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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ให้แก่
 นักเรียน นักศึกษา 

1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ                 
 ปฏิบัติงานจริง 

1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ  

อาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แข่งขัน 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1.เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2. เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท)  

 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียน  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)              
 ยกเว้น  นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 

3.ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา 
4. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
5. ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1                  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค 
6. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด แข่งขัน 
 

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
    1.ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขัน 2 คน และส ารอง 1 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน  
    2. ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า 
    3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย 
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3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา 

1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
2. วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ด้วยทฤษฎีและปฏิบัติ 
3. ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
4. เขียนค าส่ังและโปรแกรมควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
5. ออกแบบ ควบคุมและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า 
6. ออกแบบและควบคุมด้วยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
7. ควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ในอาคารขนาดใหญ่ 
8. ตรวจสอบและควบคุมระบบความปลอดภัยในอาคารขนาดใหญ่ 

 

3.2 ก าหนดการแข่งขัน 
1. ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมารายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที 

        2. ถ้าผู้เข้าร่วมการแข่งขันมารายงานตัวต่อคณะกรรมการช้ากว่า 15 นาที นับจากเริ่มแข่งขัน   
           ถือว่า หมดสิทธิ์ในการแข่งขัน 

3. ถ้าผู้เข้าแข่งขันมีข้อสงสัยให้สอบถามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
        4. ผู้เข้าแข่งขันควรตรวจสอบและเช็ควัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการแข่งขันให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะท าการแข่งขัน 
        5. เข้าแข่งขันต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาและบัตรประชาชน ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

 6. อนุญาตให้ใช้เครื่องค านวณทางคณิตศาสตร์ และห้ามใช้เครื่องมือส่ือสารในระหว่างแข่งขัน 
         7. การแข่งขันจัดเป็นทีม ๆ ละ 2 คน และส ารอง 1 คน โดยมีครูผู้ควบคุมทีม 
         8. เวลาท่ีใช้ในการแข่งขันจ านวน 7 ช่ัวโมง 

 
3.3 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ังโปรแกรม Auto CAD หรือเจ้าภาพจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้ 
          2. เครื่องปริ้นเตอร์ ท่ีสามารถจัดพิมพ์ขนาดกระดาษ A3 ได้หรือเจ้าภาพจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้ 
          3. หนังสือมาตรฐานการติดต้ังไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ.2556  
          4. วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับงานออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า 

ทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561 
 

~ 153 ~ 
 

153  

3.4 คณะกรรมการจัดเตรียมให้กับผู้เข้าแข่งขัน 
1. ข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีจ าเป็นส าหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า 

         2. ไฟล์ตารางการค านวณโหลดด้วยโปรแกรม MicrosoftExcel 
         3. ไฟล์แปลนอาคาร (AutoCAD) ในพื้นท่ีการไฟฟ้านครหลวง(MEA) หรือการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค(PEA) 
 

3.5 โจทย์การแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้ 
         1. ให้ออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์วิทยบริการ 2  ช้ัน  
              ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         2. งานออกแบบระบบไฟฟ้า ให้บันทึกการค านวณและการออกแบบไฟฟ้าลงในไฟล์ MicrosoftExcel 
   ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

1) ค านวณโหลดวงจรย่อยระบบแสงสว่าง  เต้ารับ  และโหลดอื่น ตามท่ีก าหนดให้ 
              2) เลือกขนาดอุปกรณ์ป้องกันส าหรับวงจรย่อยและขนาดสาย ก าหนดให้ใช้สายตามมาตรฐาน 
        IEC 01 เดินในท่อ EMT ไปท่ีตู้โหลดเซนเตอร์โดยตรง 
              3) ค านวณโหลดสายป้อน(Feeder) เลือกอุปกรณ์ป้องกัน  เลือกขนาดสายป้อนก าหนดให้ใช้สาย 
        มาตรฐาน IEC 01 เดินในท่อ IMC ไปท่ีตู้ MDB 

    4) ค านวณหาโหลดรวม เลือกอุปกรณ์ป้องกันประธาน(Main) เลือกใช้สายประธานชนิด NYY 
    5) ค านวณและเลือกขนาดหม้อแปลง 

         3. งานเขียนแบบDesign Drawing และShop Drawing  ด้วยโปรแกรม Auto CAD ประกอบด้วย 
   รายละเอียดดังนี้ 
              1) เขียนดราฟแบบโหลดแสงสว่าง เต้ารับ และโหลดอื่นๆ  ตามท่ีโจทย์ก าหนด 
              2) เขียนวงจรย่อยโดยก าหนดหมายเลขวงจรย่อยพร้อมระบุรายละเอียด 
              3) น าข้อมูลรายละเอียดตารางโหลด(Load Schedule)จากไฟล์ Excel มาจัดวางในไฟล์ AutoCAD 
 

3.4 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนนคิดเป็นร้อยละ100ประกอบด้วย 
          1. Design drawing       20% 
          2. Shop drawing         40% 
          3. ออกแบบระบบไฟฟ้า  30% 
          4. คะแนนเวลา            10% 
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4. เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
     1 .คะแนน  90     ขึ้นไป ระดับเหรียญทอง 
     2. คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
     3. คะแนน  70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง 

 

5. เกณฑ์การรับรางวัล        
    1. ชนะเลิศ     คือ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล) 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ(1 รางวัล) 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) 
 

6. รางวัลที่ได้รับ 
 1. ชนะเลิศ     ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
    4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    5. รองชนะเลศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6. รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
  

หมายเหตุ   
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 

  3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
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 เกณฑ์การให้คะแนนทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟา้ด้วยคอมพวิเตอร์ 

 
วิทยาลัย…………………..……………………...…………   อาชวีศึกษาจังหวัด…………………...………….…….   

 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

  Design Drawing (   40 คะแนน)  

1 
เขียนแบบการจัดต าแหน่งโหลดแสงสว่าง (ตาม
โจทย์)   10   

  - จ านวนดวงโคม/ระยะ/เส้นวงจรและสวิตช์ ชั้น 1 ไม่ครบ/ไม่เหมาะสมตัดจุดละ 0.2     

  - จ านวนดวงโคม/ระยะ/เส้นวงจรและสวิตช์ ชั้น 2 ไม่ครบ/ไม่เหมาะสม ตัดจุดละ 0.2     

2 เขียนแบบการจัดวางต าแหน่งเต้ารับ (ตามโจทย์)   10   

  - จ านวนเต้ารับ/ต าแหน่ง/เส้นวงจร ชั้น 1 ไม่ครบ/ไม่เหมาะสม ตัดจุดละ 0.2     

  - จ านวนเต้ารับ/ต าแหน่ง/เส้นวงจร ชั้น 2 ไม่ครบ/ไม่เหมาะสม ตัดจุดละ 0.2     

3 
เขียนแบบการจัดวางต าแหน่งโหลดอื่นๆ (ตาม
โจทย์)   10   

  - จ านวนโหลด/ต าแหน่ง/เส้นวงจร ชั้น 1 ไม่ครบ/ไม่เหมาะสม ตัดจุดละ 0.2     

  - จ านวนโหลด/ต าแหน่ง/เส้นวงจร ชั้น 2 ไม่ครบ/ไม่เหมาะสม ตัดจุดละ 0.2     

4 การพิมพ์แบบผลงาน   5   

  - สเกลการพิมพ์ผลงาน 1 : 100 ชั้นที่ 1 ไม่ถูกต้องตัด  1  คะแนน     

  - สเกลการพิมพ์ผลงาน 1 : 100 ชั้นที่ 2 ไม่ถูกต้องตัด  1  คะแนน     

5 คุณภาพรวมของผลงานรวม   5   

  -คุณภาพเส้น ไม่ครบ/ไม่เหมาะสม ตัดจุดละ 0.2     

  -คุณภาพตัวอักษร ไม่ครบ/ไม่เหมาะสม ตัดจุดละ 0.2     

คะแนน Design Drawing 40   

คะแนนการเขียนแบบระบบไฟฟ้า (คิดเป็น  20 %)   
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

  

 
การออกแบบระบบไฟฟา้ตรวจจากตารางการค านวณ  ( 60  คะแนน) 
 

6 ค านวณโหลดวงจรย่อยและเลือกใชอุ้ปกรณ์ชั้นที่ 1   10   
  - ค านวณโหลดวงจรย่อยชั้นที่ 1  ทุกวงจร ตัดจุดละ  0.5  คะแนน     

  - เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันวงจรย่อยชั้นที่ 1 ทุกวงจร ตัดจุดละ  0.5  คะแนน     

  - เลือกใช้ขนาดสายวงจรย่อยชั้นที่ 1 ทุกวงจร ตัดจุดละ  0.5  คะแนน     

  - เลือกขนาดท่อร้อยสายวงจรย่อยชั้นที่ 1 ทุกวงจร ตัดจุดละ  0.5  คะแนน     

7 ค านวณโหลดวงจรย่อยและเลือกใชอุ้ปกรณ์ชั้นที่ 2   10   
  - ค านวณโหลดวงจรย่อยชั้นที่ 2  ทุกวงจร ตัดจุดละ  0.5  คะแนน     
  - เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันวงจรย่อยชั้นที่ 2 ทุกวงจร ตัดจุดละ  0.5  คะแนน     
  - เลือกใช้ขนาดสายวงจรย่อยชั้นที่ 2 ทุกวงจร ตัดจุดละ  0.5  คะแนน     
  - เลือกขนาดท่อร้อยสายวงจรย่อยชั้นที่ 2 ทุกวงจร ตัดจุดละ  0.5  คะแนน     
8 ค านวณโหลดสายป้อนและเลอืกใช้อุปกรณ์ชั้นที่ 1   10   

  - ค านวณโหลดสายป้อนชั้นที่ 1 ผิดตัดจุดละ 2.5  คะแนน     

  - เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันสายป้อนชั้นที่ 1 เลือกใช้ผิดตัด 2.5 คะแนน     
  - เลือกใช้ขนาดสายป้อนชั้นที่ 1 เลือกใช้สายผิดตัด 2.5  คะแนน     
  - เลือกขนาดท่อร้อยสายป้อนชั้นที่ 1 เลือกใช้ท่อผิดตัด 2.5   คะแนน     
9 ค านวณโหลดสายป้อนและเลอืกใช้อุปกรณ์ชั้นที่ 2   10   
  - ค านวณโหลดสายป้อนชั้นที่ 2 ผิดตัดจุดละ 2.5  คะแนน     

  - เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันสายป้อนชั้นที่ 2 เลือกใช้ผิดตัด 2.5   คะแนน     

  - เลือกใช้ขนาดสายป้อนชั้นที่ 2 เลือกใช้สายผิดตัด 2.5  คะแนน     
  - เลือกขนาดท่อร้อยสายป้อนชั้นที่ 2 เลือกใช้ท่อผิดตัด 2.5   คะแนน     

10 ค านวณโหลดสายเมน   10  

  - ค านวณหาพิกัดกระแสรวมของอาคาร ผิดตัดจุดละ 3  คะแนน    
  - เลือกหม้อแปลงส าหรับอาคาร ผิดตัดจุดละ 3  คะแนน    
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ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

 - เลือกใช้ขนาด MCCB  P/AT/AF  และ IC ผิดตัดจุดละ 0.5   คะแนน   

 - ชนิดขนาดสายเมนขนาดท่อ และวิธีการเดินสาย ผิดตัดจุดละ 0.5   คะแนน   

11 การสมดุลย์โหลด   10   

  - ความแตกต่างระหว่างเฟสไม่เกิน  5%  ได้คะแนน 10     

  - ความแตกต่างระหว่างเฟสไม่เกิน  10% ได้คะแนน 8     

  - ความแตกต่างระหว่างเฟสเกิน 10% ได้คะแนน 5     

คะแนนการออกแบบระบบไฟฟา้รวม 60   

คะแนนการออกแบบระบบไฟฟา้ (คิดเป็น  30%)   

  การเขียน Shop  drawing  ตรวจจากแบบงานเขียนAutocad  (   80 คะแนน) 
12 ตารางโหลด LP1   10   

  - เขียนรายละเอียดประกอบตู้โหลด ผิด,ไม่ครบตัดจุดละ 0.5  คะแนน     
13 ตารางโหลด LP2   10   

  - เขียนรายละเอียดประกอบตู้โหลด ผิด,ไม่ครบตัดจุดละ 0.5  คะแนน     
14 การก าหนด Shop drawing  โหลดแสงสวา่ง   10   
  - ก าหนดขนาดสาย,จ านวนสาย, ขนาดท่อ ชั้น 1   ผิด,ไม่ครบตัดจุดละ 0.5  คะแนน     
  - ก าหนดขนาดสาย,จ านวนสาย, ขนาดท่อ ชั้น 2 ผิด,ไม่ครบตัดจุดละ 0.5  คะแนน     

15 การก าหนด Shop drawing  โหลดเต้ารับ   10   

  - ก าหนดขนาดสาย,จ านวนสาย, ขนาดท่อ ชั้น 1   ผิด,ไม่ครบตัดจุดละ 0.5  คะแนน     

  - ก าหนดขนาดสาย,จ านวนสาย, ขนาดท่อ ชั้น 2 ผิด,ไม่ครบตัดจุดละ 0.5  คะแนน     
16 การก าหนด Shop drawing  โหลดอื่นๆ   10   

  - ก าหนดขนาดสาย,จ านวนสาย, ขนาดท่อชั้น 1   ผิด,ไม่ครบตัดจุดละ 0.5  คะแนน     

  

- ก าหนดขนาดสาย,จ านวนสาย, ขนาดท่อชั้น 2 
 
 

ผิด,ไม่ครบตัดจุดละ 0.5  คะแนน 

    



 
 
 
 
 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
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ทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
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17 การก าหนด Shop drawing  สายป้อน (Feeder)   10   

  - ระบุขนาด CB  สาย,จ านวน,ขนาดท่อชั้นที่ 1 ผิด,ไม่ครบตัดจุดละ 3  คะแนน 
 

  

  - ระบุขนาด CB  สาย,จ านวน,ขนาดท่อชั้นที่ 2 ผิด,ไม่ครบตัดจุดละ 3  คะแนน 
 

  
18 เขียนแบบ Single Line Diagram และ Riser 

diagram 
q 20 

  

  - ระบุขนาดหม้อแปลงส าหรับอาคาร ไม่ถูกต้องตัด   4  คะแนน 
 

  

  - ระบุขนาด CB  และ อุปกรณ์ภายในตู้ MDB ไม่ถูกต้องตัดจุดละ  3  คะแนน 
 

  

  - ระบุขนาดสายเมนเข้าอาคาร ไม่ถูกต้องตัด   4  คะแนน 
 

  

  
- ระบุก าหนดขนาดสายกราวด์ของตู้ MDB พร้อม
ขนาดท่อ 

ไม่ถูกต้องตัด   4  คะแนน 
 

  

คะแนน Shop drawing  รวม 80   

คะแนน Shop drawing  (คิดเป็น40  %)   
19 คะแนนเวลา 

 
10   

  -พิมพ์งานครบตามจ านวนที่ระบุ ได้คะแนน 5 คะแนน     

  -พิมพ์งานแบบเสร็จก่อนหมดเวลา 20 นาที ได้คะแนน 5 คะแนน     

  -พิมพ์งานแบบเสร็จก่อนหมดเวลา 10 นาที ได้คะแนน 2 คะแนน     

คะแนนเวลา (คิดเป็น 10%)   

คะแนนรวมDesign Drawing + การออกแบบ+Shop drawing+ เวลา (คิดเป็น 100%) 
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