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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
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สาขาวิชา ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 

 
จุดประสงคสาขาวิชา 

 
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ

ของงานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี ใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐาน    ดานเคร่ืองประดับ 
อัญมณี 

4. เพื่ อใหสามารถปฏิบั ติงานด านออกแบบเค ร่ืองประดับอัญมณี   ด านการจัดการธุรกิจ
เคร่ืองประดับอัญมณี กระบวนการคิดสรางสรรค การใชทักษะเพื่อการทํางานและการจัดการอาชีพ
ดานเคร่ืองประดับอัญมณีและ ซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลเคร่ืองประดับอัญมณี 

5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานผลิตและสรางสรรคงาน ดานเคร่ืองประดับอัญมณี  ดานออกแบบ
เคร่ืองประดับอัญมณี  

6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเคร่ืองประดับอัญมณีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  
รวมท้ังการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได 

7. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา 

ศิลปกรรม  สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี ประกอบดวย 
1. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไดแก  

1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต กตัญู
กตเวที อดกล้ัน ละเวนส่ิงเสพติด และการพนันมีจิตสํานึก และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและสังคมเปนตน 

1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย เชน ความมีวินัยความรับผิดชอบความรักสามัคคีมีมนุษย
สัมพันธเช่ือม่ันในตนเองขยันประหยัดอดทนพึ่งตนเองปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัย
การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมเปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 
 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ไดแก 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ  

 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ  ไดแก 
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง            

การบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  และหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
3.3 เรียนรูทฤษฎีและกระบวนการข้ันตอน การปฏิบัติงานการศิลปกรรม อาทิ รูปแบบ ประเภท 

กระบวนการคิด หลักการ ความหมายของศิลปกรรม การออกแบบเคร่ืองประดับสรางสรรคแบบไทยและ
รวมสมัย   ประวัติศาสตรสากลและประจําชาติ    ตลอดจนหลักการสรางสรรค  การจัดองคประกอบจาก
ทัศนธาตุ และทฤษฎีสี การสรางงานเคร่ืองประดับเหมือนจริง ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
เหมาะสมกับอาชีพ นําไปสูกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมได เปนตน  

3.4 แกปญหา ประเมินคุณคาผลงานศิลปกรรมไดอยางถูกตองตามหลักการทางศิลปะและ
เช่ือมโยงกับสุนทรียศาสตร 
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3.5 ปฏิบัติงานตรงตอเวลา รับผิดชอบตอการทํางาน ซ่ือสัตย ขยัน อดทน ประหยัด รอบคอบ 
เอ้ือเฟอ มีมนุษยสัมพันธ รักษาความสะอาด    เปนระเบียบเรียบรอยและแกปญหาเฉพาะหนาและมีความ
เปนผูนํา  

3.6 เตรียมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

3.7 เรียนรูเร่ืองการรักษาสุขอนามัย และความปลอดภัยในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
3.8 เรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีอยางรอบดาน ในวงการการ

ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
3.9 เรียนรูหลักการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี การคิดสรางสรรคและความรูท่ัวไปในงาน

ศิลปะ 

3.10 สรางความรูสึกนึกคิดในดานการออกแบบที่กวางขวางท้ังทางดานการออกแบบเชิง
สรางสรรคและเชิงพาณิชย 

3.11  ปฏิบัติงานดานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีอยางรอบคอบ ตามหลักการออกแบบ 

 

     3.12 ใชเทคโนโลยีสมัยใหมชวยในการออกแบบใหเหมาะสมกับแนวทางการออกแบบท้ังเชิง
สรางสรรคและเชิงพาณิชย รวมท้ังใหสอดคลองกับแนวโนมความตองการในเศรษฐกิจโลกและนําตนแบบ
ไปผลิตสูกระบวนการผลิตไดเหมาะสมและคุมคา 
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โครงสราง 
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สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 
 

 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557      ประเภทวิชา
ศิลปกรรม  สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  รวมไมนอย
กวา  83 หนวยกิต  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสรางตอไปนี้ 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1  กลุมทักษะภาษาและการส่ือสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)  
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
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) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

   รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
 
 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา
ศิลปกรรม  สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี หรือเทียบเทา 
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3300-0001 ความรูเกี่ยวกบัศิลปะ 2-4-4 
 3300-0002 การวาดเขียนเพื่องานอาชีพ 1-4-3 
 3300-0007 กระบวนการผลิตเคร่ืองประดับ 3-0-3 
 3300-0008 เขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณ ี 1-4-3 
 

 ในกรณีท่ีผูเรียนผานการเรียน ในรายวิชาขางตนหรือรายวิชาท่ีมีเนื้อหาใกลเคียงกับรายวิชาขางตน
มาแลว สถานศึกษาอาจพิจารณาใหผูเรียนไมตองเรียนรายวิชาปรับพืน้ฐานวิชาชีพได 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต    21 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา  เพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน 
มีความใฝรู   แสวงหาและพัฒนาความรูใหม   มีความสามารถในการใชเหตุผล   การคิดวิ เคราะห 
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการส่ือสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ  รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวน 
ท่ีเหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต  รวมไมนอยกวา  21  หนวยกิต    
 

 1.1 กลุมทักษะภาษาและการส่ือสาร (9 หนวยกิต) 
  

1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (6 หนวยกติ) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3  
3000-1202 กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 2-0-2 
3000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผานเวบ็ไซต 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3 
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1211 ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 3-0-3 
3000-1216 ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณ ี 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

 1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (6 หนวยกิต) 
 

1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1304 วิทยาศาสตรเพื่องานกอสรางและตกแตงภายใน 2-2-3 
3000-1305 วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1309 วิทยาศาสตรเพื่องานศิลปะและงานออกแบบ 2-2-3 
3000-1310 วิทยาศาสตรเพื่องานเคร่ืองประดับอัญมณ ี 2-2-3 
3000-1312 การจัดการทรัพยากร พลังงานและส่ิงแวดลอม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบ้ืองตน 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399  รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตรเพือ่พัฒนาทักษะการคิด       3-0-3  
3000-1403 คณิตศาสตรธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1409          การคิดและการตัดสินใจ 3-0-3  
3000*1401 ถึง 3000*1499  รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

 1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (6 หนวยกิต) 
 

1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000–1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3 
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000–1503 มนุษยสัมพนัธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504  ภูมิฐานถ่ินไทย 3-0-3 
3000-1505         การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-3  
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ภาวะผูนํา  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน 3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทํางาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยางเปนระบบ 2-0-2  
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 0-2-1 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-1 
- 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3000-1610 คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร *-*-* 

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไมนอยกวา 56  หนวยกิต 
 

 2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน  (15  หนวยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
3001-2001   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 2-2-3 
3300-1001   การพัฒนาความคิดสรางสรรค 2-2-3 
3300-1002    ศิลปะและวัฒนธรรม 2-2-3 
3300-1003   การสรางสรรคการจัดงาน 2-2-3 

                                                      

 2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (21  หนวยกิต) 
             2.2.1  สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี   

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3311-2001 งานเคร่ืองประดับพื้นฐาน 1-6-3 
3311-2002 เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองประดับ 1-4-3 

 3311-2003 การจัดการธุรกิจเคร่ืองประดับอัญมณ ี 2-2-3 
 3311-2012 ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 1 1-4-3 
 3311-2013 ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  2 1-4-3 
 3311-2014 ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  3 1-4-3 
 3311-2015 ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  4 1-4-3 
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2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก  (ไมนอยกวา  12  หนวยกิต) 
 กรณีท่ีไมมีสาขางาน ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามท่ีกําหนด 
 

 2.3.1  สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณ ี
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3311-2108 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  5 1-4-3 
3311-2109 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  6 1-4-3 
3311-2110 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  7 1-4-3 
3311-2111 การออกแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองประดับ 1-4-3 
3311*2101 ถึง 3311*2199   รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3311-5101 งานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  5 *-*-* 
3311-5102 งานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  6 *-*-* 
3311-5103 งานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  7 *-*-* 
3311-5104 งานออกแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองประดับ *-*-* 
3311*5101 ถึง 3311*5199   รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
                    หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 

 
 สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา  12  หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวม

วิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนด
จุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาท่ีสอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขา
งานกับลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมท้ังจํานวนหนวยกิตและเวลาท่ีใชในการฝก
อาชีพ     ในแตละรายวิชาเพ่ือนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสมรรถนะรายวิชา ท้ังนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง มีคา
เทากับ 1 หนวยกิต 
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/ 
 

 

 2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี  (4  หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3311-8001  หรือรายวิชา 3311-8002  และ 3311-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3311-8001 ฝกงาน *-*-4  
3311-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3311-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 

 2.5  โครงการพัฒนาทักษะวชิาชพี จํานวน 4 หนวยกิต 
 

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3311-8501 โครงการ *-*-4 
3311-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3311-8503 โครงการ 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม          
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 

          รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3311-9001 งานชางทองโบราณ 2 1-6-3 
 3311-9002 งานหลอมหลอเคร่ืองประดับ 1-6-3 
 3311-9003 งานชุบเคลือบผิวโลหะ   1-6-3 
 3311-9004 งานประดับอัญมณี 4 1-6-3 

3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน  2-0-2 
3000-9202 สนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 2-0-2 
3000-9204 สนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2-0-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-9206 สนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 สนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 สนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 สนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 2-0-2 
3000-9214 สนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 สนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 สนทนาภาษาลาวเพ่ือการทํางาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส 2-0-2 
3000-9220 สนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9221 สนทนาภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 ภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2-0-2 
3000-9224 สนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
3000-9226 สนทนาฝร่ังเศสสําหรับการทํางาน 2-0-2 

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 0-2-0 
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คําอธบิายรายวิชา 
วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพี 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาศิลปกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 
               รหัสวิชา  ชื่อวชิา                  ท-ป-น 

3300-0001 ความรูเกี่ยวกบัศิลปะ      2-4-4 
3300-0002 วาดเขียนเพ่ืองานอาชีพ      1-4-3 
3300-0007 กระบวนการผลิตเครื่องประดับ     3-0-3 
3300-0008 เขียนแบบเครือ่งประดับอัญมณ ี     1-4-3 
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3300-0001 ความรูเกี่ยวกบัศิลปะ 2-4-4 
 (Career Knowledge for Art)   

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจความหมาย  ประวัติ รูปแบบ และจําแนกงานศิลปะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพท่ีสําคัญ 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 
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3300- 0002 การวาดเขียนเพื่องานอาชีพ 1-4-3 

             (Drawing for careers) 
จุดประสงครายวชิา เพ่ือให 

1.  มีความรูคุณสมบัติวัสดุอุปกรณอันทําใหเกิดเทคนิควาดเขียนท่ีมีคุณสมบัติ แสดงออกทางคุณคาความงาม 
2.  มีความเขาใจข้ันตอนกระบวนการวาดเขียน 
3.  ตระหนกั รูสาระ คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ตรวจสอบและปรับปรุง ข้ันตอนการปฏบิัติงานดวย

ตัวเอง 
4.  มีทักษะในการปฏิบัติงานและประเมนิคุณคาผลงาน 
5.  มีเจตคติท่ีดใีนการปฏิบัติงาน  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ การวาดภาพ รูปทรงดวยวธิีการพื้นฐาน ตามหลักการ โดยคํานึงถึงหลักการจัดภาพ  
2. ปฏิบัติงานดวยเทคนิควธิกีาร โครงสรางสัดสวน รูปทรง ลักษณะพื้นผวิ ไดตามข้ันตอน 
3. ตรวจสอบและปรับปรุงผลงานได 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณวาดเขียน ทักษะกระบวนการวาดเขียน โดยใชหลักการจัดภาพ 

การรางภาพ การแรเงา การเนนนํ้าหนักและรายละเอยีดใหมองดูคลายตนแบบ 
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3300-0007  กระบวนการผลิตเครือ่งประดับ     3 - 0 - 3 
   (Jewelry Manufacturing Process)  
   วิชาบังคับกอน :ไมมี 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1.  มีความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณ ี
2.  สามารถอธบิาย ข้ันตอนการปฏบิัติงานในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ 
3.  มีกิจนิสัยทีด่ี ขยัน ซ่ือสัตย อดทน มีความสนใจใฝรูตอการเรยีน 
 
สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี 
2.  อธิบาย ข้ันตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ 
3.  แสดงนิสัยท่ีดี ขยัน ซ่ือสัตย อดทน มีความสนใจใฝรูตอการเรียน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตเครื่องประดับ เทคนิค และวิธีการในการออกแบบ การข้ึนรูป การทํา 
พิมพยาง การฉีดเทียน การแตงเทียน การติดตนเทียน การทําเบาปูน การอบเบาปูน การหลอโลหะ การฉีดลาง 
การขัดแตงช้ินงาน การแกไขปญหาเบื้องตน รูปแบบการประดับอัญมณี ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบคุณภาพ 
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3300-0008 เขียนแบบเครือ่งประดับอญัมณี       1 - 4 - 3 
  (Jewelry Drawing) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. มีความรูและเขาใจการใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เสน และสัญลักษณที่ใชในงานเขียนแบบตามมาตรฐาน     
   ISO และ มอก. 
2. มีความรูและเขาใจการเขียนแบบและกําหนดขนาดช้ินงาน 
3. สามารถอานแบบ เขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ ภาพแผนคลี่ และภาพตัด  
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 
สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูการใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เลือกใชเสน และสัญลกัษณในงานเขียนแบบตามมาตรฐาน     
   ISO และ มอก. 
2. สามารถอานแบบ เขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ ภาพแผนคลี่ ภาพตัดและกําหนดขนาดช้ินงาน  
   เครื่องประดบัอัญมณไีด 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผดิชอบ 
4. แสดงเจตคติและกจินิสัยที่ดีในการปฏบัิติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เสน และสัญลักษณที่ใชในงานเขียนแบบ
เครื่องประดับอัญมณีตามมาตรฐาน ISO และ มอก. อานแบบ เขียนแบบ ภาพฉาย ภาพ 3 มิติ ภาพแผนคลี่ ภาพ
ตัด และกําหนดขนาดเครื่องประดับอัญมณีได มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน และการรักษาความปลอดภัยกับสภาพแวดลอม 
 
 
 
 



 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาศิลปกรรม 

สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 

 

 กลุมทักษะวชิาชีพพ้ืนฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชพี 
3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 

 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3001–2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 2-2-3 

 

 กลุมทักษะวชิาชีพพ้ืนฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม 
3300-1001 การพัฒนาความคิดสรางสรรค 2-2-3 
3300-1002 ศิลปะและวัฒนธรรม 2-2-3 
3300-1003 การสรางสรรคการจัดงาน 2-2-3 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ 
 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3 - 0 - 3 

(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. เขาใจเก่ียวกับการจัดการองคการและองคกร หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ขององคกร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด

อดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการและองคกร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตการ

จัดการความเส่ียง และการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
2. วางแผนการจัดการองคการและเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรตามหลักการ 
3. เลือกกลยุทธเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
4. กําหนดแนวทางจัดการความเส่ียงในงานอาชีพ 
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ การจัดองคการ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิต  การจัดการความเส่ียง  กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต             มาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 

(Information Technology for Works) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเก่ียวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ          

การสืบคนและส่ือสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผานจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและส่ือสารขอมูล

สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมและโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี
เกี่ยวของ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคนจัดดําเนินการและส่ือสารขอมูลสารสนเทศใน

งานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอรอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศและ
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเกี่ยวของ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
4. นําเสนอและส่ือสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ  การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ                    
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและส่ือสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม 
3300-1001 การพัฒนาความคิดสรางสรรค 2- 2-3 
 (Develop Creative Thinking) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. เขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค 
2. เขาใจวิธีการ ตีความ แปลความ เช่ือมโยง พัฒนา ความคิดสรางสรรค 
3. มีทักษะในการสรางสรรคงานศิลปกรรมตามขอกําหนด 
4. มีเจตคติท่ีดีในวิชาชีพศิลปกรรม 
5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการเรียนรูและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน 

ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความเขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค 
2. แสดงความเขาใจวิธีการ ตีความ แปลความ เช่ือมโยง พัฒนา ความคิดสรางสรรค 
3. ปฏิบัติงานสรางสรรคจากแนวคิด ตามขอกําหนด 

คําอธิบายรายวิชา 

       ศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค รูปแบบการสรางสรรค
แนวความคิดในงานศิลปกรรม สรางสรรคงานท่ีเนนทักษะกระบวนการตามเน้ือหา  เรื่องราวหรอืประเด็นท่ีกําหนด 
พัฒนารูปแบบงานศิลปกรรมดวยเทคนิควิธีการ ตีความ แปรความ เช่ือมโยงเน้ือหา มาสรางสรรคงานรูปแบบงาน
ศิลปกรรมตามวัตถุประสงค นําเสนอแนวคิดอยางเปนระบบ 
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3300-1002 ศิลปะและวัฒนธรรม 2- 2-3 
 (Arts and Culture) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. เขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรคศิลปกรรม 
2. เขาใจวิวัฒนาการศิลปะกับมนุษย ศิลปะกับการเช่ือมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานการณ

ปจจุบัน   
3. เขาใจบทบาทศิลปะกับการสรางสรรคสังคม และวัฒนธรรมสมัยใหม 
4. มีทักษะในการสรางสรรคศิลปะท่ีตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม  
5. มีความสนใจใฝรู มุงม่ัน ในการศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความเขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรคศิลปกรรม 
2. แสดงความเขาใจวิวัฒนาการศิลปะกับมนุษย ศิลปะกับการเช่ือมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ

สถานการณปจจุบัน 
3. แสดงความเขาใจบทบาทศิลปะกับการสรางสรรคสังคม และวัฒนธรรมสมัยใหม 
4. สรางสรรคศิลปะท่ีตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม 
5. แสดงความสนใจใฝรู มุงม่ัน ในการศึกษาปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

        ศึกษาและปฏิบัติ ผลงานศิลปกรรม และการเช่ือมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานการณปจจุบัน  
อิทธิพลทางวัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบตอการสรางสรรคศิลปะ บทบาทผลงานศิลปกรรมกับการสรางสรรคสังคม
และวัฒนธรรม  แนวโนมการสรางสรรคงานศิลปกรรมในอนาคต  การสรางสรรคศิลปกรรมดวยการผสาน
แนวความคิด  วิธีการท่ีตอบสนองความตองการทางวัฒนธรรมสมัยใหม 
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3300-1003 การสรางสรรคการจัดงาน 2- 2-3 
 (Creative Event Organization) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการ รูปแบบงาน การนําเสนอ ประมาณราคา และดําเนินงานธุรกิจศิลปกรรม 
2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีนําเสนอ และจัดงานธุรกิจศิลปกรรม 
3. มีทักษะในการประกอบธุรกิจสรางสรรคการจัดงานรูปแบบตาง ๆ   
4. มีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานธุรกิจศิลปกรรม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความเขาใจหลักการนําเสนอ และดําเนินงานธุรกิจศิลปกรรม 
2. จัดงานธุรกิจศิลปกรรม และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ 
3. ประกอบธุรกิจสรางสรรคการจัดงานตามรูปแบบตาง ๆ   

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติการดําเนินงานจัดงานธุรกิจศิลปกรรม รูปแบบตาง ๆ ตามหลักการ การ
ประมาณราคา และประยุกตใชเทคโนโลยีนําเสนองาน อยางหลากหลาย ใหสอดคลอง เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย ประเพณี วัฒนธรรมในทองถ่ิน และสังคมยุคปจจุบัน  
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

3311-2001 งานเคร่ืองประดับพื้นฐาน 1-6-3 
3311-2002 เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองประดับ 1-4-3 

 3311-2003 การจัดการธุรกิจเคร่ืองประดับอัญมณ ี 2-2-3 
 

           3311-2012 ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 1 1-4-3 
 3311-2013 ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  2 1-4-3 
 3311-2014 ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  3 1-4-3 
 3311-2015 ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  4 1-4-3 

  
3311-2108      การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  5 1-4-3 
3311-2109      การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  6 1-4-3 
3311-2110      การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  7 1-4-3 
3311-2111      การออกแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองประดับ 1-4-3 
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3311-2001  งานเคร่ืองประดับพื้นฐาน             1 – 6 – 3 
   (Basic Jewelry Fabrication) 
   วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจพืน้ฐานงานรูปพรรณและงานประดับอัญมณ ี
2. เพื่อใหมีทักษะพ้ืนฐานงานรูปพรรณและงานเคร่ืองประดับอัญมณ ี
3. เพื่อใหมีเจตคติและกจินิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยและประหยัด 

 
สมรรถนะรายวิชา 
1. อธิบายพ้ืนฐานงานรูปพรรณและงานประดับอัญมณี 
2. ปฏิบัติงานรูปพรรณและงานเคร่ืองประดับอัญมณี 
3. แสดงกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยและประหยัด 
 
คําอธิบายรายวิชา  เพื่อให 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานงานรูปพรรณ การหลอมรีดโลหะ การฉลุลาย การดัดมวน 
การเคาะข้ึนรูป การบัดกรีประกอบช้ินงานอยางงาย และการประดับอัญมณี ประเภทฝงหุมและฝงหนามเตย 
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3311-2002  เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองประดับ     1 – 4 – 3 
   (Jewelry Manufacturing Technology) 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1.มีความรูและเขาใจในการใชเทคโนโลยีเพื่อมาชวยในการผลิตเคร่ืองประดับ 
2.มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ในการผลิตเคร่ืองประดับ 
3.มีกิจนิสัย ขยัน อดทน ซ่ือสัตย และมีความรับผิดชอบในการทํางาน 
 
สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรูและเขาใจในการใชเทคโนโลยีเพื่อมาชวยในการผลิตเคร่ืองประดับ 
2. ปฏิบัติการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ในการผลิตเคร่ืองประดับ 
3. แสดงกิจนิสัย ขยัน อดทน ซ่ือสัตย และมีความรับผิดชอบในการทํางาน  
 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การผลิตเคร่ืองประดับโดยใชเทคโนโลยีในดาน วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร เขามาชวยในการปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
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3311-2003 การจัดการธุรกิจเคร่ืองประดับอัญมณี     2 – 2 - 3 
  (Jewelry business management) 
  วิชาบังคับกอน :ไมมี 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1.มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ และสามารถนําไปใชแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
2.มีความรู ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา 
3.มีทักษะปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดการคลังสินคา(warehouse) และสินคาคงคลัง(Inventory) 
 
สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรูและเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ และสามารถนําไปใชแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
ได อยางมีประสิทธิภาพ 
2.  แสดงความรู ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา 
3.  ปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดการคลังสินคา(warehouse) และสินคาคงคลัง(Inventory) 
 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษากฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา ปฏิบัติ/ และหรือควบคุมการวาง
แผนการบริหารจัดการคลังสินคา(warehouse) สินคาคงคลัง(Inventory) และการแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน 
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3311-2012  ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 1     1 – 4 – 3 
   (Jewelry Design 1) 
   วิชาบังคับกอน :ไมมี 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1.เพื่อใหศึกษาความเปนมา ความหมายและประเภทของเคร่ืองประดับอัญมณี 
2.เพื่อใหรูเร่ืองอุปกรณในการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
3.มีทักษะการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีอยางงาย 
 
สมรรถนะรายวิชา 
          มีความรู  เขาใจการออกแบบเคร่ืองประดับตาง ๆ สามารถปฏิบัติการกําหนดแนวคิด การออกแบบ
เคร่ืองประดับอัญมณีอยางงายได และมีการประเมินผลตนเองและผูอ่ืน มีพฤติกรรม สนใจ  ใฝรู  ขยัน  
อดทน ประณีต  เรียบรอย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความเปนมา   ความหมายและประเภทของเคร่ืองประดับอัญมณี  รูเร่ืองอุปกรณในการออกแบบ 
เคร่ืองประดับอัญมณี  ปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีอยางงาย เชน เคร่ืองประดับอัญมณี รูปทรง 
เรขาคณิต รูปทรงอิสระ 
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3311-2013  ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 2     1 – 4 – 3 
   (Jewelry Design 2) 
   วิชาบังคับกอน :ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 1 
   (Jewelry Design 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1.เพื่อใหรูเร่ืองกระบวนการผลิตและวัสดุในการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
2.เพื่อใหมีความรู เขาใจในหลักการใชชนิดของสี วัสดุอุปกรณ ในการระบายสีอยางเหมาะสม 
3.มีทักษะระบายสีเคร่ืองประดับหลากหลายรูปแบบ อยางถูกตองตามหลักความเปนจริง 
 
สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงกระบวนการผลิตและวัสดุในการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี    
2.   แสดงความรู เขาใจในหลักการใชชนิดของสี วัสดุอุปกรณ ในการระบายสีอยางเหมาะสม 
3.  ปฏิบัติงานระบายสีเคร่ืองประดับหลากหลายรูปแบบ อยางถูกตองตามหลักความเปนจริง 
 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเร่ืองกระบวนการผลิตและวัสดุในการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี   มีความรู เขาใจในหลักการใช
ชนิดของสี วัสดุอุปกรณ ในการระบายสีอยางเหมาะสม ตามรูปแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  ระบายสี
เคร่ืองประดับหลากหลายรูปแบบ อยางถูกตองตามหลักความเปนจริง 
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3311-2014 ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 3      1 – 4 – 3 
  (Jewelry Design 3) 
  วิชาบังคับกอน : ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 2 
  (Jewelry Design 2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1.เพื่อใหมีความรู เขาใจหลักการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี และการสรางสรรคเคร่ืองประดับ   
2.มีทักษะการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีในระดับกลาง 
3.เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
 
สมรรถนะรายวิชา 
   1.  แสดงความรู เขาใจหลักการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี และการสรางสรรคเคร่ืองประดับ   
   2. ปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีในระดับกลาง 
   3. แสดงนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเร่ืองหลักการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี และการสรางสรรคเคร่ืองประดับ  ปฏิบัติการออกแบบ
เคร่ืองประดับอัญมณีในระดับกลาง  เชน รูปทรงสัตว ส่ิงของท่ีซับซอน สรางเคร่ืองประดับเปนชุด และ
เคร่ืองประดับเชิงสรางสรรคได 
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3311-2015 ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 4      1 – 4 – 3 
  (Jewelry Design 4) 
  วิชาบังคับกอน :  ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 3 
  (Jewelry Design 3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1.เพื่อใหมีความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับเชิงสรางสรรค 
2.มีทักษะการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณีในระดับสูง 
3.มีทักษะสรางเคร่ืองประดับจําลอง การนําเสนอเคร่ืองประดับสรางสรรคประกอบส่ือตางๆ 
4.เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
 
สมรรถนะรายวิชา 
1.  อธิบายความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับเชิงสรางสรรค 
2.  ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณีในระดับสูง 
3.  ปฏิบัติสรางเคร่ืองประดับจําลอง การนําเสนอเคร่ืองประดับสรางสรรคประกอบส่ือตางๆ 
4.  แสดงนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเร่ืองหลักการสรางสรรคเคร่ืองประดับไทยและเคร่ืองประดับรวมสมัย เคร่ืองประดับในวัฒนธรรม 
ตางๆ   ออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณีใน
ระดับสูง  สรางเคร่ืองประดับเปนชุด เคร่ืองประดับไทยและเครื่องประดับรวมสมัย เคร่ืองประดับใน
วัฒนธรรมตางๆ  สรางเคร่ืองประดับจําลอง การนําเสนอเคร่ืองประดับสรางสรรคประกอบส่ือตางๆ 

3311-2108 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  5 1-4-3 
3311-2109 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  6 1-4-3 
3311-2110 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  7 1-4-3 
3311-2111 การออกแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองประดับ 1-4-3 
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3311-2108 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 5     1 - 3 - 4  
  (Jewelry Design 5) 
  วิชาบังคับกอน :การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 4 
  (Jewelry Design 4) 
 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1.เพื่อใหมีความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับเชิงสรางสรรค 
2.มีทักษะการออกแบบเคร่ืองประดับไทยและเคร่ืองประดับรวมสมัย 
3.มีทักษะสรางเคร่ืองประดับจําลอง การนําเสนอเคร่ืองประดับสรางสรรคประกอบส่ือตางๆ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
1. อธิบายความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับเชิงสรางสรรค 
2. ปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองประดับไทยและเคร่ืองประดับรวมสมัย 
3. ปฏิบัติการสรางเคร่ืองประดับจําลอง การนําเสนอเคร่ืองประดับสรางสรรคประกอบส่ือตางๆ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเร่ืองหลักการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ 
เคร่ืองประดับอัญมณีในระดับสูง  สรางเคร่ืองประดับเปนชุด เคร่ืองประดับเชิงสรางสรรค และสราง
เคร่ืองประดับผานระบบซอฟแวร  นําเสนอเคร่ืองประดับผานระบบซอฟแวร 
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3311-2109 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 6     1 - 3 – 4 
  (Jewelry Design 6) 
  วิชาบังคับกอน : การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 5 
  (Jewelry Design 5) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1.เพื่อใหมีความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2.มีทักษะการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
3.มีทักษะสรางเคร่ืองประดับจําลอง การนําเสนอเคร่ืองประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
สมรรถนะรายวิชา 
1.   อธิบายความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2.   ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
3.   ปฏิบัติสรางเคร่ืองประดับจําลอง การนําเสนอเคร่ืองประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเร่ืองหลักการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ปฏิบัติการออกแบบ 
เขียนแบบเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การสรางชุดเคร่ืองประดับ สรางเคร่ืองประดับจําลอง  
การนําเสนอเคร่ืองประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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3311-2110  การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 7    1 – 6 - 4 
   (Jewelry Design 6) 
   วิชาบังคับกอน :  การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 6 
   (Jewelry Design 6) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1.มีทักษะการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2.มีทักษะการสรางชุดเคร่ืองประดับ การผลิตตนแบบเคร่ืองประดับดวยคอมพิวเตอร และ นําเสนอ
เคร่ืองประดับเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
3.เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
4.มีทักษะการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
สมรรถนะรายวิชา 
1.  ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2.  ปฏิบัติการสรางชุดเคร่ืองประดับ การผลิตตนแบบเคร่ืองประดับดวยคอมพิวเตอร และ นําเสนอ 
    เคร่ืองประดับเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
3.  แสดงนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
4.  ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การสรางชุดเคร่ืองประดับ การ 
การผลิตตนแบบเคร่ืองประดับดวยคอมพิวเตอร  และนําเสนอเครื่องประดับเพื่อการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม 
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3311-2111  ออกแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองประดับ 1-4-3 
     
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1.เพื่อใหมีความรูเร่ืองการออกแบบ เขียนแบบงานบรรจุภัณฑ 
2.เพื่อใหมีทักษะในการออกแบบบรรจุภัณฑตามรูปแบบท่ีกําหนด 
 3.เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน ซ่ือสัตย และประณีต 
 
สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรูเร่ืองการออกแบบ เขียนแบบงานบรรจุภัณฑ 
2.  ปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ ตามรูปแบบท่ีกําหนด 
3.   แสดงนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน ซ่ือสัตย และประณีต 
 
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนแบบโครงการและกราฟกบรรจุภัณฑ การสรางรูปแบบ การพับกลองในประเภท
ตาง ๆ การข้ึนรูปในระบบอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ กระดาษ ไม โลหะ แกว และพลาสติกในแตละประเภท 
ของเคร่ืองประดับอัญมณี 
 
 



 

หมวดวชิาเลือกเสร ี
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

 
 

สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 
 3311-9001 งานชางทองโบราณ 2 1 – 6 - 3 
 3311-9002 งานหลอมหลอเครื่องประดบั 1 – 6 – 3 
 3311-9003 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 1 – 6 – 3 
 3311-9004 งานประดับอัญมณี 4 1 – 6 - 3 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



หมวดวิชาเลือกเสรี 
3311-9001 งานชางทองโบราณ 2   1 – 6 - 3  
  (Antique Goldsmithing 2)   
  วิชาบังคับกอน : งานชางทองโบราณ 1   
   (Antique Goldsmithing 1)   
     
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให   
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการทําเครื่องประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงสีไดอยางถูกตอง 
2. เพ่ือใหอธิบายข้ันตอนการทําเครื่องประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงสีไดอยางถูกตอง 
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงสีไดอยางถูกตอง 
4. เพ่ือใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู สนใจ อดทน ขยัน รอบคอบ ซ่ือสัตย มีมนุษยสัมพันธ ที่ดี 
  
สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรูความเขาใจการทําเครื่องประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงสีไดอยางถูกตอง 
2.  อธิบายข้ันตอนการทําเคร่ืองประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงสีไดอยางถูกตอง 
3.  ปฏิบัติงานเครื่องประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงสีไดอยางถูกตอง 
4.  แสดงพฤติกรรมสนใจใฝรู สนใจ อดทน ขยัน รอบคอบ ซ่ือสัตย มีมนุษยสัมพันธ ที่ดี 
 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบงานเครื่องประดับโบราณ  ที่มีรูปแบบงานลงยาสีในแตละแบบปฏิบัติงานไดตาม  

ข้ันตอน 
ท่ีเหมาะสมกับรูปแบบ การออกแบบ การหลอม การแผรีด การวัดขนาด การดึง การมวน การตะไบ การฉลุ
ลวดลาย การขัดช้ินงาน การตรวจสอบคุณภาพ การเลือกใชเครื่องมือไดอยางเหมาะสมกับช้ินงาน และการเก็บ
รักษาเครื่องมืออยางถูกตองปฏิบัติการทําเครื่องประดับ สรอยถักประกอบลูกประคํา ลงยาสี โดยใชเทคนิคงาน
โบราณ 
 
 
 
 

   



3311-9002 งานหลอมหลอเครื่องประดับ    1 – 6 - 3  
  (casting anneal wax sets Jewelry)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

  

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวกับงานหลอ และงานหลอ
เครื่องประดับ 

2. เพ่ือใหมีทักษะในการหลอมโลหะ และการหลอเครื่องประดับตามหลักการ 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ดวยความประณีต ปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 
1.  อธิบายหลักการเครื่องประดับอัญมณี 
2.  ปฏิบัติการหลอมโลหะตามกระบวยนการข้ันตอน 
3. ปฏิบัติการหลอเครื่องประดับอัญมณีตามหลักการ 
4. ปฏิบัติงานดวยความประณีต คํานึงถึงความปลอดภัย 
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชเครื่องมือ เครื่องจักร ในการหลอมหลอเครื่องประดับ กระบวนการ 
ทํางานหลอมหลอเครื่องประดับ  และการหลอพรอมประดับอัญมณี การแกไขปญหาในการหลอเครื่องประดับ 
การตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 
 
 
 
ใช/ 
 
 
 
 

   



 
 
3311-9003 งานชุบเคลือบผิวโลหะ   1 – 6 - 3  
  (Metal Plating)    
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

  

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการชุบเคลือบผิวโลหะชนิดตางๆ 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเครื่องมือ อุปกรณในการชุบเคลือบผิวดลหะชนิดตางๆ 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ดวยความซ่ือสัตย ขยัน อดทน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัตติงานชุบเคลือบผิวโลหะชนิดตาง ๆ 
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในงานชุบเคลือบผิวโลหะ 
3. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 
4. ประเมินราคาถูกตองตามตนทุน คาแรง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การชุบเคลือบผิวผลิตภัณฑประเภทโลหะ อโลหะ แบบ 2 สี และ 3 สี การใช 
เครื่องมืออุปกรณและการบํารุงรักษาการผสมสารละลายเพ่ือใชชุบเงิน นาค ทอง และทองคําขาว เตรียมช้ินงาน
กอนชุบ การชุบผลิตภัณฑชนิดตางๆ การเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพ 
 
 
ใช/ 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
3311-9004 งานประดับอัญมณี 4   1 – 6 - 3  
  (Stone Setting 4)   
  วิชาบังคับกอน : งานประดับอัญมณี 3   
   (Stone Setting 3)   
     
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ข้ันตอนการฝงหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวม และฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย 
2. เพ่ือใหมีทักษะฝงหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวม และฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด ปลอดภัย และประณีต 
  
สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกบักระบวนการ  และตรวจสอบคุณภาพ งานประดับอัญมณี 
2. มุงปฏิบัติงานใหเสร็จตามขอกําหนด โดยคํานึงถึงความประณีต สวยงาม และความปลอดภัย 
3. บันทึกและตรวจคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฝงแบบหนามเตยรวม หนึ่งหนามเตยฝงเกาะเพชร 3-4 เม็ด ฝงแบบหุม 
รวมพลอยเนื้อออน และฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย ในตัวเรือนรูปพรรณตาง ๆ เข็มกลัด จ้ี ตางหู การ
ตรวจสอบคุณภาพ 

 

 

 

 

 



 


