หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชา ศิลปกรรม
สาขาวิชา ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐาน ดานเครื่องประดับ
อัญมณี
4. เพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านด า นออกแบบเครื่ อ งประดั บ อั ญ มณี ด า นการจั ด การธุ ร กิ จ
เครื่องประดับอัญมณี กระบวนการคิดสรางสรรค การใชทักษะเพื่อการทํางานและการจัดการอาชีพ
ดานเครื่องประดับอัญมณีและ ซอมบํารุงเครื่องจักรกลเครื่องประดับอัญมณี
5. เพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านผลิ ต และสร า งสรรค ง าน ด า นเครื่ อ งประดั บ อั ญ มณี ด า นออกแบบ
เครื่องประดับอัญมณี
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องประดับอัญมณีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญู
กตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติด และการพนันมีจิตสํานึก และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคมเปนตน
1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย เชน ความมีวินัยความรับผิดชอบความรักสามัคคีมีมนุษ ย
สัมพันธเชื่อมั่นในตนเองขยันประหยัดอดทนพึ่งตนเองปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัย
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 เรียนรูทฤษฎีและกระบวนการขั้นตอน การปฏิบัติงานการศิลปกรรม อาทิ รูปแบบ ประเภท
กระบวนการคิด หลักการ ความหมายของศิลปกรรม การออกแบบเครื่องประดับสรางสรรคแบบไทยและ
รวมสมัย ประวัติศาสตรสากลและประจําชาติ ตลอดจนหลักการสรางสรรค การจัดองคประกอบจาก
ทั ศ นธาตุ และทฤษฎี สี การสร า งงานเครื่ อ งประดั บ เหมื อ นจริ ง ประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได
เหมาะสมกับอาชีพ นําไปสูกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมได เปนตน
3.4 แกปญหา ประเมิ น คุ ณ ค า ผลงานศิ ลปกรรมไดอย างถู ก ตอ งตามหลั ก การทางศิ ล ปะและ
เชื่อมโยงกับสุนทรียศาสตร
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3.5 ปฏิบัติงานตรงตอเวลา รับผิดชอบตอการทํางาน ซื่อสัตย ขยัน อดทน ประหยัด รอบคอบ
เอื้อเฟอ มีมนุษยสัมพันธ รักษาความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยและแกปญหาเฉพาะหนาและมีความ
เปนผูนํา
3.6 เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร
3.7 เรียนรูเรื่องการรักษาสุขอนามัย และความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
3.8 เรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีอยางรอบดาน ในวงการการ
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
3.9 เรียนรูหลักการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี การคิดสรางสรรคและความรูทั่วไปในงาน
ศิลปะ
3.10 สรางความรูสึกนึกคิดในดานการออกแบบที่กวางขวางทั้งทางดานการออกแบบเชิง
สรางสรรคและเชิงพาณิชย
3.11 ปฏิบัติงานดานออกแบบเครื่องประดับอัญมณีอยางรอบคอบ ตามหลักการออกแบบ
3.12 ใชเทคโนโลยีสมัยใหมชวยในการออกแบบใหเหมาะสมกับแนวทางการออกแบบทั้งเชิง
สรางสรรคและเชิงพาณิชย รวมทั้งใหสอดคลองกับแนวโนมความตองการในเศรษฐกิจโลกและนําตนแบบ
ไปผลิตสูกระบวนการผลิตไดเหมาะสมและคุมคา
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชา ศิลปกรรม
สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับอัญมณี จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอย
กวา 83 หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอ ยกวา
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต

21 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(15 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(21 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)

56 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับอัญมณี หรือเทียบเทา
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(ปวช.)

83 หนวยกิต

ในประเภทวิชา

ประเภทวิชา ศิลปกรรม

สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3300-0001
3300-0002
3300-0007
3300-0008

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับศิลปะ
การวาดเขียนเพื่องานอาชีพ
กระบวนการผลิตเครื่องประดับ
เขียนแบบเครื่องประดับอัญมณี

ท-ป-น
2-4-4
1-4-3
3-0-3
1-4-3

ในกรณีที่ผูเรียนผานการเรียน ในรายวิชาขางตนหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับรายวิชาขางตน
มาแลว สถานศึกษาอาจพิจารณาใหผูเรียนไมตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพได

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

21 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน
มี ค วามใฝ รู แสวงหาและพั ฒ นาความรู ใ หม มี ค วามสามารถในการใช เ หตุ ผ ล การคิ ด วิ เ คราะห
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวน
ที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (9 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*
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1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
3000-1211
ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ
3000-1212
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณี
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (6 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1304
วิทยาศาสตรเพื่องานกอสรางและตกแตงภายใน
3000-1305
วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ
3000-1309
วิทยาศาสตรเพื่องานศิลปะและงานออกแบบ
3000-1310
วิทยาศาสตรเพื่องานเครื่องประดับอัญมณี
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
3000-1313
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3000-1314
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
3000-1317
การวิจยั เบื้องตน
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*

ประเภทวิชา ศิลปกรรม

1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิตศาสตรเพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3000-1403
คณิตศาสตรธุรกิจ
3000-1404
คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1409
การคิดและการตัดสินใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (6 หนวยกิต)
1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000–1501 ชีวิตกับสังคมไทย
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง
3000–1503 มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605
3000-1606
3000-1607
3000-1608
3000-1609
-

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ ภาวะผูนํา
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การคิดอยางเปนระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
ลีลาศเพื่อการสมาคม
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุม วิชามนุษยศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
*-*-*

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3001-1001
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3300-1001
การพัฒนาความคิดสรางสรรค
3300-1002
ศิลปะและวัฒนธรรม
3300-1003
การสรางสรรคการจัดงาน

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต)
2.2.1 สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3311-2001
งานเครื่องประดับพื้นฐาน
3311-2002
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับ
3311-2003
การจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
3311-2012
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 1
3311-2013
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 2
3311-2014
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 3
3311-2015
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 4

ท-ป-น
1-6-3
1-4-3
2-2-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
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ประเภทวิชา ศิลปกรรม

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
กรณีที่ไมมีสาขางาน ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กําหนด
2.3.1 สาขาวิชาออกแบบเครือ่ งประดับอัญมณี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3311-2108 การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 5
3311-2109 การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 6
3311-2110 การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 7
3311-2111 การออกแบบบรรจุภัณฑเครื่องประดับ
3311*2101 ถึง 3311*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
*-*-*

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3311-5101
งานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 5
3311-5102
งานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 6
3311-5103
งานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 7
3311-5104
งานออกแบบบรรจุภัณฑเครื่องประดับ
3311*5101 ถึง 3311*5199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 12 หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวม
หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนด
วิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ
จุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขา
งานกับลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝก
อาชีพ ในแตละรายวิชาเพื่อนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
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ประเภทวิชา ศิลปกรรม

/
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3311-8001 หรือรายวิชา 3311-8002 และ 3311-8003
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3311-8001
ฝกงาน
3311-8002
ฝกงาน 1
3311-8003
ฝกงาน 2
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3311-8501 หรือรายวิชา 3311-8502 และ 3311-8503
รหัสวิชา
3311-8501
3311-8502
3311-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยตอง
ไม เ ป น รายวิช าที่ เ คยศึ ก ษามาแล ว และต อ งไม เ ปน รายวิ ช าที่ กํ า หนดให ศึ ก ษาโดยไม นั บหน ว ยกิ ต รวม
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
รหัสวิชา
3311-9001
3311-9002
3311-9003
3311-9004
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205

ชื่อวิชา
งานชางทองโบราณ 2
งานหลอมหลอเครื่องประดับ
งานชุบเคลือบผิวโลหะ
งานประดับอัญมณี 4
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
สนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
สนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
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ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
ประเภทวิชา ศิลปกรรม

รหัสวิชา
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ชื่อวิชา
สนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
สนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
สนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
สนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพมา
สนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
สนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
สนทนาภาษาลาวเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส
สนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน
สนทนาภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
ภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
สนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
สนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด
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ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาศิลปกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
3300-0001
3300-0002
3300-0007
3300-0008

ชื่อวิชา
ความรูเ กี่ยวกับศิลปะ
วาดเขียนเพื่องานอาชีพ
กระบวนการผลิตเครื่องประดับ
เขียนแบบเครือ่ งประดับอัญมณี
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ท-ป-น
2-4-4
1-4-3
3-0-3
1-4-3
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3300-0001

ความรูเกี่ยวกับศิลปะ
(Career Knowledge for Art)

2-4-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจความหมาย ประวัติ รูปแบบ และจําแนกงานศิลปะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพที่สําคัญ ตามยุคสมัยของไทย และตางประเทศ
2. มีทักษะในการคนควาและนําเสนอการคนควางานศิลปะตามยุคสมัย
3. มีทักษะในการประเมินคา และนําเสนอผลการประเมินคางานศิลปกรรม
4. มีทัศนคติที่ดีตออาชีพศิลปกรรม
5. เขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจความหมาย ประวัติ รูปแบบ และจําแนกงานศิลปะตามยุคสมัยของไทย และ
ตางประเทศ
2. คนควา จําแนก วางแผน และทําการนําเสนอผลงานคนควาศิลปะตามยุคสมัย
3. ประเมินคา และนําเสนอผลการประเมินคางานศิลปกรรม
4. แสดงออกถึงทัศนคติที่ดีตออาชีพศิลปกรรม
5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ประวัติ งานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ หลักการ วิธีการสรางสรรคงานศิลปะ
ในยุคสมัยตาง ๆ ของไทย และตางประเทศ ปฏิบัติการประเมินคาผลงานศิลปกรรม และนําเสนอผลการประเมิน
ตามหลักการ มีทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3300- 0002

การวาดเขียนเพื่องานอาชีพ

1-4-3

(Drawing for careers)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูคุณสมบัติวัสดุอุปกรณอันทําใหเกิดเทคนิควาดเขียนที่มีคุณสมบัติ แสดงออกทางคุณคาความงาม
2. มีความเขาใจขั้นตอนกระบวนการวาดเขียน
3. ตระหนัก รูสาระ คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ตรวจสอบและปรับปรุง ขั้นตอนการปฏิบัติงานดวย
ตัวเอง
4. มีทักษะในการปฏิบัติงานและประเมินคุณคาผลงาน
5. มีเจตคติที่ดใี นการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ การวาดภาพ รูปทรงดวยวิธีการพื้นฐาน ตามหลักการ โดยคํานึงถึงหลักการจัดภาพ
2. ปฏิบัติงานดวยเทคนิควิธกี าร โครงสรางสัดสวน รูปทรง ลักษณะพื้นผิว ไดตามขั้นตอน
3. ตรวจสอบและปรับปรุงผลงานได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณวาดเขียน ทักษะกระบวนการวาดเขียน โดยใชหลักการจัดภาพ
การรางภาพ การแรเงา การเนนน้ําหนักและรายละเอียดใหมองดูคลายตนแบบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3300-0007

กระบวนการผลิตเครือ่ งประดับ
(Jewelry Manufacturing Process)
วิชาบังคับกอน :ไมมี

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี
2. สามารถอธิบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ
3. มีกิจนิสัยทีด่ ี ขยัน ซื่อสัตย อดทน มีความสนใจใฝรูตอการเรียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี
2. อธิบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ
3. แสดงนิสัยที่ดี ขยัน ซื่อสัตย อดทน มีความสนใจใฝรูตอการเรียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตเครื่องประดับ เทคนิค และวิธีการในการออกแบบ การขึ้นรูป การทํา
พิมพยาง การฉีดเทียน การแตงเทียน การติดตนเทียน การทําเบาปูน การอบเบาปูน การหลอโลหะ การฉีดลาง
การขัดแตงชิ้นงาน การแกไขปญหาเบื้องตน รูปแบบการประดับอัญมณี ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบคุณภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3300-0008

เขียนแบบเครือ่ งประดับอัญมณี
(Jewelry Drawing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรูและเขาใจการใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เสน และสัญลักษณที่ใชในงานเขียนแบบตามมาตรฐาน
ISO และ มอก.
2. มีความรูและเขาใจการเขียนแบบและกําหนดขนาดชิ้นงาน
3. สามารถอานแบบ เขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ ภาพแผนคลี่ และภาพตัด
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูการใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เลือกใชเสน และสัญลักษณในงานเขียนแบบตามมาตรฐาน
ISO และ มอก.
2. สามารถอานแบบ เขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ ภาพแผนคลี่ ภาพตัดและกําหนดขนาดชิ้นงาน
เครื่องประดับอัญมณีได
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เสน และสัญลักษณที่ใชในงานเขียนแบบ
เครื่องประดับอัญมณีตามมาตรฐาน ISO และ มอก. อานแบบ เขียนแบบ ภาพฉาย ภาพ 3 มิติ ภาพแผนคลี่ ภาพ
ตัด และกําหนดขนาดเครื่องประดับอัญมณีได มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น และการรักษาความปลอดภัยกับสภาพแวดลอม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001–1001
การบริหารงานคุณภาพในองคการ

3-0-3

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001–2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2-2-3

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม
3300-1001
3300-1002
3300-1003

การพัฒนาความคิดสรางสรรค
ศิลปะและวัฒนธรรม
การสรางสรรคการจัดงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงพุทธศักราช 2557
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ

3-0-3

(Quality Administration in Organization)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการและองคกร หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคกร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานรวมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการและองคกร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตการ
จัดการความเสี่ยง และการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองคการและเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรตามหลักการ
3. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
4. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงในงานอาชีพ
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต การจัดการความเสี่ยง กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต
มาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงพุทธศักราช 2557
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2-2-3

(Information Technology for Works)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผานจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสารขอมูล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมและโปรแกรมสําเร็จรูปที่
เกี่ยวของ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคนจัดดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศใน
งานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอรอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศและ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
2. ใชคอมพิ วเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่ อสารข อมูลสารสนเทศผ านระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ การสื บ ค น ข อ มู ล สารสนเทศ การจั ด เก็ บ ค น คื น ส ง ผ า นและจั ด ดํ า เนิ น การข อ มู ล สารสนเทศ
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงพุทธศักราช 2557
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม
3300-1001

การพัฒนาความคิดสรางสรรค
(Develop Creative Thinking)

2- 2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.
5.

เขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค
เขาใจวิธีการ ตีความ แปลความ เชื่อมโยง พัฒนา ความคิดสรางสรรค

มีทักษะในการสรางสรรคงานศิลปกรรมตามขอกําหนด
มีเจตคติที่ดีในวิชาชีพศิลปกรรม
มีเจตคติและกิ จนิ สัย ที่ดีในการเรีย นรู และปฏิ บัติ งานดว ยความรับผิด ชอบ รอบคอบ มี วินั ย ขยั น
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค
2. แสดงความเขาใจวิธีการ ตีความ แปลความ เชื่อมโยง พัฒนา ความคิดสรางสรรค
3. ปฏิบัติงานสรางสรรคจากแนวคิด ตามขอกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค รูปแบบการสรางสรรค
แนวความคิดในงานศิลปกรรม สรางสรรคงานที่เนนทักษะกระบวนการตามเนื้อหา เรื่องราวหรือประเด็นที่กําหนด
พัฒนารูปแบบงานศิลปกรรมดวยเทคนิควิธีการ ตีความ แปรความ เชื่อมโยงเนื้อหา มาสรางสรรคงานรูปแบบงาน
ศิลปกรรมตามวัตถุประสงค นําเสนอแนวคิดอยางเปนระบบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงพุทธศักราช 2557
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3300-1002

ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)

2- 2-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรคศิลปกรรม
2. เขาใจวิวัฒนาการศิลปะกับมนุษย ศิลปะกับการเชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานการณ

ปจจุบัน
3. เขาใจบทบาทศิลปะกับการสรางสรรคสังคม และวัฒนธรรมสมัยใหม
4. มีทักษะในการสรางสรรคศิลปะที่ตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม
5. มีความสนใจใฝรู มุงมั่น ในการศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรคศิลปกรรม
2. แสดงความเขาใจวิวัฒนาการศิลปะกับมนุษย ศิลปะกับการเชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
สถานการณปจจุบัน
3. แสดงความเขาใจบทบาทศิลปะกับการสรางสรรคสังคม และวัฒนธรรมสมัยใหม
4. สรางสรรคศิลปะที่ตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม
5. แสดงความสนใจใฝรู มุงมั่น ในการศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ผลงานศิลปกรรม และการเชื่อมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานการณปจจุบัน
อิทธิพลทางวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบตอการสรางสรรคศิลปะ บทบาทผลงานศิลปกรรมกับการสรางสรรคสังคม
และวัฒนธรรม แนวโนมการสรางสรรคงานศิลปกรรมในอนาคต การสรางสรรคศิลปกรรมดวยการผสาน
แนวความคิด วิธีการที่ตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงพุทธศักราช 2557
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3300-1003

การสรางสรรคการจัดงาน
(Creative Event Organization)

2- 2-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจหลักการ รูปแบบงาน การนําเสนอ ประมาณราคา และดําเนินงานธุรกิจศิลปกรรม
2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีนําเสนอ และจัดงานธุรกิจศิลปกรรม
3. มีทักษะในการประกอบธุรกิจสรางสรรคการจัดงานรูปแบบตาง ๆ
4. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานธุรกิจศิลปกรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจหลักการนําเสนอ และดําเนินงานธุรกิจศิลปกรรม
2. จัดงานธุรกิจศิลปกรรม และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
3. ประกอบธุรกิจสรางสรรคการจัดงานตามรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติการดํ า เนิน งานจัดงานธุรกิจ ศิลปกรรม รูปแบบตาง ๆ ตามหลัก การ การ
ประมาณราคา และประยุ ก ตใ ช เ ทคโนโลยีนํ า เสนองาน อยา งหลากหลาย ให ส อดคล อง เหมาะสมกั บ
กลุมเปาหมาย ประเพณี วัฒนธรรมในทองถิ่น และสังคมยุคปจจุบัน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงพุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3311-2001
3311-2002
3311-2003

งานเครื่องประดับพื้นฐาน
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับ
การจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี

1-6-3
1-4-3
2-2-3

3311-2012
3311-2013
3311-2014
3311-2015

ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 1
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 2
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 3
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 4

1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

3311-2108
3311-2109
3311-2110
3311-2111

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 5
การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 6
การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 7
การออกแบบบรรจุภัณฑเครื่องประดับ

1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
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3311-2001

งานเครื่องประดับพื้นฐาน
(Basic Jewelry Fabrication)
วิชาบังคับกอน : ไมมี

1–6–3

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพืน้ ฐานงานรูปพรรณและงานประดับอัญมณี
2. เพื่อใหมีทกั ษะพื้นฐานงานรูปพรรณและงานเครื่องประดับอัญมณี
3. เพื่อใหมเี จตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยและประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. อธิบายพื้นฐานงานรูปพรรณและงานประดับอัญมณี
2. ปฏิบัตงิ านรูปพรรณและงานเครื่องประดับอัญมณี
3. แสดงกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยและประหยัด
คําอธิบายรายวิชา เพื่อให
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานงานรูปพรรณ การหลอมรีดโลหะ การฉลุลาย การดัดมวน
การเคาะขึ้นรูป การบัดกรีประกอบชิ้นงานอยางงาย และการประดับอัญมณี ประเภทฝงหุมและฝงหนามเตย
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3311-2002

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับ
(Jewelry Manufacturing Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี

1–4–3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.มีความรูและเขาใจในการใชเทคโนโลยีเพื่อมาชวยในการผลิตเครื่องประดับ
2.มีทักษะในการใชเครื่องมือ เครื่องจักร ในการผลิตเครื่องประดับ
3.มีกิจนิสัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย และมีความรับผิดชอบในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและเขาใจในการใชเทคโนโลยีเพื่อมาชวยในการผลิตเครื่องประดับ
2. ปฏิบัติการใชเครื่องมือ เครื่องจักร ในการผลิตเครื่องประดับ
3. แสดงกิจนิสัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย และมีความรับผิดชอบในการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การผลิตเครื่องประดับโดยใชเทคโนโลยีในดาน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องจักร เขามาชวยในการปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร
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3311-2003

การจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
(Jewelry business management)
วิชาบังคับกอน :ไมมี

2–2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ และสามารถนําไปใชแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2.มีความรู ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา
3.มีทักษะปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดการคลังสินคา(warehouse) และสินคาคงคลัง(Inventory)
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ และสามารถนําไปใชแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ได อยางมีประสิทธิภาพ
2. แสดงความรู ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา
3. ปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดการคลังสินคา(warehouse) และสินคาคงคลัง(Inventory)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา ปฏิบัติ/ และหรือควบคุมการวาง
แผนการบริ ห ารจั ด การคลั ง สิ น ค า (warehouse) สิ น ค า คงคลั ง (Inventory) และการแก ไ ขป ญ หาในการ
ปฏิบัติงาน
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3311-2012

ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 1
(Jewelry Design 1)
วิชาบังคับกอน :ไมมี

1–4–3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.เพื่อใหศึกษาความเปนมา ความหมายและประเภทของเครื่องประดับอัญมณี
2.เพื่อใหรูเรื่องอุปกรณในการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
3.มีทักษะการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีอยางงาย
สมรรถนะรายวิชา
มีความรู เขาใจการออกแบบเครื่องประดับตาง ๆ สามารถปฏิบัติการกําหนดแนวคิด การออกแบบ
เครื่องประดับอัญมณีอยางงายได และมีการประเมินผลตนเองและผูอื่น มีพฤติกรรม สนใจ ใฝรู ขยัน
อดทน ประณีต เรียบรอย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความเปนมา ความหมายและประเภทของเครื่องประดับอัญมณี รูเรื่องอุปกรณในการออกแบบ
เครื่องประดับอัญมณี ปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีอยางงาย เชน เครื่องประดับอัญมณี รูปทรง
เรขาคณิต รูปทรงอิสระ
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3311-2013

ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 2
(Jewelry Design 2)
วิชาบังคับกอน :ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 1
(Jewelry Design 1)

1–4–3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.เพื่อใหรูเรื่องกระบวนการผลิตและวัสดุในการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
2.เพื่อใหมีความรู เขาใจในหลักการใชชนิดของสี วัสดุอุปกรณ ในการระบายสีอยางเหมาะสม
3.มีทักษะระบายสีเครื่องประดับหลากหลายรูปแบบ อยางถูกตองตามหลักความเปนจริง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงกระบวนการผลิตและวัสดุในการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
2. แสดงความรู เขาใจในหลักการใชชนิดของสี วัสดุอุปกรณ ในการระบายสีอยางเหมาะสม
3. ปฏิบัติงานระบายสีเครื่องประดับหลากหลายรูปแบบ อยางถูกตองตามหลักความเปนจริง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรื่องกระบวนการผลิตและวัสดุในการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี มีความรู เขาใจในหลักการใช
ชนิ ด ของสี วั ส ดุ อุ ป กรณ ในการระบายสี อ ย า งเหมาะสม ตามรู ป แบบเครื่ อ งประดั บ อั ญ มณี ระบายสี
เครื่องประดับหลากหลายรูปแบบ อยางถูกตองตามหลักความเปนจริง

30

3311-2014

ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 3
(Jewelry Design 3)
วิชาบังคับกอน : ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 2
(Jewelry Design 2)

1–4–3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.เพื่อใหมีความรู เขาใจหลักการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี และการสรางสรรคเครื่องประดับ
2.มีทักษะการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีในระดับกลาง
3.เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เขาใจหลักการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี และการสรางสรรคเครื่องประดับ
2. ปฏิบตั ิการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีในระดับกลาง
3. แสดงนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรื่องหลักการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี และการสรางสรรคเครื่องประดับ ปฏิบัติการออกแบบ
เครื่องประดับอัญมณีในระดับกลาง เชน รูปทรงสัตว สิ่งของที่ซับซอน สรางเครื่องประดับเปนชุด และ
เครื่องประดับเชิงสรางสรรคได
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3311-2015

ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 4
(Jewelry Design 4)
วิชาบังคับกอน : ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 3
(Jewelry Design 3)

1–4–3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.เพื่อใหมีความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับเชิงสรางสรรค
2.มีทักษะการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับอัญมณีในระดับสูง
3.มีทักษะสรางเครื่องประดับจําลอง การนําเสนอเครื่องประดับสรางสรรคประกอบสื่อตางๆ
4.เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่
สมรรถนะรายวิชา
1. อธิบายความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับเชิงสรางสรรค
2. ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับอัญมณีในระดับสูง
3. ปฏิบัติสรางเครื่องประดับจําลอง การนําเสนอเครื่องประดับสรางสรรคประกอบสื่อตางๆ
4. แสดงนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรื่องหลักการสรางสรรคเครื่องประดับไทยและเครื่องประดับรวมสมัย เครื่องประดับในวัฒนธรรม
ตางๆ ออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับอัญมณี ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับอัญมณีใน
ระดับสูง สรางเครื่อ งประดั บ เป นชุ ด เครื่อ งประดับไทยและเครื่องประดั บรวมสมั ย เครื่อ งประดับ ใน
วัฒนธรรมตางๆ สรางเครื่องประดับจําลอง การนําเสนอเครื่องประดับสรางสรรคประกอบสื่อตางๆ
3311-2108 การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 5
1-4-3
3311-2109 การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 6
1-4-3
3311-2110 การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 7
1-4-3
3311-2111 การออกแบบบรรจุภัณฑเครื่องประดับ
1-4-3
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3311-2108

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 5
(Jewelry Design 5)
วิชาบังคับกอน :การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 4
(Jewelry Design 4)

1-3-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.เพื่อใหมีความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับเชิงสรางสรรค
2.มีทักษะการออกแบบเครื่องประดับไทยและเครื่องประดับรวมสมัย
3.มีทักษะสรางเครื่องประดับจําลอง การนําเสนอเครื่องประดับสรางสรรคประกอบสื่อตางๆ
สมรรถนะรายวิชา
1. อธิบายความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับเชิงสรางสรรค
2. ปฏิบตั ิการออกแบบเครื่องประดับไทยและเครื่องประดับรวมสมัย
3. ปฏิบัติการสรางเครื่องประดับจําลอง การนําเสนอเครื่องประดับสรางสรรคประกอบสื่อตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรื่องหลักการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับอัญมณี ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ
เครื่ องประดั บอัญมณี ใ นระดับสู ง สร า งเครื่อ งประดับเปน ชุด เครื่ อ งประดั บเชิ ง สร างสรรค และสรา ง
เครื่องประดับผานระบบซอฟแวร นําเสนอเครื่องประดับผานระบบซอฟแวร
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3311-2109

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 6
(Jewelry Design 6)
วิชาบังคับกอน : การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 5
(Jewelry Design 5)

1-3–4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.เพื่อใหมีความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.มีทักษะการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3.มีทักษะสรางเครื่องประดับจําลอง การนําเสนอเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สมรรถนะรายวิชา
1. อธิบายความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. ปฏิบัติสรางเครื่องประดับจําลอง การนําเสนอเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรื่องหลักการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ปฏิบัติการออกแบบ
เขียนแบบเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การสรางชุดเครื่องประดับ สรางเครื่องประดับจําลอง
การนําเสนอเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
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3311-2110

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 7
1–6-4
(Jewelry Design 6)
วิชาบังคับกอน : การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 6
(Jewelry Design 6)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.มีทักษะการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.มี ทั ก ษะการสร า งชุ ด เครื่ อ งประดั บ การผลิ ต ต น แบบเครื่ อ งประดั บ ด ว ยคอมพิ ว เตอร และ นํ า เสนอ
เครื่องประดับเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
3.เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่
4.มีทักษะการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. ปฏิบัติการสรางชุดเครื่องประดับ การผลิตตนแบบเครื่องประดับดวยคอมพิวเตอร และ นําเสนอ
เครื่องประดับเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
3. แสดงนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่
4. ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การสรางชุดเครื่องประดับ การ
การผลิ ต ต น แบบเครื่ อ งประดั บ ด ว ยคอมพิ ว เตอร และนํ า เสนอเครื่ อ งประดั บ เพื่ อ การผลิ ต ในระบบ
อุตสาหกรรม
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3311-2111

ออกแบบบรรจุภัณฑเครื่องประดับ

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.เพื่อใหมีความรูเรื่องการออกแบบ เขียนแบบงานบรรจุภัณฑ
2.เพื่อใหมีทักษะในการออกแบบบรรจุภัณฑตามรูปแบบที่กําหนด
3.เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน ซื่อสัตย และประณีต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเรื่องการออกแบบ เขียนแบบงานบรรจุภัณฑ
2. ปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ ตามรูปแบบที่กําหนด
3. แสดงนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน ซื่อสัตย และประณีต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนแบบโครงการและกราฟกบรรจุภัณฑ การสรางรูปแบบ การพับกลองในประเภท
ตาง ๆ การขึ้นรูปในระบบอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ กระดาษ ไม โลหะ แกว และพลาสติกในแตละประเภท
ของเครื่องประดับอัญมณี

หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
3311-9001
3311-9002
3311-9003
3311-9004

งานชางทองโบราณ 2
งานหลอมหลอเครื่องประดับ
งานชุบเคลือบผิวโลหะ
งานประดับอัญมณี 4

1–6-3
1–6–3
1–6–3
1–6-3

หมวดวิชาเลือกเสรี
3311-9001
งานชางทองโบราณ 2
(Antique Goldsmithing 2)
วิชาบังคับกอน : งานชางทองโบราณ 1
(Antique Goldsmithing 1)

1–6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการทําเครื่องประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงสีไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนการทําเครื่องประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงสีไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงสีไดอยางถูกตอง
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู สนใจ อดทน ขยัน รอบคอบ ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ ที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูความเขาใจการทําเครื่องประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงสีไดอยางถูกตอง
2. อธิบายขั้นตอนการทําเครื่องประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงสีไดอยางถูกตอง
3. ปฏิบัติงานเครื่องประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงสีไดอยางถูกตอง
4. แสดงพฤติกรรมสนใจใฝรู สนใจ อดทน ขยัน รอบคอบ ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ ที่ดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบงานเครื่องประดับโบราณ ที่มีรูปแบบงานลงยาสีในแตละแบบปฏิบัติงานไดตาม
ขั้นตอน
ที่เหมาะสมกับรูปแบบ การออกแบบ การหลอม การแผรีด การวัดขนาด การดึง การมวน การตะไบ การฉลุ
ลวดลาย การขัดชิ้นงาน การตรวจสอบคุณภาพ การเลือกใชเครื่องมือไดอยางเหมาะสมกับชิ้นงาน และการเก็บ
รักษาเครื่องมืออยางถูกตองปฏิบัติการทําเครื่องประดับ สรอยถักประกอบลูกประคํา ลงยาสี โดยใชเทคนิคงาน
โบราณ

3311-9002

งานหลอมหลอเครื่องประดับ
(casting anneal wax sets Jewelry)
วิชาบังคับกอน : ไมมี

1–6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวกับงานหลอ และงานหลอ
เครื่องประดับ
2. เพื่อใหมีทักษะในการหลอมโลหะ และการหลอเครื่องประดับตามหลักการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ดวยความประณีต ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. อธิบายหลักการเครื่องประดับอัญมณี
2. ปฏิบัติการหลอมโลหะตามกระบวยนการขั้นตอน
3. ปฏิบัติการหลอเครื่องประดับอัญมณีตามหลักการ
4. ปฏิบัติงานดวยความประณีต คํานึงถึงความปลอดภัย
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชเครื่องมือ เครื่องจักร ในการหลอมหลอเครื่องประดับ กระบวนการ
ทํางานหลอมหลอเครื่องประดับ และการหลอพรอมประดับอัญมณี การแกไขปญหาในการหลอเครื่องประดับ
การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

ใช/

3311-9003

งานชุบเคลือบผิวโลหะ
(Metal Plating)
วิชาบังคับกอน : ไมมี

1–6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการชุบเคลือบผิวโลหะชนิดตางๆ
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือ อุปกรณในการชุบเคลือบผิวดลหะชนิดตางๆ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ดวยความซื่อสัตย ขยัน อดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัตติงานชุบเคลือบผิวโลหะชนิดตาง ๆ
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในงานชุบเคลือบผิวโลหะ
3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
4. ประเมินราคาถูกตองตามตนทุน คาแรง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การชุบเคลือบผิวผลิตภัณฑประเภทโลหะ อโลหะ แบบ 2 สี และ 3 สี การใช
เครื่องมืออุปกรณและการบํารุงรักษาการผสมสารละลายเพื่อใชชุบเงิน นาค ทอง และทองคําขาว เตรียมชิ้นงาน
กอนชุบ การชุบผลิตภัณฑชนิดตางๆ การเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพ

ใช/

3311-9004

งานประดับอัญมณี 4
(Stone Setting 4)
วิชาบังคับกอน : งานประดับอัญมณี 3
(Stone Setting 3)

1–6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ขั้นตอนการฝงหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวม และฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย
2. เพื่อใหมีทักษะฝงหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวม และฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย และประณีต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการ และตรวจสอบคุณภาพ งานประดับอัญมณี
2. มุงปฏิบัติงานใหเสร็จตามขอกําหนด โดยคํานึงถึงความประณีต สวยงาม และความปลอดภัย
3. บันทึกและตรวจคุณภาพการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฝงแบบหนามเตยรวม หนึ่งหนามเตยฝงเกาะเพชร 3-4 เม็ด ฝงแบบหุม
รวมพลอยเนื้อออน และฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย ในตัวเรือนรูปพรรณตาง ๆ เข็มกลัด จี้ ตางหู การ
ตรวจสอบคุณภาพ

