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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาศิลปกรรม 
สาขาวิชาชางทองหลวง 

 
จุดประสงคสาขาวิชา 

 
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ

ของงานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางทองหลวง ใหทันตอการเปล่ียนแปลง
และความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานชางทองหลวง 
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางทองหลวง ดานเคร่ืองประดับอัญมณี ดานออกแบบเคร่ืองประดับ 

ดานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ ดานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอ
เคร่ืองประดับอัญมณี และดานการจัดการธุรกิจเคร่ืองประดับและอัญมณี  กระบวนการคิด
สร างสรรคการใช ทักษะเพื่ อการทํางานและการจัดการอาชีพด านช างทองหลวงและ
เคร่ืองประดับอัญมณี 

5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานผลิตและสรางสรรคงานดานชางทองหลวง  ดานเคร่ืองประดับอัญมณี    
ดานออกแบบเคร่ืองประดับ ดานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ ดานเทคนิค
การทําตนแบบและการหลอเคร่ืองประดับอัญมณี และดานการจัดการธุรกิจเคร่ืองประดับและ              
อัญมณี 

6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางทองหลวง ดานเคร่ืองประดับอัญมณี ดานออกแบบเคร่ืองประดับ 
ดานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ ดานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอ
เคร่ืองประดับอัญมณี และดานการจัดการธุรกิจเคร่ืองประดับและอัญมณี ในสถานประกอบการและ
ประกอบอาชีพอิสระ  รวมท้ังการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได 

7. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 

 



มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา 

ศิลปกรรม สาขาวิชาชางทองหลวง  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 การปฏิบัติงานศิลปกรรม อาทิ รูปแบบ ประเภท 

กระบวนการคิด หลักการ ความหมายของศิลปกรรม การออกแบบเคร่ืองประดับสรางสรรคแบบไทยและ
รวมสมัย ประวัติศาสตรสากลและประจําชาติ ตลอดจนหลักการสรางสรรค การจัดองคประกอบจากทัศน
ธาตุ และทฤษฎีสี การสรางงานเคร่ืองประดับเหมือนจริง ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเหมาะสมกับ
อาชีพ นําไปสูกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมได เปนตน  

3.4 แกปญหา ประเมินคุณคาผลงานศิลปกรรมไดอยางถูกตองตามหลักการทางศิลปะและ
เช่ือมโยงกับสุนทรียศาสตร 
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3.5 ปฏิบัติงานตรงตอเวลา รับผิดชอบตอการทํางาน ซ่ือสัตย ขยัน อดทน ประหยัด รอบคอบ 
เอ้ือเฟอ มีมนุษยสัมพันธ รักษาความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยและแกปญหาเฉพาะหนาและมีความเปน
ผูนํา 

 

 

สาขางานชางทองหลวง 
 

 3.6 เตรียมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
 3.7 เรียนรูเร่ืองการรักษาสุขอนามัย และความปลอดภัยในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
 3.8 เรียนรูวิธีและกระบวนการเขียนแบบ ออกแบบ 
 3.9 ทําตัวเรือนเคร่ืองประดับโบราณและสมัยใหม 
 3.10 หลอมแผรีด ดึงลวดโลหะและวัดขนาด 
 3.11 ใชเคร่ืองมือในการทําตัวเรือนงานชางทองโบราณ 
 3.12 ใชเคร่ืองมือสลักดุนและงานชางทองหลวง เลือกวัสดุ สารเคมี ตรวจสอบคุณภาพ 
 3.13 ปฏิบัติงานสลักดุนพื้นฐาน ปฏิบัติงานสลักดุนแยกมิติลาย ปฏิบัติงานสลักดุนภาพเร่ืองราว 
 3.14 ปฏิบัติงานข้ึนรูปและสลักลวดลายงานเคร่ืองถม 
 3.15 ปฏิบัติงานทําแหวน ถมเงินกําไลหัวบัว กําไลโปงถมเงิน 
 3.16 ปฏิบัติงานพื้นฐานงานชางทองโบราณสกุลเพชรบุรี และสุโขทัย 
 3.17 ปฏิบัติงานหลอมหลอเคร่ืองประดับระดับตน 
 3.18 ปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวโลหะรูปพรรณดวยเทคนิคตางๆ 
 3.19 ปฏิบัติงานประดับอัญมณีบนตัวเรือนแหวนชนิดตางๆ โดยการฝงแบบไขปลา, หนามเตย 
 3.20 ตกแตงผิว ขัดเงา แรลาย และตรวจสอบคุณภาพ 
   

สาขางานเคร่ืองประดับอัญมณี 
 

 3.6 เตรียมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
 3.7 เรียนรูเร่ืองการรักษาสุขอนามัย และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
 3.8 เรียนรูวิธีการเขียนแบบ ออกแบบ  
 3.9 เรียนรูวิธีการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือชางเคร่ืองประดับอัญมณี 

เรียนรูคุณสมบัติของวัตถุดบิท่ีใชในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับอัญมณ ี
 3.10 ปฏิบัติงานหลอม รีด และเกบ็รักษาเศษผงโลหะ 
 3.11 ปฏิบัติงานผลิตเคร่ืองประดับประเภทตางๆ 
 3.12 ปฏิบัติงานประดับอัญมณี รูปแบบตางๆ 
 3.13 ปฏิบัติงานขัดเงาและลางทําความสะอาดช้ินงานเคร่ืองประดับ 
 3.14 แตงผิวงาน  



 3.15 ตรวจสอบคุณภาพและประเมินราคาเคร่ืองประดับอัญมณี 
 3.16 ปฏิบัติงานหลอมหลอ เคร่ืองประดับอัญมณี 
 3.17 ปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวโลหะชนิดตางๆ 
   

สาขางานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
 

 3.6 เรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  
 3.7 เรียนรูหลักการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณี ความคิดสรางสรรคและความรู

พื้นฐานท่ัวไปในดานศิลปะ 
 3.8 สรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค ในดานการออกแบบท่ีกวางขวาง ท้ังทางดานการ

ออกแบบเชิงสรางสรรคและเชิงพาณิชย 
 3.9 ปฏิบัติงานดานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีอยางรอบคอบ ตามหลักการออกแบบ 
 3.10 ใชเทคโนโลยีสมัยใหมชวยในการออกแบบใหเหมาะสมกับแนวทางการออกแบบทั้งเชิง

สรางสรรคและเชิงพาณิชย  สอดคลองกับแนวโนมความตองการในตลาดอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดับในระดับภูมิภาคและระดับโลก การนําตนแบบไปผลิตสูกระบวนการผลิตได
เหมาะสมและคุมคา 

สาขางานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
 

 3.6 เรียนรูเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
 3.7 เรียนรูกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับอัญมณี 

เรียนรูเกีย่วกับหลักการ กระบวนการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพ ประเมินคุณภาพอัญมณี
และเคร่ืองประดับ 

 3.8 ปฏิบัติการวิเคราะห ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ ตาม
หลักการวิเคราะห หลักการประเมิน การจําแนกอัญมณี 

 3.9 ปฏิบัติการวิเคราะห ตรวจสอบคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ โดยการสังเกตจากลักษณะ
ทางกายภาพ ตามหลักการวิเคราะห การประเมินคุณภาพ 

 3.10 ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือในการตรวจสอบคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ ตามหลักการ 
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

 3.11 คิดสร างสรรคและพัฒนารูปแบบเค ร่ืองประดับอัญมณี  ตามหลักการออกแบบ
เคร่ืองประดับอัญมณี ความเหมาะสมดานความงาม เอกลักษณและประโยชนใชสอย 

 3.12 บริหารจัดการดานธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ตามหลักการบริหารจัดการ รวบรวม
ขอมูล จัดการขอมูลและการพัฒนางานอยางมีคุณภาพ 

 3.13 ใชเทคโนโลยีสมัยใหมชวยในการวิเคราะห ให สอดคลองกับแนวโนมความตองการใน
ตลาดอุตสาหกรรมอัญมณีท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
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สาขางานเทคนิตการทําตนแบบและการหลอเคร่ืองประดับอัญมณี 
 

 3.6 เรียนรูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหแบบงาน การข้ึนรูปตัวเรือนแมพิมพเคร่ืองประดับอัญมณี 
 3.7 เรียนรูเกีย่วกับประวัติความเปนมาของการหลอเคร่ืองประดับและกระบวนการหลอมหลอ

เคร่ืองประดับอัญมณี 
 3.8 เรียนรูเกี่ยวกับโลหะและคุณสมบัติของโลหะท่ีใชในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับอัญมณี 
 3.9 ปฏิ บั ติ ง านทําตนแบบเค ร่ืองประดับประ เภทต า งๆ   ตามหลักการ ทํ าตนแบบ

เคร่ืองประดับอัญมณี 
 3.10 ปฏิบัติงานอัดพิมพ ผาพิมพ ฉีดเทียน แตงเทียน ติดตนเทียน ทําเบาปูน อบเบาปูน หลอ

โลหะ ขัดแตงช้ินงานไดถูกตองตามตนแบบและหลักการหลอมหลอเคร่ืองประดับอัญมณี 
 3.11 ปฏิบัติงานแกไขปญหาเฉพาะหนา การประยุกตวิธีการ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของงานอยางมี

หลักการและเปนระบบ 
 3.12 ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเครื่องมือในการทําตนแบบและการหลอเคร่ืองประดับอัญมณีตาม

หลักการใชและการบํารุงรักษา 
   

สาขางานการจัดการธุรกิจเคร่ืองประดับและอัญมณี 
 

 3.6 เรียนรูกระบวนการผลิตเคร่ืองประดับในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับอัญมณี 
 3.7 เรียนรูวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองประดับอัญมณี 
 3.8 เรียนรูวิธีการในการวิเคราะหการจัดการความเส่ียงขององคกร  
 3.9 เรียนรูวิธีการในวางแผนการตลาดและการบริหารจัดการทรัพยากร 
 3.10 เรียนรูเร่ืองการจัดการธุรกิจ การบัญชี และกฎหมายธุรกิจ  
 3.11 เรียนรูเร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 3.12 เขียน อาน และสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับอัญมณี 
 3.13 ปฏิบัติงานดานการบริหาร การวางแผน การผลิต การตลาด การนําเขาและสงออกธุรกิจใน

ดานธุรกิจเคร่ืองประดับอัญมณี 



โครงสราง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาศิลปกรรม 
สาขาวิชาชางทองหลวง 

 
 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาชางทองหลวง จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  รวมไมนอยกวา 78 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 
 
 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาชางทองหลวง หรือเทียบเทา 
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ  
อยางนอย 9 หนวยกิต รายวิชาดังตอไปนี้ 

 

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 
 
 
 

 

   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3300-0002 การวาดเขียนเพื่องานอาชีพ 1-4-3 
 3315-0001 ความรูพื้นฐานงานศิลปะ 3-0-3 
 3315-0002 กระบวนการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณ ี 3-0-3 
 3315-0003 สลักดุนพื้นฐาน 1-6-3 
หมายเหตุ ควรใหนักศึกษาเรียนรายวิชาการวาดเขียนเพ่ืองานอาชีพทุกสาขางาน และใหเลือกเรียนอีก 1 
รายวิชาท่ีเหลือตามสาขางานท่ีเกีย่วของ รวม 9 หนวยกติ  



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 
- 



 
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) 
2.2 .1 วิชาชพีพื้นฐาน หลักสูตร                             จํานวน            6           หนวยกิต 

             รหัสวิชา                                 ชื่อวิชา                                                                                       ท-ป-น 
            3001-1001        การบริหารงานคุณภาพในองคการ                                                                    3-0-3 
            3001-2001        เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ                                                       2-2-3 

2.1.2  วิชาชพีพื้นฐาน ประเภทวิชา                        จํานวน            3           หนวยกิต 
รหัสวิชา                                ชื่อวิชา                                                                                         ท-ป-น 
3300-1001       การพัฒนาความคิดสรางสรรค                                                                          2-2-3 
2.1.3  วิชาชพีพื้นฐาน สาขาวิชา                             จํานวน            3           หนวยกิต                
รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                                         ท-ป-น 
3300-0101            รูปแบบเคร่ืองประดับอัญมณี                                                                       3-0-3 
2.1.4   วิชาชพีพื้นฐาน สาขางาน                          จํานวน              3           หนวยกิต 
            2.1.4.1 สาขางานชางทองหลวง 

              รหัสวิชา                         ชื่อวิชา                                                                                          ท-ป-น 

3315-1001                   งานชางทองหลวง 1                                                                              1-6-3 
           2.1.4.2  สาขางานเคร่ืองประดับอัญมณี 
รหัสวิชา                              ชื่อวิชา                                                                                          ท-ป-น 
3315-1002                    งานรูปพรรณ 1                                                                                    2-3-3 

                        2.1.4.3  สาขางานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
            รหัสวิชา                              ชื่อวิชา                                                                                        ท-ป-น                              

3315-1003                    การวาดเขียน                                                                                       1-4-3 
          2.1.4.4  สาขางานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
รหัสวิชา                              ชื่อวิชา                                                                                        ท-ป-น 
3315-1004                   งานประดิษฐเคร่ืองประดับอัญมณ ี                                                    1-4-3 
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                  2.1.4.5        สาขางานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอเคร่ืองประดับอัญมณ ี
   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3315-1005 วัสดุศาสตรเคร่ืองประดับ 2-2-3 
    

 2.1.4.6 สาขางานการจัดการธุรกิจเคร่ืองประดับและอัญมณี  
    

   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3315-1006 ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 1-6-3 
    

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ   จาํนวน   21 หนวยกิต  
   

   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3315-2001 งานเคร่ืองประดับพื้นฐาน 1-6-3 
 3315-2002 เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองประดับ 1-4-3 
 3315-2003 การจัดการธุรกิจเคร่ืองประดับอัญมณ ี 2-2-3 
    

หมายเหตุ ใหเลือกเรียนรายวิชา 3315-2001 ถึง 3315-2003 ในทุกสาขางาน และใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขา
งานหรือเลือกเรียนจากสาขางานอ่ืนๆ รวมกันจนครบหนวยกิตตามท่ีกําหนด 
    

 2.2.1 สาขางานชางทองหลวง  
    

   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3315-2004 สลักดุน 1 1-6-3 
 3315-2005 งานเคร่ืองถม 1 1-6-3 
 3315-2006 งานชางทองหลวง 2 1-6-3 
 3315-2007 เขียนแบบงานชางทองหลวง 1-4-3 



 

 2.2.2 สาขางานเคร่ืองประดับอัญมณี  
   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
    

 3315-2008 การออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 2-2-3 
 3315-2009 งานรูปพรรณ 2 1-6-3 
 3315-2010 งานประดับอัญมณี 1 2-3-3 
 3315-2011 งานประดับอัญมณี 2 1-6-3 
    
 2.2.3 สาขางานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  
    

   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3315-2012 องคประกอบศิลป 2-2-3 
 3315-2013 ออกแบบเคร่ืองประดับ 1 1-4-3 
 3315-2014 ออกแบบเคร่ืองประดับ 2 1-4-3 
 3315-2015 ออกแบบเคร่ืองประดับ 3 1-4-3 
 2.2.4 สาขางานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ  
    

   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3315-2016 การควบคุมคุณภาพอัญมณแีละเคร่ืองประดับ 2-2-3 
 3315-2017 อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี 1  1-4-3 
 3315-2018 ความรูเร่ืองมุกและหยก 2-2-3 
 3315-2019 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 1-4-3 
    

 2.2.5 สาขางานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอเคร่ืองประดับอัญมณี  
    

   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3315-2020 งานทําตนแบบแหวน 1-6-3 
 3315-2021 งานอัดและผาพิมพยาง 1-6-3 
 3315-2022 งานฉีดเทียน แตงเทียน และติดตนเทียน 1-6-3 
 3315-2023 การออกแบบเคร่ืองประดับดวยคอมพิวเตอร 1-4-3 



13 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาชางทองหลวง 

 

 2.2.6 สาขางานการจัดการธุรกิจเคร่ืองประดับและอัญมณี  
    

   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3315-2024 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ  2-2-3 
 3315-2025 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองประดับ  2-2-3 
 3315-2026 อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี  1-6-3 
 3315-2027 กฎหมายธุรกจิ 2-2-3 
    

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  
 2.3.1 สาขางานชางทองหลวง  
    

   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3315-2101 งานข้ึนรูป 1-6-3 
 3315-2102 งานเคร่ืองถม 2 1-6-3 
 3315-2103 งานชางทองโบราณ 1 1-6-3 
 3315-2104 สลักดุน 2 1-6-3 
 3315*2101 ถึง 3315*2199 ทุกสาขางานสรางรายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของ 

                                             สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
x-x-x 

    

 2.3.2 สาขางานเคร่ืองประดับอัญมณี  
    

   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3315-2201 งานรูปพรรณ 3 1-6-3 
 3315-2202 งานรูปพรรณ 4 1-6-3 
 3315-2203 งานรูปพรรณ 5 1-6-3 
 3315-2204 งานประดับอัญมณี 3 1-6-3 
 3315*2201 ถึง 3315*2299 ทุกสาขางานสรางรายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของ 

                                             สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
x-x-x 



 

 

 2.3.3 สาขางานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี  
    

   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3315-2301 ออกแบบเคร่ืองประดับ 4 1-4-3 
 3315-2302 ออกแบบเคร่ืองประดับ 5 1-4-3 
 3315-2303 ออกแบบเคร่ืองประดับ 6 1-4-3 
 3315-2304 ออกแบบเคร่ืองประดับ 7 1-4-3 
 3315*2301 ถึง 3315*2399 ทุกสาขางานสรางรายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของ 

                     สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

x-x-x 

 2.3.4 สาขางานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ  
    

   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3315-2401 อัญมณีกับพลอยเลียนแบบ 2-2-3 
 3315-2402 การประเมินคุณภาพอัญมณ ี 2-2-3 
 3315-2403 การปรับปรุงคุณภาพอัญมณ ี 1-4-3 
 3315-2404 อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี 2  1-4-3 
 3315*2401 ถึง 3315*2499 ทุกสาขางานสรางรายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของ 

                     สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
x-x-x 

    

 2.3.5 สาขางานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอเคร่ืองประดับอัญมณี  
    

   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3315-2501 งานทําตนแบบกําไล 1-6-3 
 3315-2502 งานทําตนแบบสรอยคอ 1-6-3 
 3315-2503 งานสรางแมพมิพปูน 1-6-3 
 3315-2504 งานหลอโลหะเคร่ืองประดับ 1-6-3 
 3315*2501 ถึง 3315*2599 ทุกสาขางานสรางรายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของ 

                                             สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
x-x-x 
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 2.2.6 สาขางานการจัดการธุรกิจเคร่ืองประดับและอัญมณี  
    

   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3315-2601 ระบบสารสนเทศ 2-2-3 
 3315-2602 การพัฒนาผลิตภัณฑและการออกแบบ 1-4-3 
 3315-2603 การบริหารจัดการโครงการ 2-2-3 
 3315-2604 การบริหารจัดการและพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะของตนเอง 2-2-3 
 3315*2601 ถึง 3315*2699 ทุกสาขางานสรางรายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของ 

                     สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
x-x-x 

    

2.4   ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี  ( 4  หนวยกิต)  
   

   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3315-8001 ฝกงาน 0-0-4 
 3315-8002 ฝกงาน 1 0-0-2 
 3315-8003 ฝกงาน 2 0-0-2 
2.5 โครงการพฒันาทักษะวิชาชพี จํานวน 4 หนวยกิต  

   

 ใหเลือกเรียนรายวิชา 3315-8501หรือรายวชิา 3315-8502 และ 3315-8503  
   รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3315-8501 โครงการ 0-12-4 
 3315-8502 โครงการ1 0-6-2 
 3315-8503 โครงการ2 0-6-2 
    

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
/ 

   ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา 



รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

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 

 

 3315-9001 งานชางทองโบราณ 2 1-6-3 
 3315-9002 งานหลอมหลอเคร่ืองประดับ 1-6-3 
 3315-9003 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 1-6-3 
 3315-9004 งานประดับอัญมณี 4 1-6-3 
 3315-9005 งานประดับอัญมณี 5 1-6-3 
 3315-9006 การออกแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองประดับ 1-4-3 
 3315-9007 ประติมากรรมเพ่ืองานอาชีพ 1-4-3 
 3315-9008 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน 1-6-3 
 3315-9009 งานทําตนแบบเข็มกลัด 1-6-3 
 3315-9010 งานทําตนแบบสรอยขอมือ 1-6-3 
 3315-9011 งานทําตนแบบตางห ู 1-6-3 
 3315-9012 งานขัดแตงโลหะ 1-6-3 
 3315-9013 งานหลอโลหะพรอมอัญมณ ี 1-6-3 
 3315-9014 งานหลอโลหะอุณหภูมิสูง 1-6-3 
 3315-9015 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2-2-3 
 3315-9016 การบริหารความเส่ียงขององคกร 2-2-3 
 3315-9017 งานทําตนแบบจี้ 1-6-3 
 3315-9018 งานตกแตงประกอบเคร่ืองประดับอัญมณ ี 1-6-3 
 3315-9019 งานรูปพรรณ 6 1-6-3 
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คําอธบิายรายวิชา 
วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพี 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาศิลปกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 
              รหัสวิชา  ชื่อวชิา                  ท-ป-น 

3300-0002 วาดเขียนเพ่ืองานอาชีพ      1-4-3 
3315-0001  ความรูพ้ืนฐานงานศิลปะ 3-0-3 
3315-0002 กระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณ ี    3-0-3 
3315-0003 สลักดุนพื้นฐาน       1-6-3 
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3300-0002 การวาดเขียนเพื่องานอาชีพ  1-4-3 
  (Drawing for career)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรู ความเขาใจ การใชวัสดุ อุปกรณในการวาดเขียน 
2. มีความรู ความเขาใจ เทคนิควิธีการวาดเขียน 
3. มีทักษะในการวาดเขียนรูปทรงตาง ๆได 
4. มีกิจนิสัยและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. สามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณในการวาดเขียนอยางเหมาะสม และเทคนิควิธีการวาดเขียนรูปทรง

ตางๆ 
2. สามารถวาดเขียนรูปทรงหุนนิ่ง คน สัตว ส่ิงของ ดวยเครื่องมือวาดเขียน 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชวัสดุอุปกรณ  เทคนิค วิธีการในการวาดเขียนรูปทรงหุนนิ่ง  ของใช  
คน สัตว  ดวยดินสอดํา ดินสอสี ปากกา  ทั้งแบบลายเสน และการลงน้ําหนักแสงเงา   
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3315 – 0001   ความรู้พ้ืนฐานงานศิลปะ      3 – 0 – 3 
            ( Arts Related Knowledge ) 
            วชิาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประวัต ิรูปแบบของงานศิลปะตามยุคสมัยของไทยและต่างประเทศ 
2. มีทักษะในการค้นคว้าและนําเสนอผลงานศิลปะตามยุคสมยั 
3. มีทัศนคติทีด่ตีอ่อาชีพศิลปกรรม 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความหมาย ประวัต ิรูปแบบของงานศิลปะตามยุคสมยัของไทยและต่างประเทศ 
2. ค้นคว้าและนําเสนอผลงานศิลปะตามยุคสมยั 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ประวัติ รูปแบบ และการจําแนกงานศิลปะยุคสมัยต่างๆ ของไทยและตา่งประเทศ วิธีการ
คิดสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทต่างๆ รูแ้ละเข้าใจในการประเมินค่างานศิลปกรรม มเีจคติและกิจนิสัยที่ดตี่องาน
อาชีพ 
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3315-0002 กระบวนการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี  3-0-3 
  (Jewelry Manufacturing Process)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี 
2. สามารถอธิบาย ข้ันตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี 
3. มีกิจนิสัยที่ดี ขยัน ซ้ือสัตย อดทน มีความสนใจใฝรูตอการเรียน 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. สามารถวิเคราะหงานจากตนแบบ 
2. วางแผนกระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี 
3. อธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องประดับอัญมณี 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี เทคนิค และวิธีการในการออกแบบ  
การข้ึนรูป  การทําพิมพยาง การฉีดเทียน การแตงเทียน การติดตนเทียน การทําเบาปูน การอบเบาปูน การหลอ
โลหะ การฉีดลาง การขัดแตงช้ินงาน การแกไขปญหาเบื้องตน รูปแบบการประดับอัญมณี ขอควรระวังในการ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบคุณภาพ 
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3315-0003 สลักดุนพ้ืนฐาน  1-6-3 
  (Basic Chasing and Repousse)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1.  มีความรูความเขาใจ ประวัติความเปนมา หลักการใช วัสดุ อุปกรณ สารเคมี ข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงาน 
2.  อธิบายหลักการใชวัสดุอุปกรณ สารเคมี ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
3.  มีทักษะการใชเครื่องมือและปฏิบัติงานสลักดุนอยางประณีต และสวยงาม 
4.  มีกิจนิสัย ขยัน ซ่ือสัตย อดทน รอบคอบ ในการปฏิบัติงาน 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. สรางเครื่องมืองานสลักดุน 
2. ใชอุปกรณสารเคมีและเครื่องมือในการปฏิบัติงานสลักดุนไดอยางถูกตอง 
3. ดําเนินการสลักดุนงานแยกมิติลาย รวมทั้งตกแตงพื้นผิวช้ินงาน 
4. ตรวจสอบคุณภาพและประเมินราคางานสลักดุน 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการคนควาประวัติความเปนมา วัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือ สารเคมีที่ใชในงานสลักดุน  
การทํางานการออกแบบแบบลวดลาย ข้ันตอนการเค่ียวชัน การทําเครื่องมือสลักดุน 1 ชุด ข้ันตอนการสลักดุน 
และฝกทักษะการดุนแยกมิติลาย การตกแตงรายละเอียด อาทิ งานสลักเสน งานสลักดุนลวดลายกระจังตาออย
หรือ สลักดุนนก 3 ตัว เปนตน รวมทั้งการรมดํา การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินราคา 

 

 



 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาศิลปกรรม 

สาขาวิชาชางทองหลวง 
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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 

 กลุมทักษะวชิาชีพพ้ืนฐาน สาขาวิชาชางทองหลวง 

 

 กลุมทักษะวชิาชีพพ้ืนฐาน สาขางานชางทองหลวง 

 

 กลุมทักษะวชิาชีพพ้ืนฐาน สาขางานเครื่องประดับอัญมณ ี

 

 กลุมทักษะวชิาชีพพ้ืนฐาน สาขางานออกแบบเครือ่งประดับอัญมณี 

 

 กลุมทักษะวชิาชีพพ้ืนฐาน สาขางานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ 

 
 

3300-0101 รูปแบบเคร่ืองประดับอัญมณ ี 3-0-3 

3315-1001 งานชางทองหลวง 1 1-6-3 

3315-1002 งานรูปพรรณ 1 2-3-3 

3315-1003 การวาดเขียน 1-4-3 

3315-1004 งานประดิษฐเคร่ืองประดับอัญมณี 1-4-3 
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 กลุมทักษะวชิาชีพพ้ืนฐาน สาขางานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญ
มณ ี

 

 กลุมทักษะวชิาชีพพ้ืนฐาน สาขางานการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอญัมณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3315-1005 วัสดุศาสตรเคร่ืองประดับ 2-2-3 

3315-1006 ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 1-6-3 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 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 

 
 
 
 

 
 
 
 



27 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

 

 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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 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน สาขาวชิาชางทองหลวง 
 

3300-0101 รูปแบบเครื่องประดับอัญมณี  2-2-3 
  (Jewelry Styles)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให   
1. เพื่อใหรูและเขาใจประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของงานเคร่ืองประดับอัญมณีหรืองานเคร่ือง

ทอง 
2. เพื่อใหสามารถจําแนกวัสดุและอัญมณีท่ีใชทําเคร่ืองประดับอัญมณีและเคร่ืองทองได 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. บอกประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของงานเคร่ืองประดับอัญมณีหรืองานเคร่ืองทอง 
2. จําแนกวัสดุและอัญมณีท่ีใชทําเคร่ืองประดับอัญมณีและเคร่ืองทอง 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ รูปแบบ ลักษณะ ของเทคนิค,วัสดุท่ีใชสรางเคร่ืองประดับ-    
อัญมณี หรือเคร่ืองทอง จากอดีตถึงปจจุบันแตละยุค แตละสมัย ท้ังแบบสากลและแบบประจําชาติ ท่ีเช่ือมโยงกับ
วัฒนธรรมแตละทองถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงพุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม 

 

 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน สาขางานชางทองหลวง 
 

3315-1001 งานชางทองหลวง 1  1-6-3 
  (Royal Goldsmithing 1)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให   
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจรูปแบบงานเคร่ืองประดับโบราณไดอยางถูกตอง 
2. เพื่อใหอธิบายรูปแบบงานเคร่ืองใชในสํานักพระราชวัง ไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเคร่ืองใชในสํานักพระราชวัง มีความอดทน ซ่ือสัตย ประณีต ไดอยาง

ถูกตอง 
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความซ่ือสัตย อดทน รอบคอบ ประณีต และมี มนุษยสัมพันธท่ีดี 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วิเคราะหรูปแบบงานเคร่ืองใชในสํานักพระราชวัง 
2. ใชเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานชางทองหลวง 
3. ผลิตเคร่ืองใชในสํานักพระราชวัง (พานโตะ) 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบงานชางทองใชในสํานักพระราชวัง สมัยตางๆ ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การข้ึนตัว  
เรือน การหลอมแผรีดโลหะ การวัดขนาดใหเหมาะสมกับรูปแบบ การประกอบติดตอ การมวน การบัดกรี การขัด 
ตกแตงผิวช้ินงาน การตรวจสอบคุณภาพ การใชเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ ใหเหมาะสมกับชิ้นงาน และการเก็บ
บํารุงรักษาปฏิบัติงานทําประเภทเคร่ืองใชในสํานักพระราชวัง เชน พานโตะ 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน สาขางานเคร่ืองประดับอัญมณี 
 

3315-1002 งานรูปพรรณ 1  2-3-3 
  (Jewelry Fabrication 1)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให   
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจความรูท่ัวไปในการทําเคร่ืองประดับอัญมณี 
2. เพื่อใหมีทักษะในการผลิตตัวเรือนรูปพรรณแหวนประเภทตางๆ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยใจรัก ซ่ือสัตย ปลอดภัยและตรงตอเวลา 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วิเคราะหแบบงานแหวนประเภทตางๆ 
2. ผลิตตัวเรือนรูปพรรณแหวน 
3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ ข้ันตอนการขึ้นรูป การประดับอัญมณี การขัดเกลา ขัดผิวงาน การ  
บํารุง รักษาเคร่ืองมืออุปกรณ เคร่ืองจักร การเก็บรักษาช้ินสวนงาน รูปพรรณ โลหะ ทอง และตนแบบ คุณสมบัติ
ของสารเคมีรูปแบบเคร่ืองประดับ เพชร พลอย การวินิจฉัยแบบ ความปลอดภัยและการตรวจสอบคุณภาพ การ
ทํารูปพรรณแหวน การดึงหลอดทําฐานรองเพชรพลอย งานลอมเพชรกลม การทําช้ินสวนงานเล่ือยฝงพลอย การ
บัดกรีรองลาย การตะไบตกแตง ขัดผิว ขัดเงาใหสวยงาม การตรวจสอบคุณภาพ 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน สาขางานออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
 

3315-1003 การวาดเขียน  1-4-3 
  (Drawing)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให   
1. มีความรู และเขาใจหลักการ วาดเขียนเพื่อใชประกอบกับการเขียนเคร่ืองประดับ 
2. ปฏิบัติการวาดเขียนเพื่อใชประกอบกับการเขียนเคร่ืองประดับ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานวาดเขียนเคร่ืองประดับ 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ประยุกตใชหลักการ วาดเขียนเพื่อใชประกอบกับการเขียนเคร่ืองประดับ 
2. ปฏิบัติการวาดเขียนเพื่อใชประกอบกับการเขียนเคร่ืองประดับ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการวาดเขียนเพื่อการบันทึกการมองเห็นท่ีมีความละเอียดถ่ีถวนและสามารถถายทอด  
แสดงออกใหเห็น ถึงความคิด ความรูสึก  อารมณไดอยางลึกซ้ึง  และเห็นถึงโครงสรางภายใน สามารถวาดภาพ
และลงแสง เงา ในระดับกลาง ได เชน ส่ิงของใกลตัว ท่ีซับซอน และโครงสรางมือ เพื่อใชประกอบกับการเขียน
เคร่ืองประดับ 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน สาขางานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ 
 

3315-1004 งานประดิษฐเครื่องประดับอัญมณี  1-4-3 
  (Jewelry Craft)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให   
1. เกิดความรู ความเขาใจข้ันตอนการประดิษฐอัญมณีและเคร่ืองประดับใน รูปแบบของท่ีระลึก และ 

ตกแตงภายในบาน ฯลฯ 
2. ปฏิบัติงานการใชเคร่ืองมือไดอยางปลอดภัย และเหมาะสมกับงานท่ีประดิษฐ อัญมณีและ

เคร่ืองประดับ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดานการประดิษฐเคร่ืองประดับอัญมณี 

  

สมรรถนะรายวิชา  
1. วางแผนข้ันตอนการประดิษฐอัญมณีและเคร่ืองประดับในรูปแบบตางๆ 
2. ใชเคร่ืองมือไดอยางปลอดภัย และเหมาะสมกับงานท่ีประดิษฐ อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การนําอัญมณี และวัสดุตางๆ มาประดิษฐเปนเคร่ืองประดับ ของท่ีระลึก  
และตกแตงภายในบาน เชน การนําพลอยมา ฯลฯ ประดิษฐเปนของใชตาง ๆ โดยการใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน สาขางานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอ
เคร่ืองประดับอัญมณี 
 

3315-1005 วัสดุศาสตรเครื่องประดับ  3-0-3 
  (Materials Science for Jewelry)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให   
1. มีความรูและความเขาใจในการใชโลหะและวัสดุท่ีใชในงานอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ 
2. มีความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชในงานเคร่ืองประดับ 
3. มีกิจนิสัยท่ีดี ขยัน ซ่ือสัตย มีความสนใจใฝรูตอการเรียน 

  

สมรรถนะรายวิชา  
1. บอกชนิด และคุณสมบัติของโลหะและวัสดุท่ีใชในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ 
2. ประยุกตใชโลหะและวัสดุในการผลิตงานอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ 
3. วิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพโลหะและวัสดุท่ีใชในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชและคุณสมบัติของโลหะและวัสดุท่ีใชในงานอุตสาหกรรม  
เคร่ืองประดับ การผสมโลหะชนิดตางๆ การวิเคราะหทดสอบสวนผสมของโลหะในการผลิตตัวเรือน
เคร่ืองประดับและวัสดุท่ีใชในการผลิตเคร่ืองประดับ การตรวจสอบคุณภาพวัสดุและโลหะ 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน สาขางานการจัดการธุรกิจเคร่ืองประดับและอัญมณี 
 

3315-1006 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  1-6-3 
  (Safety Health and environment in factory)    
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให   
1. มีความรู ความเขาใจ ตอเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน และ

ปฏิบัติ กฎหมาย  ความปลอดภัยตางๆ  และกฎระเบียบของสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของ 
2. ความรูความเขาใจ ในขอบังคับ วาดวยความปลอดภัยฯ สามารถปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย 
3. เกิดการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน ของสถานประกอบการ 

  

สมรรถนะรายวิชา  
1. วิเคราะหการเกิดอุบัติภัยในการทํางาน 
2. บอกวิธีปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติภัยในการทํางาน 
3. บอกวิธีการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีเหมาะสม ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 
4. ควบคุมความเส่ียงในการใชสารพิษและการเกิดสารพิษในการทํางาน 
5. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน ของสถานประกอบการ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตอสถานการณ   
กําหนดควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานใหเหมาะสม ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน 
ดําเนินการ ควบคุม การปองกันความเส่ียงในการเกิดสารพิษ และการใชสารพิษในสถานท่ีทํางาน 
 

 

 

 

 



คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

 

 กลุมทักษะวชิาชีพเฉพาะ  (เรียนทุกสาขางาน) 

 

 กลุมทักษะวชิาชีพเฉพาะ  สาขางานชางทองหลวง 

 

 กลุมทักษะวชิาชีพเฉพาะ  สาขางานเคร่ืองประดับอัญมณี 

 

 กลุมทักษะวชิาชีพเฉพาะ  สาขางานออกแบบเครื่องประดับอัญมณ ี

 
 
 
 

3315-2001 งานเครื่องประดับพ้ืนฐาน 1-6-3 
3315-2002 เทคโนโลยกีารผลิตเครื่องประดับ 1-4-3 
3315-2003 การจัดการธรุกิจเครื่องประดับอัญมณ ี 2-2-3 

3315-2004 สลักดุน 1 1-6-3 
3315-2005 งานเครื่องถม 1 1-6-3 
3315-2006 งานชางทองหลวง 2 1-6-3 
3315-2007 เขียนแบบงานชางทองหลวง 1-4-3 

3315-2008 การออกแบบเครื่องประดับอัญมณ ี 2-2-3 
3315-2009 งานรูปพรรณ 2 1-6-3 
3315-2010 งานประดับอัญมณี 1 2-3-3 
3315-2011 งานประดับอัญมณี 2 1-6-3 

3315-2012 องคประกอบศิลป 2-2-3 
3315-2013 ออกแบบเครื่องประดับ 1 1-4-3 
3315-2014 ออกแบบเครื่องประดับ 2 1-4-3 
3315-2015 ออกแบบเครื่องประดับ 3 1-4-3 



 กลุมทักษะวชิาชีพเฉพาะ  สาขางานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ 

 

 กลุมทักษะวชิาชีพเฉพาะ  สาขางานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอญัมณี 

 

 กลุมทักษะวชิาชีพเฉพาะ  สาขางานการจัดการธุรกจิเคร่ืองประดับและอัญมณี 

  

3315-2016 การควบคุมคุณภาพอัญมณแีละเคร่ืองประดับ 2-2-3 
3315-2017 อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี 1  1-4-3 
3315-2018 ความรูเรื่องมุกและหยก 2-2-3 
3315-2019 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 1-4-3 

3315-2020 งานทําตนแบบแหวน 1-6-3 
3315-2021 งานอัดและผาพิมพยาง 1-6-3 
3315-2022 งานฉีดเทียน แตงเทียน และติดตนเทยีน 1-6-3 
3315-2023 การออกแบบเครื่องประดับดวยคอมพิวเตอร 1-4-3 

3315-2024 การบญัชีเพ่ือการตัดสินใจ  2-2-3 
3315-2025 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพเครื่องประดับ  2-2-3 
3315-2026 อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี  1-6-3 
3315-2027 กฎหมายธรุกจิ 2-2-3 



 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ  (เรียนทุกสาขางาน) 
 

3315-2001 งานเครื่องประดับพ้ืนฐาน  1-6-3 
  (Basic Jewelry Fabrication)   

  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา   
1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานงานรูปพรรณและงานประดับอัญมณี 
2. เพ่ือใหมีทักษะพื้นฐานนากรทํางานรูปพรรณและงานเครื่องประดับอัญมณี 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยและประหยัด 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ผลิตงานรูปพรรณและงานเครื่องประดับอัญมณีอยางงาย 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานงานรูปพรรณ การหลอมรีดโลหะ การฉลุลาย การดัดมวน  
การเคาะข้ึนรูป การบัดกรีประกอบชิ้นงานอยางงาย และการประดับอัญมณี ประเภทฝงหุมและฝงหนามเตย 
  



3315-2002 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับ  1-4-3 
  (Jewelry Manufacturing Technology)   

  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรูและเขาใจในการใชเทคโนโลยีเพื่อมาชวยในการผลิตเครื่องประดับ 
2. มีทักษะในการใชเครื่องมือ เครื่องจักร ในการผลิตเครื่องประดับ 
3. มีกิจนิสัย ขยัน อดทน ซ่ือสัตย และมีความรับผิดชอบในการทํางาน 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ผลิตเครื่องประดับโดยใชเทคโนโลยีเพ่ือมาชวยในการผลิตเครื่องประดับ 
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร ในการผลิตเครื่องประดับ 

  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การผลิตเคร่ืองประดับโดยใชเทคโนโลยีในดาน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ  
เครื่องจักร เขามาชวยในการปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร 
  



3315-2003 การจัดการธุรกิจเคร่ืองประดับอัญมณี  2-2-3 
  (Jewelry business management)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ และสามารถนําไปใชแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. มีความรู ความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา 
3. มีทักษะปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดการคลังสินคา(warehouse) และสินคาคงคลัง(Inventory) 
4. มีกิจนิสัย ขยัน อดทน ซ่ือสัตย และมีความรับผิดชอบในการทํางาน 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาและ

สามารถนําไปใชแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดการคลังสินคา และสินคาคงคลัง 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา ปฏิบัติ/ และหรือควบคุม 
การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินคา(warehouse) สินคาคงคลัง(Inventory) และการแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กลุมทักษะวชิาชีพเฉพาะ  สาขางานชางทองหลวง 
 

3315-2004 สลักดุน 1  1-6-3 
  (Chasing and Repousse 1)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจรูปแบบงานสลักดุนอยางถูกตอง 
2. เพ่ือใหอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานสลักดุนอยางถูกตอง 
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานสลักดุนอยางถูกตอง 
4. เพ่ือใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความอดทน ซ่ือสัตย ประณีต และมีมนุษยสัมพันธ ที่ดี 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วิเคราะหรูปแบบงานสลักดุนสลักดุนภาพจับ 
2. ดําเนินการผลิตสลักดุนสลักดุนภาพจับ 
3. สามารถประเมินราคางานสลักดุนภาพจับ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบตาง ๆ คุณสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ สวนผสมชัน การเค่ียวชัน ลักษณะของ 
ลวดลาย วิธีการสลักดุน การชุบเคลือบผิว การรมดําผิวโลหะ การประกอบชิ้นงาน และการประเมินราคางานสลัก
ดุนภาพจับ 
  



3315-2005 งานเครื่องถม 1  1-6-3 
  (Nielloware 1)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจรูปแบบงานเครื่องใช โดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทองไดอยางถูกตอง 
2. เพ่ือใหอธิบายข้ันตอนการทํางานเคร่ืองประดับและเครื่องใชโดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทอง ได

อยางถูกตอง 
  

3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องประดับและเครื่องใชโดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทอง ไดอยาง
ถูกตอง 

3. เพ่ือใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความสนใจ อดทน ซ่ือสัตย รอบคอบ ประณีต และมีมนุษยสัมพันธที่
ดี 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วิเคราะหรูปแบบงานเครื่องใช โดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทอง 
2. ดําเนินการผลิตขันลูกลอย โดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทอง 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบและเทคนิคการทํางานชางทองหลวง การใชวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือ ข้ันตอนการ 
ทํางานถมเงิน-ถมทอง ในลักษณะเชิงอนุรักษและงานสมัยนิยม คุณสมบัติของสารเคมี การคํานวณน้ําหนัก การ
ประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพปฏิบัติการทําขันลูกลอย โดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทอง 
  



3315-2006 งานชางทองหลวง 2  1-6-3 
  (Royal Goldsmithing 2)   
  วิชาบังคับกอน : งานชางทองหลวง 1   
   (Royal Goldsmithing 1)   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจรูปแบบและข้ันตอนของเครื่องใชในสํานักพระราชวัง โดยใชเทคนิคงานข้ึน

รูปและงานสลักดุนไดอยางถูกตอง 
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องใชในสํานักพระราชวัง โดยใชเทคนิคงานข้ึนรูปและงานสลักดุนได

อยางถูกตอง 
3. เพ่ือใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความสนใจ อดทน ซ่ือสัตย รอบคอบ ประณีต และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วิเคราะหรูปแบบและข้ันตอนของเครื่องใชในสํานักพระราชวัง โดยใชเทคนิคงานข้ึนรูปและงานสลัก

ดุน 
2. ดําเนินการผลิตเคร่ืองใชในสํานักพระราชวัง(ผอบยอดปริก) โดยใชเทคนิคงานข้ึนรูปและงานสลักดุน 
3. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องใชในสํานักพระราชวัง (ผอบยอดปริก) 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบและเทคนิคการทํางานชางทองหลวง การใชวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือ ข้ันตอนการ 
ทํางาน ข้ึนรูปและงานสลักดุนในลักษณะเชิงอนุรักษและงานสมัยนิยม คุณสมบัติของสารเคมี การคํานวณน้ําหนัก 
การประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพปฏิบัติการทําเครื่องใชในสํานักพระราชวัง ผอบยอดปริก 
  



3315-2007 เขียนแบบงานชางทองหลวง  1-4-3 
  (Royal Goldsmithing  Drawing)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการออกแบบเครื่องประดับงานชางทองหลวงและเคร่ืองใชแบบโบราณได

อยางถูกตอง 
2. เพ่ือใหอธิบายข้ันตอนการออกแบบเครื่องประดับและเครื่องใชแบบโบราณไดอยางถูกตอง 
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับและเครื่องใชแบบโบราณไดอยางถูกตอง 
4. เพ่ือใหมีพฤติกรรมสนใจ ใฝรู ขยัน อดทน ประหยัด ซ่ือสัตย มีมนุษยสัมพันธ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วิเคราะหแบบเคร่ืองประดับงานชางทองหลวงและเครื่องใชแบบโบราณ 
2. ออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองประดับและเครื่องใชแบบโบราณ 
3. ออกแบบสรางสรรคงานชางทองหลวงประยุกต 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานรางแบบเครื่องประดับงานชางทองหลวง เขียนลวดลายตกแตงงานประเภทเครื่องใชใน 
พระราชพิธีเครื่องทองพระราชทาน งานเครื่องประดับ ของที่ระลึก เครื่องใชในชีวิตประจําวัน ระบุลักษณะสําคัญ 
เทคนิคเนนการสลักดุน งานบุ งานถม – ลงยา หรืองานอ่ืน ๆ ฝกออกแบบงานชางทองหลวง ในลักษณะที่ประยุกต
จากของเดิม ออกแบบในลักษณะที่สรางสรรครูปแบบใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กลุมทักษะวชิาชีพเฉพาะ  สาขางานเคร่ืองประดับอัญมณี 
 

3315-2008 การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี  1-6-3 
  (Jewelry Design)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 
2. เพ่ือใหมีทักษะการออกแบบเครื่องประดับอัญมณ ี
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซ่ือสัตย ประหยัด สวยงามและประณีต 

  

สมรรถนะรายวิชา  
1. อานแบบถอดแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 
2. ออกแบบและเขียนแบบรูป 3 มิติ 
3. สามารถแยกชนิดประเภทของเครื่องประดับตามการใชงาน 
4. ใชเครื่องมือ อุปกรณการออกแบบ สรางสรรคเครื่องประดับอัญมณี 
5. การนําเสนอผลงานในการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและหลักการออกแบบทั่วไป วิธีการออกแบบจาก  
รูปทรงเรขาคณิตและเขียนภาพฉาย การเขียนแบบรูป 3 มิติ แบบออฟบริค แบบไอโซเมตริก และแบบ 
ทัศนียภาพ การออกแบบ เขียนแบบมาตรฐาน การออกแบบ รางแบบ การอานแบบ ถอดแบบ โดยคํานึงถึงวัสดุ 
ประโยชนใชสอย และสามารถแยกชนิดประเภทของเครื่องประดับตามการใชงานได การใชเครื่องมือ อุปกรณ
การออกแบบ สรางสรรคเครื่องประดับอัญมณี รูปแบบสินคา เครื่องประดับ และการนําเสนอผลงานดวยส่ือ
รูปแบบตาง ๆ ได 
  



3315-2009 งานรูปพรรณ 2  1-6-3 
  (Jewelry Fabrication 2)   
  วิชาบังคับกอน : งานรูปพรรณ 1   
   (Jewelry Fabrication 1)   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการทํารูปพรรณจ้ี 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการผลิตรูปพรรณจี้ 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน ประหยัด ซ่ือสัตย ปลอดภัยและตรงตอเวลา 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วิเคราะหแบบงานจี้ประเภทตางๆ 
2. ผลิตตัวเรือนรูปพรรณจี้ 
3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหแบบงาน และกระบวนการผลิตงานรูปพรรณประเภทจ้ี  
การทํา ช้ินสวนรอบนอก การข้ึนช้ินสวนแผนเลื่อยฉลุ การทําฐานรองเพชรพลอย การข้ึนช้ินสวนหัวจ้ี การรอย
สายสรอย การรองลาย งานเช่ือมประกอบ งานตกแตงพื้นผิวและขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพ 
  



3315-2010 งานประดับอัญมณี 1  2-3-3 
  (Stone Setting 1)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการประดับอัญมณี 
2. เพ่ือใหมีทักษะการฝงแบบไขปลาและฝงหุมขอบชนิดเดินขอบฟนปลาในลักษณะตัวเรือนพ้ืนราบ 

โคง วงกลม และเปนคลื่น 
3. เพ่ือใหเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ซ่ือสัตย ปลอดภัย ขยัน ประหยัดและ

ประณีต 
  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ประดับอัญมณีแบบฝงไขปลาในลักษณะตัวเรือนพื้นราบ โคง วงกลม และเปนคลื่น 

2. ประดับอัญมณีแบบฝงหุมขอบในลักษณะตัวเรือนพื้นราบ โคง วงกลม และเปนคลื่น 

3. ตรวจสอบคุณภาพ 
  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชและการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ในงานประดับอัญมณี  
การบํารุงรักษาอัญมณี คุณสมบัติของสารเคมีท่ีใชในงานประดับอัญมณี หลักการ วิธีการ และข้ันตอนงาน
ประดับอัญมณีแบบฝงไขปลาเดินขอบฟนปลา แบบฝงหุมขอบชนิดเดินขอบฟนปลาในลักษณะตัวเรือนพ้ืนราบ 
โคง วงกลม และเปนคลื่น ตรวจสอบคุณภาพ 
  



 

 

3315-2011 งานประดับอัญมณี 2  1-6-3 
  (Stone Setting 2)   
  วิชาบังคับกอน : งานประดับอัญมณี 1   
   (Stone Setting 1)   
     

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการฝงแบบไขปลา และฝงหุมขอบเดินขอบฟนปลาในตัวเรือน

รูปพรรณตาง ๆ เชน แหวน จี้ และเข็มกลัด 
2. เพ่ือใหมีทักษะฝงแบบไขปลา และฝงหุมขอบเดินขอบฟนปลาในตัวเรือนรูปพรรณตาง ๆ เชน 

แหวน จี้ และเข็มกลัด 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซ่ือสัตย รอบคอบ ประหยัด ประณีต และตรงตอเวลา 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ประดับอัญมณีแบบฝงไขปลาในตัวเรือนรูปพรรณตาง ๆ เชน แหวน จี้ และเข็มกลัด 
2. ประดับอัญมณีแบบฝงหุมขอบในตัวเรือนรูปพรรณตาง ๆ เชน แหวน จ้ี และเข็มกลัด 
3. ตรวจสอบคุณภาพ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานประดับอัญมณีแบบฝงไขปลา แบบฝงหุมขอบเดินขอบฟนปลาในตัวเรือน  
รูปพรรณตาง ๆ เชน แหวน จ้ีและเข็มกลัด การตรวจสอบคุณภาพ 

 
  



 กลุมทักษะวชิาชีพเฉพาะ  สาขางานออกแบบเครื่องประดับอัญมณ ี
 

3315-2012 องคประกอบศิลป  2-2-3 
  (Art Composition)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา   
1. เพ่ือใหรูหลักการทฤษฎีองคประกอบศิลปะ 
2. ปฏิบัติงานองคประกอบศิลปะ แนวทางเครื่องประดับ ที่สัมพันธในเชิงสุนทรียศาสตร 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานเชิงศิลปะ 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ประยุกตใชหลักการทฤษฎีองคประกอบศิลปะ 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองคประกอบศิลปะ เครื่องประดับท่ีสัมพันธในเชิงสุนทรียศาสตร 

  

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีองคประกอบศิลปะ เรื่องธาตุทางทัศนศิลป และ  
หลักการ ของเอกภาพ  ข้ันตอนการออกแบบงานองคประกอบศิลปะ หลักการ จัดภาพ ทฤษฎีสี วิธีการ
สรางสรรคงานออกแบบเครื่องประดับในรูปแบบเฉพาะตนหรือในสายงานท่ีศึกษา แนวทาง ท่ีสัมพันธกัน
ระหวาง รปูทรง เน้ือหาและเทคนิคในเชิงสุนทรียศาสตร 
  



 

3315-2013 ออกแบบเครื่องประดับ 1  1-4-3 
  (Jewelry Design 1)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหศึกษาความเปนมา ความหมายและประเภทของเคร่ืองประดับอัญมณี 

2. เพ่ือใหเขาใจหลักการและวิธีการใชอุปกรณในการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 

3. มีทักษะการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีอยางงาย  

4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 
  

สมรรถนะรายวิชา   
1. ประยุกตใชหลักการและวิธีการใชอุปกรณในการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี 

2. ออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีอยางงาย  
  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความเปนมา ความหมายและประเภทของเครื่องประดับอัญมณี รูเรื่องอุปกรณในการออกแบบ 
เครื่องประดับอัญมณี  ปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีอยางงาย เชน เครื่องประดับอัญมณี รูปทรง 
เรขาคณิต รูปทรงอิสระ 
  



 

3315-2014 ออกแบบเครื่องประดับ 2  1-4-3 
  (Jewelry Design 2)   
  วิชาบังคับกอน : ออกแบบเครื่องประดับ 1   
   (Jewelry Design 1)   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1.  เพ่ือใหรูเร่ืองกระบวนการผลิตและวัสดุในการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี    

2.  เพ่ือใหมีความรู เขาใจในหลักการใชชนิดของสี วัสดุอุปกรณ ในการระบายสีอยางเหมาะสม 

3.  มีทักษะระบายสีเคร่ืองประดับหลากหลายรูปแบบ อยางถูกตองตามหลักความเปนจริง 

4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 
  

สมรรถนะรายวิชา 
1.  วิเคราะหกระบวนการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี หลักการใชสี และวัสดุอุปกรณในการระบายสีอยาง

เหมาะสม 

2.  ระบายสีเคร่ืองประดับหลากหลายรูปแบบ อยางถูกตองตามหลักการ 
  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรื่องกระบวนการผลิตและวัสดุในการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี มีความรู เขาใจใน 
หลักการใชชนิดของสี วัสดุอุปกรณ ในการระบายสีอยางเหมาะสม ตามรูปแบบเครื่องประดับอัญมณี ระบายสี
เครื่องประดับหลากหลายรูปแบบ อยางถูกตองตามหลักความเปนจริง 
 
  



 

3315-2015 ออกแบบเครื่องประดับ 3  1-4-3 
  (Jewelry Design 3)   
  วิชาบังคับกอน : ออกแบบเครื่องประดับ 2   
   (Jewelry Design 2)   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1.  เพื่อใหมีความรู เขาใจหลักการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี และการสรางสรรคเครื่องประดับ   
2. มีทักษะการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีในระดับกลาง 
3.  เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่ 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 

  

สมรรถนะรายวิชา  
1. ประยุกตใชหลักการในการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี และการสรางสรรคเครื่องประดับ   
2. ออกแบบเครื่องประดับอัญมณีในระดับกลาง 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเรื่องหลักการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี และการสรางสรรคเครื่องประดับ  ปฏิบัติการ 
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณีในระดับกลาง  เชน รูปทรงสัตว ส่ิงของท่ีซับซอน สรางเครื่องประดับเปนชุด และ
เครื่องประดับเชิงสรางสรรคได 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 กลุมทักษะวชิาชีพเฉพาะ  สาขางานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ 
 

3315-2016 การควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ  2-2-3 
  (Quality Control of Gems and Jewelry)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรู และเขาใจในกรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับอัญมณีชนิดตางๆ 
2. สามารถตรวจสอบคุณภาพตามข้ันตอนตางๆ ไดอยางถูกตอง 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนดําเนินการกรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับอัญมณีชนิดตางๆ 
2. ตรวจสอบคุณภาพการผลิตเครื่องประดับ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ศึกษาข้ันตอนการผลิตเครื่องประดับอัญมณีชนิดตางๆ เชน เข็มกลัด  
แหวน ตางหู กําไล สรอยคอสรอยขอมือ ในหลายๆ วิธี ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณภาพตามข้ันตอนตางๆ 
  



 

3315-2017 อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี 1   1-4-3 
  (Gemology and Gemstone Identification 1)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรูแหลงกําเนิดของเพชรและพลอย 
2. มีทักษะในเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห เบ้ืองตน 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหเพชรและพลอย 

  
  
  
คําอธิบายรายวิชา 
 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับแหลงแร แหลงกําเนิดของเพชรและพลอย ศึกษาวิธีการใชเครื่องมือและ 
อุปกรณในการวิเคราะหอัญมณีใหเกิดความชํานาญ วิธีบํารุงรักษาเครื่องมือในการวิเคราะหใหคงทนถาวร ศึกษา
ข้ันตอนตางๆ ในการวิเคราะหเบ้ืองตน โดยจากการสังเกตลักษณะภายนอก ลักษณะทางแสง คาดัชนีหักเห
และไบเรฟฟรินเจนส คาเพียวโครอิซัม ความถวงจําเพาะในพลอยพ้ืนฐาน 
  



 

3315-2018 ความรูเรื่องมุกและหยก  2-2-3 
  (Knowledge of Pearl and Jade)    
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
     

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1.  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมุกธรรมชาติ มุกเลี้ยง มุกเลียนแบบ หยกแท หยกเทียมและหยก

เลียนแบบ 
2. สามารถบอกถึงแหลงที่มา วิธีการปรับปรุงคุณภาพมุกและหยก เห็นคุณคาและระบุประโยชนใช   

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ดําเนินการและประยุกตใชมุกธรรมชาติ มุกเลี้ยง มุกเลียนแบบ หยกแท หยกเทียมและหยก

เลียนแบบกับการผลิตเครื่องประดับ 
2. ปรับปรุงคุณภาพของมุกและหยก 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูเกี่ยวกับมุกธรรมชาติ มุกเลี้ยง และมุกเลียนแบบ แหลงที่มาของมุก 
และหยก หยกแท หยกเลียนแบบ การปรับปรุงคุณภาพของมุกและหยก ประโยชนใชสอยของมุกและหยก 
 
  



 

3315-2019 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ  1-4-3 
  (Software of Career)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เขาใจโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานอาชีพ 
2. สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดทําเอกสารการจัดการฐานขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล การนําเสนอผลงานและการผลิตส่ือในงานอาชีพ 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานเกี่ยวกับการคนควาขอมูล 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานอาชีพ 
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดทําเอกสารการจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ

นําเสนอผลงานและการผลิตส่ือในงานอาชีพ 
  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานอาชีพการจัดการ 
เอกสาร การจัดการฐานขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอรส่ือผสมและการใช
คอมพิวเตอรเพื่อการผลิตส่ือประเภทตางๆ การสืบคนขอมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 กลุมทักษะวชิาชีพเฉพาะ  สาขางานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอญัมณี 

 

3315-2020 งานทําตนแบบแหวน  1-6-3 
  (Master Ring Making)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรูความเขาใจในการวินิจฉัยแบบงานกระบวนการผลิตตนแบบเครื่องประดับประเภทแหวน 

และการบํารุงรักษาเครื่องมือ 
2. มีความสามารถในการผลิตเครื่องประดับประเภทแหวนตามกระบวนการผลิต 
3. มีความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพ การประเมินราคา 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซ่ือสัตย ความประหยัด ขยัน อดทน และปลอกภัย 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ดําเนินการวินิจฉัยแบบงานในกระบวนการผลิตตนแบบเครื่องประดับประเภทแหวน  
2. ผลิตตนแบบช้ินงานเครื่องประดับประเภทแหวน 
3. บํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณในการทําตนแบบ 
4. ตรวจสอบคุณภาพและประเมินราคา  

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชและการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ การทําตนแบบเครื่องประดับ  
การวินิจฉัย แบบงาน วิธีการและข้ันตอนการปนดินน้ํามัน การแกะเทียนตนแบบและ การทําตนแบบโลหะแหวน
สามชั้น แหวนมอญ แหวนแถว แหวนประกบ แหวนแฟนซี และแหวนลอมเพชรส่ีเหลี่ยม เครื่องประดับแหวน 
การแตง ขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน และการประเมินราคา 
 
  



 

 

3315-2021 งานอัดและผาพิมพยาง  1-6-3 
  (Rubber Mould Compressing and cutting)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรูความเขาใจในกระบวนการอัดพิมพยางและผาพิมพยาง 
2. มีความรูในการใชและเก็บรักษาเครื่องมือ ในกระบวนการอัดพิมพยางและผาพิมพยาง 
3. มีความสามารถในการอัดพิมพยางและผาพิมพยางไดอยางถูกวิธี 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรในการอัดพิมพยางและผาพิมพยาง 
2. อัดพิมพยาง และผาพิมพยาง 
3. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชและการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ในการอัด 
พิมพยาง และผาพิมพยาง ในงานประเภท แหวน จี้ เข็มกลัด กําไลฯ การวินิจฉัยแบบงาน และการตรวจสอบ
คุณภาพช้ินงาน 
  



 

3315-2022 งานฉีดเทียน แตงเทียน และติดตนเทียน  1-6-3 
  (Wax Working)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรู ความเขาใจในกระบวนการฉีดเทียน แตงเทียน และติดตนเทียน  
2. มีความรูในการใชและเก็บรักษาเครื่องมือ ในกระบวนการฉีดเทียนแตงเทียน และติดตนเทียน 
3. มีความสามารถในการฉีดเทียน แตงเทียน และติดตนเทียน ไดอยางถูกวิธี 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความ ประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. ใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรในการฉีดเทียน แตงเทียน และติดตนเทียน 
2. ฉีดเทียน แตงเทียน และติดตนเทียน 
3. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชและบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ในกระบวนการ 
ฉีดเทียน แตงเทียน และติดตนเทียน ในงานประเภท แหวน จ้ี เข็มกลัด กําไลฯ การวินิจฉัยแบบงาน และการ
ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 
  



 

3315-2023 การออกแบบเครื่องประดับดวยคอมพิวเตอร  1-4-3 
  (Computer –aided  Jewelry Design)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรูในการใชคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบ 
2. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบช้ินงานเครื่องประดับ 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน ซ่ือสัตย และประณีต 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ออกแบบเครื่องประดับโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบสําเร็จรูป 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชงานคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานกกราฟกมาชวยใน 
การออกแบบ สรางภาพและระบายสีช้ินงานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การจัดเก็บขอมูล การแกไขขอมูล การพิมพ 
ดวยความประณีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 กลุมทักษะวชิาชีพเฉพาะ  สาขางานการจัดการธุรกจิเคร่ืองประดับและอัญมณี 
 

3315-2024 การบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ   2-2-3 
  (Accounting for Decision Making)   

  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรูพ้ืนฐานและทักษะการใชขอมูลทางบัญชี 
2. ความรูแกผูบริหารในการตัดสินใจ ตลอดจนการวางแผนและควบคุมการวิเคราะหรายงานทาง

การเงิน การจัดการขอมูลทางบัญชี การจัดทํารายงานแนวคิดเกี่ยวกับตนทุน  
3. มีความรูและทักษะวิธีการทางบัญชีตนทุน ตนทุน-ปริมาณ-กําไร การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ

การลงทุนการบัญชีตามความคับผิดชอบ และการบัญชีเพ่ือการวางแผน และควบคุมกําไร ตลอดจน
ใชประโยชนจากการบูรณาการทางบัญชี  

4. มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ 
5. มีความรูพ้ืนฐานและทักษะการใชขอมูลทางบัญชี 
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความประหยัด รอบคอบ และถูกตองตามหลักการ 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ประยุกตใชขอมูลทางบัญชี งานระบบสารสนเทศ ขอมูลทางบัญชี 
2. ตัดสินใจ วางแผนและควบคุมการวิเคราะหรายงานทางการเงิน การจัดการขอมูลทางบัญชี การจัดทํา

รายงานแนวคิดเกี่ยวกับตนทุน  
3. ประยุกตใชวิธีการทางบัญชีตนทุน ตนทุน-ปริมาณ-กําไร เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน

การบัญชีตามความคับผิดชอบ และการบัญชีเพ่ือการวางแผน และควบคุมกําไร ตลอดจนใช
ประโยชนจากการ  บูรณาการทางบัญชี  

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานและทักษะการใชขอมูลทางบัญชีเพื่อใหความรูแกผูบริหารในการ 
ตัดสินใจ ตลอดจนการวางแผนและควบคุมการวิเคราะหรายงานทางการเงิน การจัดการขอมูลทางบัญชี การจัดทํา
รายงานแนวคิดเกี่ยวกับตนทุน วิธีการทางบัญชีตนทุน  ตนทุน-ปริมาณ-กําไร การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ
การลงทุนการบัญชีตามความคับผิดชอบ การบัญชีเพื่อการวางแผน การควบคุมกําไร ตลอดจนใชประโยชนจาก
การบูรณาการทางบัญชี และระบบสารสนเทศ 



3315-2025 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพเครื่องประดับ   2-2-3 
  (Assessment and Quality Control of Jewelry)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรูความสามารถในการประเมินราคาทรัพยสินท่ีเปนมาตรฐานสากล 
2. มีความรูและทักษะในดานการวิเคราะหชนิด แท-เทียม การปรับปรุงคุณภาพ และประเมินอัญมณี

ชนิดตางๆ ในเบ้ืองตน 
3. สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการตรวจชิ้นงานไดตามมาตรฐาน 
4. สามารถจัดทําบันทึกดานคุณภาพ วิเคราะห วางแผน ปรับปรุงและแกไขปญหาดานคุณภาพได 
5. มีความเขาใจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ 
6.  มีความรูและเขาใจมาตรฐานและขอกําหนดทางการคา 
7. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย 

  

สมรรถนะรายวิชา  
1. ประเมินราคาทรัพยสินท่ีเปนมาตรฐานสากล 
2. แสดงความรูและทักษะในดานการวิเคราะหชนิด แท-เทียม การปรับปรุงคุณภาพ และประเมินอัญมณี

ชนิดตางๆ ในเบ้ืองตน 
3. ตรวจช้ินงานไดตามมาตรฐานตามขั้นตอน จัดทําบันทึกดานคุณภาพ วิเคราะห วางแผน ปรับปรุงและ

แกไขปญหาดานคุณภาพได 
4. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ รวมทั้งมาตรฐานและขอกําหนดทางการคา 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประเมินราคาทรัพยสินที่เปนมาตรฐานสากล ในดานการวิเคราะหชนิด  
แท-เทียม การปรับปรุงคุณภาพ และประเมินอัญมณีชนิดตาง ในเบื้องตน  ข้ันตอนการตรวจช้ินงานไดตาม
มาตรฐาน จัดทําบันทึกดานคุณภาพ วิเคราะห วางแผน ปรับปรุงและแกไขปญหาดานคุณภาพ  ธุรกิจระหวาง
ประเทศ มาตรฐานและขอกําหนดทางการคาอัญมณีและเครื่องประดับ 
  



 

3315-2026 อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี     1-6-3 
  (Gemology and Gemstone Identification)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรูเกี่ยวกับแหลงกําเนิดของเพชรและพลอย 
2. มีทักษะในการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห เบื้องตน 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. มีความรูเกี่ยวกับแหลงกําเนิดของเพชรและพลอย 
2. มีทักษะในการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห เบื้องตน 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูพื้นฐานเก่ียวกับแหลงแร แหลงกําเนิดของเพชรและพลอย ศึกษา 
วิธีการใชเครื่องมือ เครื่องใชในการวิเคราะหอัญมณีใหเกิดความชํานาญ วิธีรักษาเครื่องมือในการวิเคราะหให
คงทนถาวร ศึกษาข้ันตอนตางๆ ในการวิเคราะหเบื้องตน โดยจากการสังเกตลักษณะภายนอก ลักษณะทางแสง คา
ดัชนีหักเห  และ ความถวงจําเพาะในพลอยพ้ืนฐาน 
  



 

3315-2027 กฎหมายธุรกิจ  2-2-3 
  (Business Law)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ และสามารถนําไปใชแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. มีความรู ความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา 
3. มีทักษะปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดการคลังสินคา(warehouse) และสินคาคงคลัง(Inventory) 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. ประยุกตใชกฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ  
2. ประยุกตใชกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา 
3. วางแผนดําเนินการบริหารจัดการคลังสินคา(warehouse) และสินคาคงคลัง(Inventory) 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา ปฏิบัติ/ และหรือควบคุม 
การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินคา(warehouse) สินคาคงคลัง(Inventory) และการแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน 
  



คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานชางทองหลวง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3315-2101 งานข้ึนรูป 1-6-3 
3315-2102 งานเครื่องถม 2 1-6-3 
3315-2103 งานชางทองโบราณ 1 1-6-3 
3315-2104 สลักดุน 2 1-6-3 



3315-2101 งานขึ้นรูป  1-6-3 
  (Metal Forming)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจวิธีการข้ึนรูปพรรณโลหะไดอยางถูกตอง 
2. เพ่ือใหอธิบายข้ันตอนการข้ึนรูปพรรณโลหะไดอยางถูกตอง 
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการข้ึนรูปพรรณโลหะไดอยางถูกตอง 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1 วิเคราะหวิธีการขึ้นรูปพรรณโลหะ ดวยวิธีการข้ึนรูปดวยมือและเคร่ืองจักร 
2 ดําเนินการผลิตงานข้ึนรูปพรรณโลหะท่ีเปนเครื่องใชในสํานักพระราชวัง และชีวิตประจําวัน โดย

วิธีการข้ึนรูปดวยมือและเครื่องจักร 
  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการข้ึนรูปพรรณโลหะประเภทเครื่องใช ดวยวิธีการข้ึนรูปดวยมือและเครื่องจักร การใช 
เครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ ข้ันตอนการหลอมแผรีด การขึ้นรูปดวยมือและเครื่องจักร การเก็บผิวช้ินงาน การ
ประกอบช้ินงาน สารเคมีที่ใชและการตรวจสอบคุณภาพ ปฏิบัติการข้ึนรูปพรรณโลหะประเภทเครื่องใชในสํานัก
พระราชวัง และชีวิตประจําวัน โดยวิธีการข้ึนรูปดวยมือและเครื่องจักร 
  



 

3315-2102 งานเครื่องถม 2  1-6-3 
  (Nielloware 2)   
  วิชาบังคับกอน : งานเครื่องถม 1   
   (Nielloware 1)   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจรูปแบบงานเครื่องใช โดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทองไดอยางถูกตอง 
2. เพ่ือใหอธิบายข้ันตอนการทํางานเครื่องใชโดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทอง ไดอยางถูกตอง 
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องใชโดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทอง ไดอยางถูกตอง 
4. เพ่ือใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความสนใจ อดทน ซ่ือสัตย รอบคอบ ประณีต และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะหรูปแบบงานพานกลีบบัว โดยใชเทคนิคงานเครื่องถมเงิน-ถมทอง 
2. ผลิตพานกลีบบัว โดยใชเทคนิคงานเครื่องถมเงิน-ถมทอง  

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบและเทคนิคการทํางานชางทองหลวง การใชวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือ ข้ันตอนการทํางาน 
เครื่องถมเงิน-ถมทอง ในลักษณะเชิงอนุรักษและประยุกตงานตามสมัยนิยม คุณสมบัติของสารเคมี การคํานวณ
น้ําหนัก การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินราคา ปฏิบัติการทําพานกลีบบัวโดยใชเทคนิคงานเครื่องถมเงิน-
ถมทอง 
  



 

3315-2103 งานชางทองโบราณ 1  1-6-3 
  (Antique Goldsmithing 1)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเคร่ืองประดับโบราณ โดยใชเทคนิคการดัดลวดลาย ประกอบไดอยางถูกตอง 

2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนงานเคร่ืองประดับโบราณ โดยใชเทคนิคการดัดลวดลายประกอบไดอยางถูกตอง 

3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเคร่ืองประดับโบราณ โดยใชเทคนิคการดัดลวดประกอบไดอยางถูกตอง 

4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความสนใจ ซื่อสัตย ประณีต และมีมนุษยสัมพันธ ท่ีดี 
  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วิเคราะหเคร่ืองประดับประเภทแหวนโบราณ  

2. ผลิตแหวนจ่ันมะพราว และแหวนดอกบัวสัตตบงกช  
  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบแหวนโบราณแบบตาง ๆ ขั้นตอนในการปฏิบัติขึ้นตัวเรือนรูปพรรณ การเลือกใชเคร่ืองมือ  
วัสดุ อุปกรณ ใหเหมาะสมกับช้ินงาน การหลอม การแผรีดโลหะ การดึงลวด การวัดขนาดใหเหมาะสมกับรูปแบบ   
การเช่ือมประกอบ การมวน การตะไบ การตกแตงผิว การขัดผิวช้ินงาน การลงยาสีช้ินงาน การตรวจสอบคุณภาพ และ
ประเมินราคา ปฏิบัติการทํา แหวนจ่ันมะพราว และแหวนดอกบัวสัตตบงกช 
 
  



 

3315-2104 สลักดุน 2  1-6-3 
  (Chasing and Repousse 2)   
  วิชาบังคับกอน : งานสลักดุน 1   
   (Chasing and Repousse 1)   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจรูปแบบงานสลักดุนลวดลาย โดยใชเทคนิคตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
2. เพ่ือใหอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานสลักดุนลวดลาย โดยใชเทคนิคตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานสลักดุนลวดลาย โดยใชเทคนิคตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
4. เพ่ือใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความอดทน ซ่ือสัตย ประณีต และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วิเคราะหรูปแบบงานสลักดุนลวดลายภาพไทยประเพณี 
2. ผลิตสลักดุนลวดลายประเภทภาพไทยประเพณี 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบลวดลาย วิธีการดุนลวดลายในลักษณะตาง ๆ ใหเหมาะสมกับงาน การประกอบ 
ช้ินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินราคาช้ินงาน ปฏิบัติงานสลักดุนประเภทภาพไทยประเพณี 

 
 
 
 
 
 



 
คําอธิบายรายวิชา 

หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
สาขางาน เครื่องประดับอัญมณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3315-2201 งานรูปพรรณ 3 1-6-3 
3315-2202 งานรูปพรรณ 4 1-6-3 
3315-2203 งานรูปพรรณ 5 1-6-3 
3315-2204 งานประดับอัญมณี 3 1-6-3 



 

3315-2201 งานรูปพรรณ 3  1-6-3 
  (Jewelry Fabrication 3)   
  วิชาบังคับกอน : งานรูปพรรณ 2   
   (Jewelry Fabrication 2)   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรู เขาใจเกี่ยวกับการข้ันตอนในการผลิตเข็มกลัด 
2. เพ่ือใหมีทักษะการผลิตเข็มกลัด 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน ประหยัด ซ่ือสัตย ตออาชีพ 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วิเคราะหแบบงานเข็มกลัดประเภทตางๆ 
2. ผลิตตัวเรือนรูปพรรณเข็มกลัด 
3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ หลักการวิธีการ และข้ันตอนการผลิตงานรูปพรรณประเภทเข็มกลัด การทําช้ินสวน 
ใบไมเกลี้ยง ๆ ใบไมเจาะรูฝงเพชร ช้ินสวนเลื่อยฉลุ ดึงหลอดทําฐานรองอัญมณี ช้ินสวนฐานรองอัญมณี ช้ินสวน
รองลาย การเช่ือมประกอบ การตกแตงผิวงาน ขัดเงา และการตรวจสอบคุณภาพ 
  



 

3315-2202 งานรูปพรรณ 4  1-6-3 
  (Jewelry Fabrication 4)   
  วิชาบังคับกอน : งานรูปพรรณ 3   
   (Jewelry Fabrication 3)   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับข้ันตอนในการผลิตตางหู 
2. เพ่ือใหมีทักษะการผลิตตางหู 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความระมัดระวัง ขยัน อดทน ซ่ือสัตย 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะหแบบงานตางหูประเภทตางๆ 
2. ผลิตตัวเรือนรูปพรรณตางหู 
3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ หลักการ วิธีการ และข้ันตอนการผลิตงานรูปพรรณประเภทตางหู การทําช้ินสวน 
ฐานรองอัญมณี การดึงหลอดทําฐานรองอัญมณี ดึงหลอดทําฐานรองอัญมณี เจาะรูฝงอัญมณี การติดสปริง การทํา
รองลาย  การเช่ือมประกอบ การตกแตงผิวงาน ขัดเงา และการตรวจสอบคุณภาพ 
  



 

3315-2203 งานรูปพรรณ 5  1-6-3 
  (Jewelry Fabrication 5)   
  วิชาบังคับกอน : งานรูปพรรณ 4   
   (Jewelry Fabrication 4)   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับข้ันตอนการผลิตกําไล 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการผลิตกําไล 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซ่ือสัตย ประหยัด ขยัน อดทน ปลอดภัย 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วิเคราะหแบบงานกําไลประเภทตางๆ 
2. ผลิตตัวเรือนรูปพรรณกําไล 
3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ และข้ันตอนการผลิตงานรูปพรรณประเภทกําไล การข้ึน 
โครงสราง การวาดลวดลาย การเจาะรู การเลื่อยฉลุ การดึงหลอดทําฐานรองอัญมณี การเจาะรูฝงอัญมณี ทําชุด
กลองสปริง การทําบานพับ การเช่ือมประกอบ การตกแตงผิวงาน ขัดเงา และการตรวจสอบคุณภาพ 
 
  



 

3315-2204 งานประดับอัญมณี 3  1-6-3 
  (Stone Setting 3)   
  วิชาบังคับกอน : งานประดับอัญมณี 2   
   (Stone Setting 2)   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีทักษะฝงหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวมกับหนามเตย 
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ข้ันตอนการฝงแบบหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวมกับหนามเตย 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซ่ือสัตย ประหยัด ขยัน และประณีต 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ประดับอัญมณีแบบหนามเตยรวม และหุมรวมกับหนามเตย 
2. ตรวจสอบคุณภาพการประดับอัญมณี 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ หลักการ วิธีการ และข้ันตอน งานประดับอัญมณี การฝงแบบหนามเตยรวมการ 
ฝงหุมรวมและการฝงแบบผสมหุมรวมกับหนามเตย  การฝงแบบหนามเตยรวม หนึ่งหนามเตยฝงเกาะเพชร 2 เม็ด  
ฝงแบบหุมรวม ฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย และการตรวจสอบคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
สาขางาน ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3315-2301 ออกแบบเครื่องประดับ 4 1-4-3 
3315-2302 ออกแบบเครื่องประดับ 5 1-4-3 
3315-2303 ออกแบบเครื่องประดับ 6 1-4-3 
3315-2304 ออกแบบเครื่องประดับ 7 1-4-3 



3315-2301 ออกแบบเครือ่งประดับ 4  1-4-3 
  (Jewelry Design 4)   
  วิชาบังคับกอน : ออกแบบเครื่องประดับ 3   
   (Jewelry Design 3)   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับไทย  
2. มีทักษะการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับอัญมณีไทย 
3. มีทักษะสรางเครื่องประดับจําลอง การนําเสนอเครื่องประดับสรางสรรคประกอบส่ือตางๆ 
4. เพ่ือสรางเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่ 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับไทย 
2. สรางเครื่องประดับจําลอง และนําเสนอเครื่องประดับสรางสรรคประกอบสื่อตางๆ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเรื่องหลักการสรางสรรคเครื่องประดับไทย เครื่องประดับในวัฒนธรรมตางๆ   
ออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับไทย  สรางเครื่องประดับจําลองเปนชุดเครื่องประดับไทย เครื่องประดับใน
วัฒนธรรมตางๆ  และนําเสนอเครื่องประดับสรางสรรคประกอบส่ือตางๆ 
  



 

3315-2302 ออกแบบเครื่องประดับ 5  1-4-3 
  (Jewelry Design 5)   
  วิชาบังคับกอน : การออกแบบเครื่องประดับ 4   
   (Jewelry Design 4)   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับสมัยนิยม  
2.  มีทักษะการออกแบบเครื่องประดับไทยและเครื่องประดับสมัยนิยม 
3. มีทักษะสรางเครื่องประดับจําลอง การนําเสนอเครื่องประดับสรางสรรคประกอบส่ือตางๆ 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดานการออกแบบเครื่องประดับ 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. ออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับสมัยนิยม 
2. สรางเครื่องประดับจําลอง และนําเสนอเครื่องประดับสรางสรรคประกอบสื่อตางๆ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเรื่องหลักการสรางสรรคเครื่องประดับสมัยนิยม  ออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับ 
สมัยนิยม  สรางเครื่องประดับจําลองเปนชุดเครื่องประดับสมัยนิยม และนําเสนอเครื่องประดับสรางสรรค
ประกอบส่ือตางๆ 
  



 

3315-2303 ออกแบบเครื่องประดับ 6  1-4-3 
  (Jewelry Design 6)   
  วิชาบังคับกอน : การออกแบบเครื่องประดับ 5   
   (Jewelry Design 5)   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1.  เพื่อใหมีความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับไทยดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2.  มีทักษะการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับไทยดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
3. มีทักษะสรางตนแบบเครื่องประดับ และการนําเสนอเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดานการออกแบบเครื่องประดับ 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับไทยดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
2. สรางตนแบบเครื่องประดับ และนําเสนอเคร่ืองประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเรื่องหลักการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับไทยดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
ออกแบบเครื่องประดับไทยดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การสรางตนแบบชุดเครื่องประดับไทย และนําเสนอ
เครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
 
  



 

3315-2304 ออกแบบเครื่องประดับ 7  1-4-3 
  (Jewelry Design 6)   
  วิชาบังคับกอน : การออกแบบเครื่องประดับ 6   
   (Jewelry Design 6)   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1.  เพื่อใหมีความรู  เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับสมัยนิยมดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร 
2.  มีทักษะการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับสมัยนิยมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
3. มีทักษะสรางตนแบบเครื่องประดับ และการนําเสนอเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดานการออกแบบเครื่องประดับ 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับสมัยนิยมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
2. สรางตนแบบเครื่องประดับ และนําเสนอเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเรื่องหลักการออกแบบเขียนแบบเคร่ืองประดับสมัยนิยมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
ออกแบบเครื่องประดับสมัยนิยมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การสรางตนแบบชุดเครื่องประดับสมัยนิยม และ
นําเสนอเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

 
 
 
 
 



คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางาน วิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3315-2401 อัญมณกีับพลอยเลยีนแบบ 2-2-3 
3315-2402 การประเมินคุณภาพอัญมณ ี 2-2-3 
3315-2403 การปรับปรุงคุณภาพอัญมณ ี 1-4-3 
3315-2404 อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี 2  1-4-3 



3315-2401 อัญมณีกับพลอยเลียนแบบ  2-2-3 
  (Gemstone and Imitated Gemstone)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรู และมีทักษะในการศึกษาอัญมณีเทียม กับพลอยเลียนแบบ 
2. เขาใจข้ันตอนการดูแลบํารุงรักษาอัญมณีเทียมและพลอยเลียนแบบไดอยางถูกตอง 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. จําแนกชนิดของอัญมณีเทียม และพลอยเลียนแบบ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของอัญมณีเทียมและพลอยเลียนแบบ ธุรกิจทําอัญมณีเทียมและ 
พลอยเลียนแบบ ชนิดของอัญมณีเทียม และพลอยเลียนแบบ 
  



 

3315-2402 การประเมินคุณภาพอัญมณี  2-2-3 
  (Gemstone Identification)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ การประเมินคุณภาพพลอยชนิดตาง ๆ 
2. มีทักษะการประเมินคุณภาพพลอยชนิดตาง ๆ และรายงานผลได 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ประเมินคุณภาพพลอยชนิดตาง ๆ  
2. เขียนรายงานผลการประเมิน 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ มีความรู ความเขาใจ การประเมินคุณภาพพลอยชนิดตางๆ มีความสามารถ 
การประเมินคุณภาพพลอยในทองตลาด มีพฤติกรรมสนใจในการทํางาน อดทน ซ่ือสัตย รอบคอบ 
 
  



 

3315-2403 การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี  1-4-3 
  (Gemstone Treatment)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความเขาใจ ข้ันตอนการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีดวยกรรมวิธีตาง ๆ มาใชในการปฏิบัติการ

ปรับปรุงอัญมณีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เกิดทักษะการปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีดวยกรรมวิธีตางๆ และวิเคราะหวิธีการปรับปรุงอัญ

มณีชนิดตางๆได 
3. มีความเขาใจ ข้ันตอนการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีดวยกรรมวิธีตาง ๆ มาใชในการปฏิบัติการ

ปรับปรุงอัญมณีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีดวยกรรมวิธีตาง ๆ  
2. ปรับปรุงคุณภาพอัญมณีดวยกรรมวิธีตางๆ  

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ศึกษาข้ันตอนในการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี เชน การฉายรังสี การใหความ 
รอน  การอบ การปะ และประโยชนใชสอย 
  



 

3315-2404 อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี 2   1-4-3 
  (Gemology and Gemstone Identification 2)   
  วิชาบังคับกอน : อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี 1    
   (Gemology and Gemstone Identification 1)  
     

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1.  มีความรู ความเขาใจในการวิเคราะหอัญมณีประเภทตาง ๆ 
2. เห็นความสําคัญเกี่ยวกับรายละเอียดของอัญมณีประเภทตาง ๆ 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วิเคราะหอัญมณีประเภทตาง ๆ 

  
คําอธิบายรายวิชา 
 การศึกษาช้ินงานตาง ๆ ในการวิเคราะห การดูตําหนิภายในของอัญมณีสเปกตรัม การเรืองแสง การ 
ใชเซลซิฟลเทอร การศึกษาชนิดของอัญมณีประเภทตาง ๆ และแหลงที่มา ความเชื่อ ฯลฯ ในพลอยพ้ืนฐาน TYRE 
A STORE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางาน เทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3315-2501 งานทําตนแบบกําไล 1-6-3 
3315-2502 งานทําตนแบบสรอยคอ 1-6-3 
3315-2503 งานคํานวณน้ําหนักเทปูนและอบเบาปูน 1-6-3 
3315-2504 งานหลอโลหะเครื่องประดับ 1-6-3 



 

3315-2501 งานทําตนแบบกําไล  1-6-3 
  (Master Bangle Making)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรูความเขาใจในการวินิจฉัยแบบงาน กระบวนการผลิตตนแบบเครื่องประดับประเภทกําไล 
2. มีความสามารถในการผลิตเครื่องประดับประเภทกําไลตามกระบวนการผลิต 
3. มีความสามารถในการประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพ 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซ่ือสัตว ขยัน อดทน ประหยัด และปลอดภัย 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วินิจฉัยแบบงานและผลิตตนแบบเครื่องประดับประเภทกําไล 
2. ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินราคา  

  

คําอธิบายรายวิชา 
 การวินิจฉัยใบสั่งงานและแบบงาน การปนดินน้ํามัน การแกะเทียนตนแบบและ การทําตนแบบกําไล 
ขอมือ การทําตัวล็อคบานพับรูปแบบตางๆ การเลื่อยฉลุลวดลายและกําไลแบบตางๆการแตงขัดเงา การตรวจสอบ
คุณภาพช้ินงานและการประเมินราคา 

 

  



 

3315-2502 งานทําตนแบบสรอยคอ  1-6-3 
  (Master Necklace Making )   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรูความเขาใจในการวินิจฉัยแบบงาน กระบวนการผลิตตนแบบเครื่องประดับประเภทสรอยคอ 
2. มีความสามารถในการผลิตตนแบบเครื่องประดับประเภทสรอยคอตามกระบวนการผลิต 
3. มีความสามารถในการประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพ 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซ่ือสัตว ขยัน อดทน ประหยัด และปลอดภัย 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. วินิจฉัยแบบงานและผลิตตนแบบเครื่องประดับประเภทสรอยคอ 
2. ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินราคา  

  

คําอธิบายรายวิชา 
 การวินิจฉัยแบบงาน วิธีการและข้ันตอน การปนดินน้ํามัน การแกะเทียนตนแบบและการทําตนแบบ 
โลหะสรอยใบไม สรอยประกอบพลอยรูปทรงตางๆใบไมฝงเพชร สรอยเพชรแบบหอยระยา และสรอยสังวาลย 
การแตงขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและการประเมินราคา 
  



    

3315-2503 งานสรางแมพิมพปูน  1-6-3 
  (Plaster mould)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรูความเขาใจในกระบวนการคํานวณน้ําหนักโลหะ เทปูน และอบเบาปูน 
2. มีความรูในการใชและเก็บรักษาเครื่องมือ ในกระบวนการคํานวณน้ําหนักโลหะ เทปูน และอบเบาปูน 
3. มีความสามารถในการคํานวณน้ําหนักโลหะ เทปูน และอบเบาปูน ไดอยางถูกวิธี 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนและสรางแมพิมพปูน  
2. บํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรในกระบวนการคํานวณนํ้าหนักโลหะ เทปูน และอบเบาปูน 
3. คํานวณน้ําหนักโลหะ  

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชและการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร กระบวนการ 
คํานวณนํ้าหนักโลหะ เทปูน และอบเบาปูน ในงานประเภท แหวน จ้ี เข็มกลัด กําไลฯ การวินิจฉัยแบบงาน การ
ประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 
  



 

3315-2504 งานหลอโลหะเครื่องประดับ  1-6-3 
  (Jewelry Casting)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรู ความเขาใจในกระบวนการหลอโลหะ เครื่องประดับ  
2. มีความรูในการใชและเก็บรักษาเครื่องมือเคร่ืองจักร ในกระบวนการหลอโลหะเครื่องประดับ 
3. มีความสามารถในการหลอโลหะ เครื่องประดับ ไดอยางถูกวิธี 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความ ประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนและหลอโลหะเครื่องประดับ  
2. บํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร ในการหลอโลหะเครื่องประดับ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชและการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ใน 
กระบวนการหลอโลหะเครื่องประดับ ดวยเครื่องหลอระบบสุญญากาศและหลอเหวี่ยงหนีศูนยกลางในงาน
ประเภท แหวน จี้ เข็มกลัด กําไลฯ การวินิจฉัยแบบงาน การประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 
 

 
 
 
 
 
 



คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางาน การจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3315-2601 ระบบสารสนเทศ 2-2-3 
3315-2602 การพฒันาผลติภัณฑและการออกแบบ 1-4-3 
3315-2603 การบริหารจัดการโครงการ 2-2-3 
3315-2604 การบริหารจัดการและพัฒนาเพ่ิมพูนสมรรถนะของตนเอง 2-2-3 



3315-2601 ระบบสารสนเทศ  2-2-3 
  (Information System)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   

1. มีความรูและความเขาใจในระบบสารสนเทศ 
2. สามารถจัดทํา ปฏิบัติการ และพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความ ประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูและความเขาใจในระบบสารสนเทศ 
2. จัดทํา ปฏิบัติการ และพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 

  



 

3315-2602 การพัฒนาผลิตภัณฑและการออกแบบ  1-4-3 
  (Product  Development and Design)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   

1. สามารถแกไขปญหาเพ่ือกอใหเกิดประโยชน สรางคุณคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ 
2. เขาใจวิธีการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ โดยผานกระบวนการพัฒนา  
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความ ประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย 

  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แกไขปญหาเพ่ือกอใหเกิดประโยชน สรางคุณคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ 
2. สรางความแตกตางของผลิตภัณฑ โดยผานกระบวนการพัฒนา 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการพัฒนา ศึกษา วิจัย ทดลอง พัฒนา ทดสอบ และจัดจําหนาย 
หรือเผยแพรสินคา  และสามารถแกไขปญหาเพ่ือกอใหเกิดประโยชน หรือสรางคุณคาเพิ่มหรือสรางความแตกตาง
ของผลิตภัณฑ 
  



3315-2603 การบริหารจัดการโครงการ  2-2-3 
  (Project Management)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. มีความรูความเขาใจการจัดการโครงการ การเขาถึงเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 
2. สามารถจัดการทรัพยากรมีขอจํากัดในการจัดทําโครงการ ขอบเขตงาน เวลา เงินทุน การประยุกต 

และนําทรัพยากรท่ีมีทําใหเกิดประโยชนสูงสุดไดตามเปาหมาย 
  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนดําเนินการจัดการโครงการ การเขาถึงเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 
2. ทําโครงการตาม ขอบเขตงาน เวลา เงินทุน การประยุกต  
3. ใชทรัพยากรที่มีทําใหเกิดประโยชนสูงสุดไดตามเปาหมาย 

  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการโครงการ การเขาถึงเปาหมายตามท่ีกําหนดจัดการทรัพยากรมี 
ขอจํากัดในการจัดทําโครงการ ขอบเขตงาน เวลา เงินทุน การประยุกต และนําทรัพยากรท่ีมีทําใหเกิดประโยชน
สูงสุดไดตามเปาหมาย 
 
  



3315-2604 การบริหารจดัการและพัฒนาเพ่ิมพูนสมรรถนะของตนเอง  2-2-3 
  (Manage and develop their own performance)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   
1. สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการทํางาน และกําหนดแนวทางแกไข 

2. มีความรูการบริหารความเส่ียงจากปจจัยตางๆ อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เปนตน 

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย 
  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วิเคราะหสาเหตุของปญหาในการทํางาน และกําหนดแนวทางแกไข 

2. แสดงความรูการบริหารความเส่ียงจากปจจัยตางๆ อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เปนตน 

  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารความเส่ียงจากปจจัยตางๆ อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม  
และสามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหา กําหนดแนวทางแกไข 

 



 

หมวดวชิาเลือกเสร ี
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

 

สาขาวิชาชางทองหลวง 
3315-9001 งานชางทองโบราณ 2 1-6-3 
3315-9002 งานหลอมหลอเครื่องประดบั 1-6-3 
3315-9003 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 1-6-3 
3315-9004 งานประดับอัญมณี 4 1-6-3 
3315-9005 งานประดับอัญมณี 5 1-6-3 
3315-9006 การออกแบบบรรจุภัณฑเครื่องประดับ 1-4-3 
3315-9007 ประติมากรรมเพ่ืองานอาชีพ 1-4-3 
3315-9008 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน 1-6-3 
3315-9009 งานทําตนแบบเข็มกลดั 1-6-3 
3315-9010 งานทําตนแบบสรอยขอมือ 1-6-3 
3315-9011 งานทําตนแบบตางหู 1-6-3 
3315-9012 งานขัดแตงโลหะ 1-6-3 
3315-9013 งานหลอโลหะพรอมอัญมณี 1-6-3 
3315-9014 งานหลอโลหะอุณหภูมิสูง 1-6-3 
3315-9015 ภาษาอังกฤษธรุกจิ 2-2-3 
3315-9016 การบริหารความเส่ียงขององคกร 2-2-3 
3315-9017 งานทําตนแบบจ้ี 1-6-3 
3315-9018 งานตกแตงประกอบเครื่องประดับอัญมณ ี 1-6-3 
3315-9019 งานรูปพรรณ 6 1-6-3 

 

 

 

 



3315-9001 งานชางทองโบราณ 2  1-6-3 
  (Antique Goldsmithing 2)   
  วิชาบังคับกอน : งานชางทองโบราณ 1   
   (Antique Goldsmithing 1)   
      
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการทําเคร่ืองประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงยาสีไดอยาง
ถูกตอง 

2. เพ่ือใหอธิบายข้ันตอนการทําเครื่องประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงยาสีไดอยางถูกตอง 
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงยาสีไดอยางถูกตอง 
4. เพ่ือใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู สนใจ อดทน ขยัน รอบคอบ ซ่ือสัตย มีมนุษยสัมพันธ ที่ดี 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับอัญมณีโบราณ ประเภทที่ใชเทคนิคการลงยาสี 
2. ผลิตเครื่องประดับสรอยถักประกอบลูกประคําลงยาสี  

  
อธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบงานเครื่องประดับโบราณ ท่ีมีรูปแบบงานลงยาสีในแตละแบบปฏิบัติงานไดตาม  
ข้ันตอนที่เหมาะสมกับรูปแบบ การออกแบบ การหลอม การแผรีด การวัดขนาด การดึง การมวน การตะไบ การ
ฉลุลวดลาย การขัดช้ินงาน การตรวจสอบคุณภาพ การเลือกใชเครื่องมือไดอยางเหมาะสมกับช้ินงาน และการ
เก็บรักษาเครื่องมืออยางถูกตอง  ปฏิบัติการทําเครื่องประดับ สรอยถักประกอบลูกประคํา ลงยาสี โดยใชเทคนิค
งานโบราณ 
  



3315-9002 งานหลอมหลอเครื่องประดับ  1-6-3 
  (casting anneal wax sets Jewelry)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวกับงานหลอ และงานหลอ
เครื่องประดับ 

2. เพ่ือใหมีทักษะในการหลอมโลหะ และการหลอเครื่องประดับตามหลักการ 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ดวยความประณีต ปลอดภัย 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. วางแผนใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชท่ีเกี่ยวกับงานหลอ  
2. หลอมและหลอเครื่องประดับ  

  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชเครื่องมือ เครื่องจักร ในการหลอมหลอเครื่องประดับ กระบวนการ 
ทํางานหลอมหลอเครื่องประดับ  และการหลอพรอมประดับอัญมณี การแกไขปญหาในการหลอเครื่องประดับ 
การตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 
  



3315-9003 งานชุบเคลือบผิวโลหะ  1-6-3 
  (Metal Plating)    
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   

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

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. วางแผนการชุบเคลือบผิวโลหะชนิดตางๆ 
2. บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการชุบเคลือบผิวโลหะ 
3. ชุบเคลือบผิวดวยโลหะชนิดตางๆ  

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



3315-9004 งานประดับอัญมณี 4  1-6-3 
  (Stone Setting 4)   
  วิชาบังคับกอน : งานประดับอัญมณี 3   
   (Stone Setting 3)   
      
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   

1. มีความรู ความเขาใจ ข้ันตอนการฝงหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวม และฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย 
2. มีทักษะการฝงหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวม และฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด ปลอดภัย และประณีต 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. เขาใจหลัก กระบวนการข้ันตอนการฝงหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวมและฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย 
2.  
3. 

ปฏิบัติงานฝงหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวม และฝงผสมหุม รวมกับหนามเตย 
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงกิจนิสัยที่ดี ประหยัด ปลอดภัย มีความประณีตในการทํางาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฝงแบบหนามเตยรวม หน่ึงหนามเตยฝงเกาะเพชร 3-4 เม็ด ฝงแบบหุม 
รวมพลอยเน้ือออน และฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย ในตัวเรือนรูปพรรณตาง ๆ เข็มกลัด จ้ี ตางหู การตรวจสอบ 
คุณภาพ 
  



3315-9005 งานประดับอัญมณี 5  1-6-3 
  (Stone Setting 5)   
  วิชาบังคับกอน : งานประดับอัญมณี 4   
   (Stone Setting 4)   
      
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   

1. เพ่ือใหมีทักษะฝงแบบสอด และการแกะตนแบบแมพิมพ 
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ การฝงแบบสอด และการแกะตนแบบแมพิมพ 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด ปลอดภัย ประณีต และตรงตอ

เวลา 
  

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนและประดับอัญมณีแบบฝงสอด  
2. วางแผนและแกะตนแบบงานฝงสําหรับทําแมพิมพ 

  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ หลักการ วิธีการ และข้ันตอน งานประดับอัญมณี การฝงแบบสอด การแกะ 
ตนแบบแมพิมพ การฝงสอดใตช้ินสวน การฝงสอดใตตุมหนามเตย การฝงสอดกลางหนามเตย การฝงสอดกลาง
กระเปาะ การแกะไขปลาในแมพิมพ การแกะฝงสอด และการแกะเพชรเทียมในแมพิมพ 
  



3315-9006 การออกแบบบรรจุภัณฑเครื่องประดับ  1-4-3 
  (Jewelry Packaging Design)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   

1. เพ่ือใหมีความรูเรื่องการออกแบบเขียนแบบงานบรรจุภัณฑสําหรับเครื่องประดับ 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการออกแบบบรรจุภัณฑตามรูปแบบที่กําหนดสําหรับเครื่องประดับ 
3. เพ่ือสรางนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน ซ่ือสัตย และประณีต 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเรื่องการออกแบบเขียนแบบงานบรรจุภัณฑสําหรับเครื่องประดับ 
2. ออกแบบและสรางบรรจุภัณฑตามรูปแบบที่กําหนดสําหรับเครื่องประดับ 

  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติถึง โครงสรางทางการเขียนบรรจุภัณฑได สรางบรรจุภัณฑจากวัสดุประเภทตาง ๆ ได  
เชน กระดาษไม โลหะ แกว โพม ผาและ พลาสติก  เปนตน 
  



3315-9007 ประติมากรรมเพื่องานอาชีพ  1-4-3 
  (Sculpture for Career)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   

1. เพ่ือใหมีความรู เขาใจหลักการของมิติได 
2. สรางรูปทรงเคร่ืองประดับ 3 มิติ ดวยวัสดุที่หลากหลาย 
3. เพ่ือสรางนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ตรงตอเวลา และซ่ือสัตย 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู เขาใจหลักการของมิติในงานประติมากรรม 
2. สรางรูปทรงเคร่ืองประดับ 3 มิติ ดวยวัสดุที่หลากหลาย 

  
คําอธิบายรายวิชา 
 มีความรู เขาใจหลักการของมิติไดอยางดี เพ่ือเช่ือโยงในการออกแบบ เขียนแบบไดอยางถูกตอง  
ปฏิบัติงานสรางรูปทรงเครื่องประดับ 3 มิติ แบบนูนตํ่า นูนสูง ดวยวัสดุที่หลากหลาย เชน ดินน้ํามัน ดิน กระดาษ 
โฟม  ไม ผา ฯ  
  



3315-9008 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน  1-6-3 
  (Health and Safety in Factory)   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี   
      
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให   

1. มีความรู ความเขาใจ ตอเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน และปฏิบัติ 
กฎหมาย  ความปลอดภัยตางๆ  และกฎระเบียบของสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของ 

2. ความรูความเขาใจ ในขอบังคับ วาดวยความปลอดภัยฯ สามารถปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย 
3. เกิดการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน ของสถานประกอบการ 
4. มีความรู ความเขาใจ ตอเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน และปฏิบัติ 

กฎหมาย  ความปลอดภัยตางๆ  และกฎระเบียบของสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของ 
  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ดําเนินการและประยุกตใชเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  
2. ดําเนินการและประยุกตใชกฎหมายความปลอดภัยตางๆ  และกฎระเบียบของสถานประกอบการท่ี

เกี่ยวของ 
3. วางแผนดําเนินการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน  ของสถาน

ประกอบการ 
4. ปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย 

  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตอสถานการณ  
กําหนด ควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงานใหเหมาะสม  ถูกสุขอนามัย  และความปลอดภัยในการทํางาน 
ดําเนินการ ควบคุม การปองกันความเส่ียงในการเกิดสารพิษ  และการใชสารพิษในสถานท่ีทํางาน 

 

 

 



 
3315-9009 งานทําต้นแบบเข็มกลัด  1-6-3 
  (Master brooch Making)   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 
  

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้   
1 มีความรู้ความเข้าใจในการวินิจฉัยแบบงาน กระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทเข็มกลัด 
2 มีความสามารถในการผลิตเคร่ืองประดับประเภทเข็มกลัดตามกระบวนการผลิต 
3 มีความสามารถในการประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพ 
4
. 

มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตว์ ขยัน อดทน ประหยัด และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1 วางแผนดําเนินการวินิจฉัยแบบงานในกระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทเข็มกลัด 
2 ผลิตเครื่องประดับประเภทเข็มกลัด 
3 ประเมินราคา  
4
. 

ตรวจสอบคุณภาพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 การทําต้นแบบเครื่องประดับเข็มกลัด เข็มกลัดเพชรเรียงแถว เข็มกลัดโบว์เข็มกลัดเพชรแฟนซีทับทิม  
เข้มกลัดแฟนซีไพลิน การวินิจฉัยงาน แบบเข็มกลัด การปั้นดินนํ้ามัน การแกะเทียนต้นแบบการทําต้นแบบโลหะ 
การแต่งขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและการประเมินราคา 
  



3315-9010 งานทําต้นแบบสร้อยข้อมือ  1-6-3 
  (Master bracelet Making)   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 
  

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้   
1 มีความรู้ความเข้าใจในการวินิจฉัยแบบงาน กระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทสร้อยข้อมือ 
2 มีความสามารถในการผลิตเคร่ืองประดับประเภทสร้อยข้อมือตามกระบวนการผลิต 
3 มีความสามารถในการประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพ 
4
. 

มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตว์ ขยัน อดทน ประหยัด และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1 วางแผนดําเนินการวินิจฉัยแบบงานในกระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทสร้อยข้อมือ 
2 ผลิตเครื่องประดับประเภทสร้อยข้อมือ 
3 ประเมินราคา  
4
. 

ตรวจสอบคุณภาพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 การวินิจฉัยใบสั่งงานและแบบงาน การป้ันดินนํ้ามัน การเกะเทียนต้นแบบและ การทําต้นแบบโลหะ 
สร้อยข้อมือ สร้อยพลอยล้อมอัญมณีทรงต่างๆ สร้อยพลอยคั่นเพชรฝังรีดสร้อยล้อมเพชรฝังไข่ปลา สร้อยสี่เหลี่ยม
สองแถวฝังรีด สร้อยใบไม้ฝังไข่ปลา การแต่งขัดเงา การตรวจสอบคณุภาพชิ้นงานและการประเมินราคา 
  



3315-9011 งานทําต้นแบบต่างหู  1-6-3 
  (Master Earring Making)   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 
  

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้   
1 มีความรู้ความเข้าใจในการวินิจฉัยแบบงาน กระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทต่างหู 
2 มีความสามารถในการผลิตเคร่ืองประดับประเภทต่างหูตามกระบวนการผลิต 
3 มีความสามารถในการประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพ 
4
. 

มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตว์ ขยัน อดทน ประหยัด และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1 วางแผนดําเนินการวินิจฉัยแบบงานในกระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทต่างหู 
2 ผลิตเครื่องประดับประเภทต่างหู 
3 ประเมินราคา  
4
. 

ตรวจสอบคุณภาพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 การวินิจฉัยใบสั่งงานและแบบงาน การป้ันดินนํ้ามัน การแกะเทียนต้นแบบ และ การทําต้นแบบโลหะ 
ต่างหู ต่างหูแบบแป้นหลัง แบบหนีบ แบบสปริง ต่างหูพลอยล้อมอัญมณีทรงต่างๆ ต่างหูแฟนซี  การแต่งขัดเงา 
การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและการประเมินราคา 
  



3315-9012 งานขัดแต่งโลหะ  1-6-3 
  (Metal Polishing)   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 
  

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้   
1 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขัดแต่งโลหะ 
2 มีความรู้ในการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ ในกระบวนการขัดแต่งโลหะ 
3 มีความสามารถในการขัดแต่งโลหะ ได้อย่างถูกวิธี 
4
. 

มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตว์ ขยัน อดทน ประหยัด และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1 วางแผนดําเนินการขัดแต่งโลหะ 
2 บํารุงรักษาเครื่องมือ ในกระบวนการขัดแต่งโลหะ 
3 ขัดแต่งโลหะ 
4 ประเมินราคา  
5
. 

ตรวจสอบคุณภาพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใช้และการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เครื่องจักรในกระบวนการ
ขัดแต่งโลหะ ในงานประเภท แหวน จ้ี เข็มกลัด กําไลฯ การวินิฉัยแบบงาน การประเมินราคา และการตรวจสอบ
คุณภาพชิ้นงาน 
  



3315-9013 งานหล่อโลหะพร้อมอัญมณี  1-6-3 
  (Stone-in-place Casting)   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 
  

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้   
1 มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้อัญมณีและกระบวนการหล่อโลหะพร้อมอัญมณี  
2 มีความรู้ในการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักร ในกระบวนการหล่อโลหะพร้อมอัญมณี  
3 มีความสามารถในการหล่อโลหะพร้อมอัญมณี ได้อย่างถูกวิธี 
4
. 

มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความ ประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1 วางแผนดําเนินการใช้อัญมณีในการหล่อโลหะพร้อมอัญมณี 
2 บํารุงรักษาเครื่องมือเคร่ืองจักร ในกระบวนการหล่อโลหะพร้อมอัญมณี 
3 หล่อโลหะพร้อมอัญมณี 
4 ประเมินราคา 
5
. 

ตรวจสอบคุณภาพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใช้และการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เครื่องจักรในกระบวนการ
หล่อโลหะพร้อมอัญมณี ในงานประเภท แหวน จ้ี เข็มกลัด กําไลฯ  อัญมณีที่สามารถใช้ในการหล่อโลหะ พร้อม 
อัญมณีได้ การวินิฉัยแบบงาน การประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
  



3315-9014 งานหล่อโลหะอุณหภูมิสูง  1-6-3 
  (High Temperature Casting)   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 
  

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้   
1 มีความรู้ ความเข้าใจในโลหะที่มีอุณหภูมิสูงและกระบวนการหล่อโลหะอุณหภูมิสูง 
2 มีความรู้ในการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักร ในกระบวนการหล่อโลหะอุณหภูมิสูง 
3 มีความสามารถในการหล่อโลหะอุณหภูมิสูง ได้อย่างถูกวิธี 
4
. 

มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความ ประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1 วางแผนดําเนินการใช้โลหะที่มีอุณหภูมิสูง 
2 บํารุงรักษาเครื่องมือเคร่ืองจักร ในกระบวนการหล่อโลหะอุณหภูมิสูง 
3 หล่อโลหะอุณหภูมิสูง 
4 ประเมินราคา 
5
. 

ตรวจสอบคุณภาพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใช้และการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เครื่องจักร ในกระบวน 
การหล่อโลหะอุณหภูมิสูง ในงานประเภท แหวน จี้ เข็มกลัด กําไลฯ  อุณหภูมิของโลหะท่ีใช้ในการหล่อ การ  
วินิฉัยแบบงาน การประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
  



3315-9015 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2-2-3  
  (English for Business)   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 
  

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้   
1 พัฒนาความรู้ในการสื่อสารในเชิงธุรกิจ เสริมสร้าง 
2 มีทักษะภาษาอังกฤษในการทํางาน  
3
. 

มีทักษะการฟัง การพูด การเขียนในเชิงธุรกิจ การใช้ภาษาและคําศัพท์ต่างๆ เพ่ือนํามาใช้ในการทํางาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1 แสดงความรู้ในการสื่อสารในเชิงธุรกิจ เสริมสร้าง 
2
. 

ใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานได้อย่างถูกต้อง ฟัง การพูด การเขียนในเชิงธุรกิจ การใช้ภาษาและคําศัพท์
ต่างๆ  
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การพัฒนาความรู้ในการส่ือสารในเชิงธุรกิจ เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษใน 
การทํางาน ทักษะการฟัง การพูด การเขียนในเชิงธุรกิจ การใช้ภาษาและคําศัพท์ต่างๆ เพ่ือนํามาใช้ในการทํางาน 
  



3315-9016 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร  2-2-3 
  (Risk management of Organization)   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 
  

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้   
1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และกําหนดแนวทางแก้ไข 

2 มีความรู้การบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การเมืองเป็นต้น 

3 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความ ประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย 
  
สมรรถนะรายวิชา 
1 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในองค์กร และกําหนดแนวทางแก้ไข 

2 
 

แสดงความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การเมืองเป็นต้น 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม  
การเมืองและสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา กําหนดแนวทางแก้ไข 
  



3315-9017 งานทําต้นแบบจ้ี  1-6-3 
  (Master Brooch Making)   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 
  

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้   
1 มีความรู้ความเข้าใจในการวินิจฉัยแบบงาน กระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทจ้ี 
2 มีความสามารถในการผลิตเคร่ืองประดับประเภทจี้ ตามกระบวนการผลิต 
3 มีความสามารถในการประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพ 
4
. 

มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตว์ ขยัน อดทน ประหยัด และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1 ดําเนินการวินิฉัยแบบงานในกระบวนการผลิตต้นแบบเครื่องประดับประเภทจ้ี 
2 ผลิตต้นแบบชิ้นงานเคร่ืองประดับประเภทจี้ 
3 บํารุงรักษาเครื่องมือ 
4 ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานประเภทแหวน  
5 ประเมินราคาชิ้นงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การทําต้นแบบเครื่องประดับจ้ี จี้หยดนํ้า จ้ีรูปหัวใจเพชรฝังรีด จ้ีใบไม้ และ 
ลายจี้พลอยล้อมเพชรรูปคลื่น จ้ีใบไม้บิดฝังรีด และฝังไข่ปลา การวินิจฉัยแบบงาน การป้ันดินนํ้ามัน การแกะ
เทียนต้นแบบ และการทําต้นแบบโลหะ การขัดเงา การประเมินราคา และตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
  



3315-9018 งานตกแต่งประกอบเครื่องประดับอัญมณี  1-6-3 
  (Jewelry Assembling and Finishing)   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 
  

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้   
1 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเคร่ืองมือ วัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องจักรในงาน (ข้ันตอน) ตกแต่งประกอบ  

ตัวเรือน 
2 อธิบายเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์  และเคร่ืองจักรในงาน (ข้ันตอน)ตกแต่งประกอบตัวเรือน 
3
. 

มีทักษะในการเลือกใช้และเลือกขนาดเคร่ืองมือ  วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องจักในงาน (ข้ันตอน) ตกแต่ง
ประกอบตัวเรือน  ด้วยความระมัดระวังมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

4 
 

มีกิจนิสัยที่ดี  ขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน  มีความสนใจใฝ่รู้  ต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1 บํารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องจักรในงานตกแต่งประกอบตัวเรือน 
2 ใช้เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์  และเคร่ืองจักรในงานตกแต่งประกอบตัวเรือน 
3
. 

ตกแต่งประกอบเครื่องประดับ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเก่ียวกับการค้นคว้าประเภท ลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ หลักการเลือกชนิดและขนาด รวมทั้ง
อธิบายวิธีการใช้และวิธีการบํารุง เก็บรักษาเครื่องมือ ของเครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในข้ันตอน
การตกแต่งประกอบตัวเรือน โดยเฉพาะการลดความส้ินเปลืองของวัสดุมีค่าและความปลอดภัยในการทํางาน  
รวมทั้งฝึกทักษะการตกแต่งประกอบตัวเรือนแหวนแบบง่าย (ตัวเรือนทรงมน ตัวเรือนแบบไม่มีลวดลาย การฝัง
แบบไข่ปลา)  และแบบปานกลาง (ตัวเรือนทรงมนมีส่วนประกอบเล็กน้อย ) สามารถตรวจสอบชิ้นงาน ขัดแต่ง
และเก็บรูปทรงชิ้นงาน  โดยเฉพาะสามารถซ่อมตัวเรือนที่มีตามดหรือรูพรุน  และตัดแต่งขนาดแหวนท่ีหล่อ อีก
ทั้งสามารถตรวจสอบชิ้นงานหลังประกอบและทําส่วนประกอบเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง 
  



3315-9019 งานรูปพรรณ 6  1-6-3 
  (Jewelry Fabrication 6)   
  วิชาบังคับก่อน : งานรูปพรรณ 5   
   (Jewelry Fabrication 5) 

 
  

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้   
1 เพ่ือให้มีทักษะการทํากระดุมเชิ้ต 
2 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ข้ันตอนการทํากระดุมเชิ้ต 
3 เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวัง ขยัน ประหยัด อดทน 

 
สมรรถนะรายวิชา 
1 ผลิตกระดุมเชิ้ต 
2 ตรวจสอบคุณภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการผลิตงานรูปพรรณ การทํากระดุมเชิ้ต การข้ึน 
ชิ้นส่วนฐานรองรับเพชร-พลอย (กระเปาะ) การทําชิ้นส่วนฝังพลอยรอบนอก การทําชิ้นส่วนรอบใน การเจาะรูฝัง
เพชรการทํารองลาย การทําสปริง การบัดกรีแข็ง การตะไบตกแต่ง การขัดผิวงานให้เรียบร้อย และขัดเงาให้
สวยงามทํางานด้วยความรวดเร็ว ลดการสูญเสีย งานประณตี มีคุณภาพ ตรวจคุณภาพ 

 


