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ลักษณะรายวชิา 
 

๒๐๓๐๔๒๐๓ การประมาณการระบบไฟฟา้      ๒ (๒-o-๔) 

 
จุดประสงค์รายวิชา 

๑. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการและขั้นตอนการท า shop drawing และประมาณการติดต้ังระบบ
ไฟฟ้า 

๒. เพื่อให้มีความสามารถรายการวัสดุจากแบบ 
๓. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
๑. เขียนผังโครงสร้าง ผังงาน ท า shop drawing 
๒. แยกรายการวัสดุจากแบบ 
๓. ค านวณ ประมาณการ ระบบไฟฟ้า 
๔. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดท าใบเสนอราคา 
 
 

ค าอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติวิธีการด าเนินการ การวางแผนระบบงานระบบไฟฟ้า จากแบบไฟฟ้าทั่วไปส่วนส าคัญ

ของวิธีเดินสาย การถอดแบบ การท า shop drawing การประเมิน ประมาณ การไฟฟ้าความต้องการ การ
จัดเตรียม ค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานประมาณการไฟฟ้าเบื้องต้น และค่าแรงงาน การใช้โปรแกรมค านวณช่วย
ในการท าใบเสนอราคา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแบ่งหน่วยการเรียนรู ้
 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาการประมาณการระบบไฟฟ้า  
หมวดวิชาชีพ  สาขางานไฟฟ้าก าลัง                หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

จ านวนหน่วยการเรียนรู้  4  หน่วย                               จ านวน 36 ชั่วโมง 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียน สาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

1 
 
 
 

 

ชนิดของแบบในงาน 
ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 

- แบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
- แบบระบบไฟฟ้าก าลัง  
- แบบระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ  
- แบบระบบปอ้งกันอัคคีภัย (Fire Alarm)  
- แบบระบบไฟฟ้าโทรศัพท์ภายใน (Telephone) 
 - แบบระบบไฟฟ้าโทรทัศน์ (MATV)  
- แบบระบบไฟฟ้ากล้องวงจรปิด (MATV)  
- ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภายใน 

4 
 

2 การเขียนแบบแสดงการ 
ติดต้ังระบบไฟฟ้า(shop 
Drawing 

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
- ระบบไฟฟ้าก าลัง  
- ระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ  
- ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm)  
- ระบบไฟฟ้าโทรศัพท์ภายใน (Telephone)  
- ระบบไฟฟ้าโทรทัศน์ (MATV)  
- ระบบไฟฟ้ากล้องวงจรปิด (MATV)  
- ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภายใน 
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  สอบกลางภาค 2 
3 การเขียนตาราง 

ประมาณราคาโดยใช้ 
โปรแกรมค านวณในการ 
ท าใบเสนอราคา  

- การสร้างตารางและโปรแกรมค านวณในการท าใบ 
เสนอราคา 

2 

4 การถอดแบบระบบ 
ไฟฟ้าและสื่อสาร 

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
- ระบบไฟฟ้าก าลัง  
- ระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ  
- ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm)  
- ระบบไฟฟ้าโทรศัพท์ภายใน (Telephone)  
- ระบบไฟฟ้าโทรทัศน์ (MATV)  
- ระบบไฟฟ้ากล้องวงจรปิด (MATV)  
- ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภายใน 
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  สอบปลายภาค 2 
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