In Class Training

Schneider Electric
Industrial Automation 2020

Jan - Jun Schedule 2020
Modicon 241 251 262 - EcoStruxure Machine Expert
Modicon M580 - EcoStruxure Control Expert Configuration
HMI – Pro-face
SCADA – Citect SCADA 2018R2 Configuration
SCADA - Citect SCADA 2018R2 With Situation Awareness Template
ATV Machine - dedicated functions
Versatile Software BLUE
EcoStruxure™ Machine Advisor
EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor
Technology Integrated

Schneider Electric Thailand

EcoStruxure ™ Machine Expert
Software for developing, configuring, and commissioning machine in single software

จานวนผุอ้ บรม

ระยะเวลา

20 คน

2 วัน

หลักสูตร
20% ทฤษฎี

ระดับคอร์ส

80% ปฎิบตั ิ

Basic

Course Outline
• รูจ้ กั กับภาพรวมของโปรแกรม EcoStruxure Machine Expert
• เรียนรูส้ ่วนประกอบและการ Configure PLC
• เรียนรูเ้ กีย่ วกับ Data Type ต่างๆในโปรแกรม
• เรียนรูเ้ กีย่ วกับ POUs และ Task Management
• การใช้งานภาษาต่างๆใน EcoStruxure Machine Expert
• เรียนรูก้ ารสร้าง Custom Function และ Custom Function Block
• ทดสอบการใช้งานและการแสดงผลจริง
• การใช้งาน Visualization บนตัว PLC
ตารางการฝึกอบรมปี 2020 สาหรับคอร์ส EcoStruxure Machine Expert

25-26 มี.ค.

4-5 มิ.ย.

สแกน QR-Code
หรือคลิก๊ ทีน่ ่เี พื่อลงทะเบียน

กรุณานา Laptop และ Tablet ส่วนตัวมาเพื่อลงโปรแกรม และใช้ในการฝึกอบรม
สถานทีฝ่ ึกอบรม : ห้องฝึกอบรม ชัน้ 1 บริษทั ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จากัด ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
✓ เหมาะสาหรับผูท้ ส่ี นใจการทาโปรเจ็คหรือพัฒนาระบบออโตเมชันในอุ
่ ตสากรรมทัวไป
่
✓ ผูท้ เ่ี ริม่ ศึกษาวิธกี ารใช้งาน PLC ทัวไป
่
✓ เจ้าหน้าฝ่ ายปฎิบตั งิ านหรือซ่อมบารุงทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบออโตเมชันหรื
่ อในโรงงาน

หมายเหตุ: ทางบริษทั ฯรับผูฝ้ ึ กอบรมจานวนจากัด และขอสงวนสิทธิส์ าหรับให้ผลู้ งทะเบียนก่อน อาจมีการเปลีย่ นแปลงเวลาฝึกอบรม
ตามความเหมาะสม

EcoStruxure ™ Control Expert Configuration
IEC programming for Modicon PLC

จำนวนผุ้อบรม

ระยะเวลำ

15 คน

2 วัน

หลักสูตร
50% ทฤษฎี

ระดับคอร์ ส

50% ปฎิบตั ิ

Course Outline
• การติดตัง้ และตัง้ ค่าเพื่อเตรียมเขียนโปรแกรมใน Unity Pro (EcoStruxure
Control Expert)
• เรียนรูป้ ระเภทและการกาหนดชนิดของ I/O ในการเขียนโปรแกรม
• การกาหนด Hardware และ Interfaces สาหรับเชื่อมต่อด้วย Bus ต่างๆ
• การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น 5 ภาษาตามมาตราฐาน IEC
• การาทา Simulation & Animation
• การเขียนด้วย Derived Function Block (DFB)
• การใช้เครือ่ งมือต่างๆในโปรแกรม เช่น Operator Screen,
Trending Tool, LL984 Editor

Basic

สแกน QR-Code
หรือคลิก๊ ทีน่ ่เี พื่อลงทะเบียน

ตารางการฝึกอบรมปี 2020 สาหรับคอร์ส EcoStruxure Control Expert Configuration

11-12 มี.ค.

20-21 พ.ค.

กรุณานา Laptop ส่วนตัวมำเพื่อลงโปรแกรม และใช้ ในกำรฝึ กอบรม
สถานทีฝ่ ึกอบรม : ห้ องฝึ กอบรม ชัน้ 1 บริษทั ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จากัด ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
✓ เหมำะสำหรับผู้ที่สนใจกำรทำโปรเจ็คหรื อพัฒนำระบบออโตเมชัน่ ในอุตสำกรรมทัว่ ไป
✓ ผู้ที่เริ่มศึกษำวิธีกำรใช้ งำน PLC เบื ้องต้ น
✓ เจ้ ำหน้ ำฝ่ ำยปฎิบตั งิ ำนหรื อซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้ องกับระบบออโตเมชัน่ หรื อในโรงงำน
หมายเหตุ: ทางบริษทั ฯรับผูฝ้ ึกอบรมจานวนจากัด และขอสงวนสิทธิส์ าหรับให้ผลู้ งทะเบียนก่อน อาจมีการเปลีย่ นแปลงเวลาฝึกอบรม
ตามความเหมาะสม

Pro-face HMI
IIOT Solution

จำนวนผุอ้ บรม

ระยะเวลำ

20 คน

2 วัน

หลักสูตร
40% ทฤษฎี

ระดับคอร์ส

60% ปฎิบตั ิ

Basic

Course Outline
• การติดตัง้ และกาหนดค่าในโปรแกรมเขียนจอ HMI (GP-Pro Ex)
• สร้างกราฟฟิ คและการเชื่อมต่อกับ PLC
• การเขียน LAD ใน HMI และการประยุกต์ใช้สคริป
• การสร้าง Text และ I/O Field
• เชื่อมต่อ HMI กับ Simulator และ ใช้งานจริงกับ PLC
• การสร้างกราฟ เทรนด์ Alarm และ การเก็บข้อมูลเบือ้ งต้น
• การประยุกต์การใช้งานด้วย D-Script
ตารางการฝึกอบรมปี 2020 สาหรับคอร์ส Pro-face HMI

5-6 ก.พ.

1-2 เม.ย.

สแกน QR-Code
หรือคลิก๊ ทีน่ ่เี พื่อลงทะเบียน

กรุณานา Laptop ส่วนตัวมำเพื่อลงโปรแกรม และใช้ ในกำรฝึ กอบรม
สถานทีฝ่ ึกอบรม : ห้ องฝึ กอบรม ชัน้ 1 บริษทั ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จากัด ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
✓ เหมำะสำหรับผู้ที่สนใจกำรทำโปรเจ็คหรื อพัฒนำระบบออโตเมชัน่ ในอุตสำกรรมทัว่ ไป
✓ ผู้ที่เริ่มศึกษำวิธีกำรใช้ งำน HMI ทัว่ ไป

✓ เจ้ ำหน้ ำฝ่ ำยปฎิบตั ิงำนหรื อซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้ องกับระบบออโตเมชัน่ ในโรงงำน
หมายเหตุ: ทางบริษทั ฯรับผูฝ้ ึกอบรมจานวนจากัด และขอสงวนสิทธิส์ าหรับให้ผลู้ งทะเบียนก่อน อาจมีการเปลีย่ นแปลงเวลาฝึกอบรม
ตามความเหมาะสม

Citect SCADA 2018R2 Configuration
Leading, flexible, and high-performance SCADA software solution for industrial process customers

จำนวนผุอ้ บรม

ระยะเวลำ

15 คน

2 วัน

หลักสูตร
70% ทฤษฎี

30% ปฎิบตั ิ

ระดับคอร์ส
Basic

Course Outline
• การติดตัง้ และตัง้ ค่าเพื่อเตรียมเขียนโปรแกรมใน Citect SCADA
• รูจ้ กั กับส่วนประกอบต่างๆภายใน Citect SCADA เช่น ส่วนการสร้างโปรเจค
ส่วนการเชื่อมต่อกับอุกรณ์ภายนอก และ ส่วนการสร้างกราฟฟิ ค เป็ นต้น
• ลงมือสร้างโปรเจค สร้างอุปกรณ์และกราฟฟิ ค และ Alarm
• เรียนรูร้ ปู แบบวิธกี ารการสร้างโปรเจ็ค การสร้างส่วนแสดงผล และ การทารีพอร์ต
• การสร้างกราฟฟิ คและการเรียกใช้กราฟฟิ คสาเร็จรูป (Graphics Library)
สแกน QR-Code
• การทดสอบและจาลองการแสดงผลจริง
หรือคลิก๊ ทีน่ ่เี พื่อลงทะเบียน
ตารางการฝึกอบรมปี 2020 สาหรับคอร์ส Citect SCADA Configuration

17-18 มี.ค.

26-27 พ.ค.

กรุณานา Laptop ส่วนตัวมำเพื่อลงโปรแกรม และใช้ ในกำรฝึ กอบรม
สถานทีฝ่ ึกอบรม : ห้ องฝึ กอบรม ชัน้ 1 บริษทั ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จากัด ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
✓ เหมำะสำหรับผู้ที่สนใจกำรทำโปรเจ็คหรื อพัฒนำระบบออโตเมชัน่ ในอุตสำกรรมทัว่ ไป
✓ ผู้เข้ ำฝึ กอบรมต้ องเคยเข้ ำฝึ กอบรม PLC หรื อสำมำรถเขียนโปรแกรมและใช้ งำน PLC / HMI ได้
✓ เจ้ ำหน้ ำฝ่ ำยปฎิบตั งิ ำนหรื อซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้ องกับระบบออโตเมชัน่ หรื อในโรงงำน
หมายเหตุ: ทางบริษทั ฯรับผูฝ้ ึกอบรมจานวนจากัด และขอสงวนสิทธิส์ าหรับให้ผลู้ งทะเบียนก่อน อาจมีการเปลีย่ นแปลงเวลาฝึกอบรม
ตามความเหมาะสม

Citect SCADA 2018R2 With Situation Awareness Template
Leading, flexible, and high-performance SCADA software solution for industrial process customers
**Require Knowledge of Citect SCADA 2018R2 Configuration

จำนวนผุอ้ บรม

ระยะเวลำ

15 คน

1 วัน

หลักสูตร
70% ทฤษฎี

ระดับคอร์ส

30% ปฎิบตั ิ

Intermediate

Course Outline
• สามารถใช้ Template, สร้างโปรเจคด้วย starter project (SA) และนาไปใช้งานได้
• สามารถใช้ และ Configure ฟั งก์ชนั ่ Equipment ใน SA Template ได้
• สามารถสร้างและ Manage Page Content ได้
• รูจ้ กั และสามารถใช้ Page Navigation ได้
สแกน QR-Code
• สามารถใช้ Ready to Use Objects “Composite Genies” ได้
หรือคลิก๊ ทีน่ ่เี พื่อลงทะเบียน
• สามารถ Configure และจัดการAlarms, Trends, Interlocks ในInformation zone ได้
ตารางการฝึกอบรมปี 2020 สาหรับคอร์ส Citect SCADA Configuration

19 มี.ค.

28 พ.ค.

กรุณานา Laptop ส่วนตัวมำเพื่อลงโปรแกรม และใช้ ในกำรฝึ กอบรม
สถานทีฝ่ ึกอบรม : ห้ องฝึ กอบรม ชัน้ 1 บริษทั ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จากัด ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
✓ เหมำะสำหรับผู้ที่สนใจกำรทำโปรเจ็คหรื อพัฒนำระบบออโตเมชัน่ ในอุตสำกรรมทัว่ ไป
✓ ผู้เข้ ำอบรมต้ องผ่ำนกำรอบรมคอร์ ส Basic Citect SCADA Course หรื อ มีควำมรู้เรื่ องกำรconfigure
Equipment มำก่อน
✓ ผู้เข้ ำฝึ กอบรมต้ องเคยเข้ ำฝึ กอบรม PLC หรื อสำมำรถเขียนโปรแกรมและใช้ งำน PLC / HMI ได้
✓ เจ้ ำหน้ ำฝ่ ำยปฎิบตั ิงำนหรื อซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้ องกับระบบออโตเมชัน่ หรื อในโรงงำน
เจ้ ำหน้ ำฝ่ ำยปฎิบตั ิงำนหรื อซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้ องกับระบบออโตเมชัน่ หรื อในโรงงำน
✓ ใบประกำศนียบัตรหลังจบกำรฝึ กอบรม (Certificate of training)
หมายเหตุ: ทางบริษทั ฯรับผูฝ้ ึ กอบรมจานวนจากัด และขอสงวนสิทธิส์ าหรับให้ผลู้ งทะเบียนก่อน อาจมีการเปลีย่ นแปลงเวลาฝึกอบรม
ตามความเหมาะสม

Packaging
Altivar
Machine

Material
working

Material
handling
ATV340 dedicated functions
จำนวนผุอ้ บรม

ระยะเวลำ

10 คน

2 วัน

หลักสูตร
40% ทฤษฎี

60% ปฎิบตั ิ

Course Outline
• เรียนรูช้ นิดและช่วงการใช้งานของไดร์ฟทัวไปข้
่ อมูลทางเทคนิค ATV340
• ข้อมูลทางเทคนิค ATV340 เจาะลึกการใช้งานเฉพาะด้าน
• รายละเอียดฟั งก์ชนหลั
ั ่ กของไดร์ฟและการติดตัง้ และตัง้ ค่าของไดร์ฟ
• ATV71 migration to ATV340
• การใช้ซอฟต์แวร์ SoMove ร่วมกับ ATV340
• เรียนรูฟ้ ั งชัน่ Master/Slave และ การใช้รว่ มกับ PLC M221

Hoisting

ระดับคอร์ส
Intermediate

สแกน QR-Code
หรือคลิก๊ ทีน่ ่เี พื่อลงทะเบียน

ตารางการฝึกอบรมปี 2020 สาหรับคอร์ส Altivar Machine

17-18 มิถุนายน 63
กรุณานา Laptop ส่วนตัวมำเพื่อลงโปรแกรม และใช้ ในกำรฝึ กอบรม
สถานทีฝ่ ึกอบรม : ห้ องฝึ กอบรม ชัน้ 1 บริษทั ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จากัด ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง

✓ เหมำะสำหรับผู้ที่สนใจกำรทำโปรเจ็คหรื อพัฒนำระบบออโตเมชัน่ ในอุตสำกรรม ระบบ
Packaging หรื อ Hoisting อุตสำหกรรมผู้ที่เริ่มศึกษำวิธีกำรใช้ งำน PLC ร่วมกับ VSD
✓ ต้ องมีควำมรู้ขนพื
ั ้ ้นฐำนและเคยใช้ VSDมำก่อน
หมายเหตุ: ทางบริษทั ฯรับผูฝ้ ึกอบรมจานวนจากัด และขอสงวนสิทธิส์ าหรับให้ผลู้ งทะเบียนก่อน อาจมีการเปลีย่ นแปลงเวลาฝึกอบรม
ตามความเหมาะสม

Versatile Software BLUE
Versatile software for more interactive manufacturing

จำนวนผุอ้ บรม

ระยะเวลำ

15 คน

2 วัน

หลักสูตร
70% ทฤษฎี

ระดับคอร์ส

30% ปฎิบตั ิ

Course Outline
• การติดตัง้ และกาหนดค่าในโปรแกรมเขียนจอ Versatile Software BLUE
• สร้างกราฟฟิ คและการเชื่อมต่อกับ PLC
• การเขียน LAD ใน HMI และการประยุกต์ใช้สคริป
• การสร้าง Text และ I/O Field
• เชื่อมต่อ HMI กับ Simulator และ ใช้งานจริงกับ PLC
• การสร้างกราฟ เทรนด์ Alarm และ การเก็บข้อมูลเบือ้ งต้น
• การประยุกต์การใช้งานด้วย D-Script

Basic

สแกน QR-Code
หรือคลิก๊ ทีน่ ่เี พื่อลงทะเบียน

ตารางการฝึกอบรมปี 2020 สาหรับคอร์ส Versatile Software BLUE

13 -14 พฤษภาคม 2563
กรุณานา Laptop ส่วนตัวมำเพื่อลงโปรแกรม และใช้ ในกำรฝึ กอบรม
สถานทีฝ่ ึกอบรม : ห้ องฝึ กอบรม ชัน้ 1 บริษทั ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จากัด ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
✓ เหมำะสำหรับผู้ที่สนใจกำรทำโปรเจ็คหรื อพัฒนำระบบออโตเมชัน่ ในอุตสำกรรมทัว่ ไป
✓ ผู้ที่เริ่มศึกษำวิธีกำรใช้ งำน HMI ทัว่ ไป
✓ เจ้ ำหน้ ำฝ่ ำยปฎิบตั งิ ำนหรื อซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้ องกับระบบออโตเมชัน่ ในโรงงำน
หมายเหตุ: ทางบริษทั ฯรับผูฝ้ ึกอบรมจานวนจากัด และขอสงวนสิทธิส์ าหรับให้ผลู้ งทะเบียนก่อน อาจมีการเปลีย่ นแปลงเวลาฝึกอบรม
ตามความเหมาะสม

EcoStruxure™ Machine Advisor
Digital Services for machines

จำนวนผุอ้ บรม

ระยะเวลำ

10 คน

1 วัน

หลักสูตร
40% ทฤษฎี

Course Outline
• EcoStruxure™ Machine Advisor overview
• PLC, PC and router configuration
• Setup Node-red and restore node-red flow
• Node-red basic overview
• Register new machine
• Public data to EcoStruxure Machine Advisor
• Select widget to display data

ระดับคอร์ส

60% ปฎิบตั ิ

Basic

สแกน QR-Code
หรือคลิก๊ ทีน่ ่เี พื่อลงทะเบียน

ตารางการฝึกอบรมปี 2020 EcoStruxure™ Machine Advisor

3 เมษายน 2563
กรุณานา Laptop ส่วนตัวมาเพื่อลงโปรแกรม และใช้ในการฝึกอบรม
สถานทีฝ่ ึกอบรม : ห้องฝึกอบรม ชัน้ 1 บริษทั ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จากัด ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง

✓ เหมำะสำหรับผู้ที่สนใจกำรทำโปรเจ็คหรื อพัฒนำระบบออโตเมชัน่ ในอุตสำกรรม ระบบคอนเว
เยอร์ งำนปั ม้ และพัดลมอุตสำหกรรมผู้ที่เริ่มศึกษำวิธีกำรใช้ งำน PLC ทัว่ ไป
✓ ต้ องมีควำมรู้ขนพื
ั ้ ้นฐำนและเคยใช้ ไดร์ ฟมำก่อน
หมายเหตุ: ทางบริษทั ฯรับผูฝ้ ึกอบรมจานวนจากัด และขอสงวนสิทธิส์ าหรับให้ผลู้ งทะเบียนก่อน อาจมีการเปลีย่ นแปลงเวลาฝึกอบรม
ตามความเหมาะสม

EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor
เทคโนโลยีใหม่สำหรับอุตสำหกรรม
จำนวนผุอ้ บรม

ระยะเวลำ

20 คน

1 วัน

หลักสูตร
50% ทฤษฎี

ระดับคอร์ส

50% ปฎิบตั ิ

Basic

Course Outline
•
•
•
•
•

โครงสร้างและส่วนประกอบของ EAOA
การสร้าง Project, POI และ Variable ใน EAOA Builder
การนาค่าจากหน้าจอทัชสกรีนหรืออุปกรณ์ต่างๆมาแสดงผลในโปรเจค
การตัง้ ค่าและการใช้งานโปรแกรม EAOA Runtime
การใช้งานโปรเจคตัวอย่างเพื่อการนาเสนอลูกค้า

ตารางการฝึกอบรมปี 2020 EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

27 กุมภาพันธ์ 2563
กรุณานา Laptop ส่วนตัวมำเพื่อลงโปรแกรม และใช้ ในกำรฝึ กอบรม
สถานทีฝ่ ึกอบรม : ห้ องฝึ กอบรม ชัน้ 1 บริษทั ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จากัด ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง

✓
✓
✓
✓

สแกน QR-Code
หรือคลิก๊ ทีน่ ่เี พื่อลงทะเบียน

เหมำะสำหรับผู้ที่ออกแบบและติดตังระบบออโตเมชั
้
น่ (System Integrator)
เหมำะสำหรับผู้ที่สนใจกำรทำโปรเจ็คหรื อพัฒนำระบบออโตเมชัน่ ในอุตสำกรรมทัว่ ไป
เจ้ ำหน้ ำฝ่ ำยปฎิบตั งิ ำนหรื อซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้ องกับระบบออโตเมชัน่ ในโรงงำน
รับใบประกำศนียบัตรหลังจบกำรฝึ กอบรม

หมายเหตุ: ทางบริษทั ฯรับผูฝ้ ึกอบรมจานวนจากัด และขอสงวนสิทธิส์ าหรับให้ผลู้ งทะเบียนก่อน อาจมีการเปลีย่ นแปลงเวลาฝึ กอบรมตามความเหมาะสม

Technology Integrated
Citect SCADA +EcoStruxure ™ Control Expert + Drive
จำนวนผุอ้ บรม

ระยะเวลำ

15 คน

1 วัน

หลักสูตร
30% ทฤษฎี

Course Outline
• Module : M580 + ATV9XX + Citect SCADA2018R2
• DTM Integration : Device Type Manager
• OFSOPC : OPC Factory Server
• FDR : Fast Device Replacement
• CCOTF : Change Configure On The Fly

ระดับคอร์ส

70% ปฎิบตั ิ

Intermediate

สแกน QR-Code
หรือคลิก๊ ทีน่ ่เี พื่อลงทะเบียน

ตารางการฝึกอบรมปี 2020 สาหรับคอร์ส Technology Integrated

19 มิถุนายน 2563
กรุณานา Laptop ส่วนตัวมำเพื่อลงโปรแกรม และใช้ ในกำรฝึ กอบรม
สถานทีฝ่ ึกอบรม : ห้ องฝึ กอบรม ชัน้ 1 บริษทั ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จากัด ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง

✓ เหมำะสำหรับผู้ที่สนใจกำรทำโปรเจ็คหรื อพัฒนำระบบออโตเมชัน่ ในอุตสำกรรม ระบบคอนเว
เยอร์ งำนปั ม้ และพัดลมอุตสำหกรรมผู้ที่เริ่มศึกษำวิธีกำรใช้ งำน PLC ทัว่ ไป
✓ ต้ องมีควำมรู้ขนพื
ั ้ ้นฐำนและเคยใช้ ไดร์ ฟมำก่อน
✓ ต้ องผ่ำนกำรอบรมคอร์ ส EcoStruxure ™ Control Expert Class, Citect SCADA และ
Drive
หมายเหตุ: ทางบริษทั ฯรับผูฝ้ ึกอบรมจานวนจากัด และขอสงวนสิทธิส์ าหรับให้ผลู้ งทะเบียนก่อน อาจมีการเปลีย่ นแปลงเวลาฝึกอบรม
ตามความเหมาะสม

