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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาชางทองหลวง

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางทองหลวง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
และความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานชางทองหลวง
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางทองหลวง ดานเครื่องประดับอัญมณี ดานออกแบบเครื่องประดับ
ดานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ ดานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอ
เครื่ อ งประดั บ อั ญ มณี และด า นการจั ด การธุ ร กิ จ เครื่ อ งประดั บ และอั ญ มณี กระบวนการคิ ด
สร า งสรรค ก ารใช ทั ก ษะเพื่ อ การทํ า งานและการจั ด การอาชี พ ด า นช า งทองหลวงและ
เครื่องประดับอัญมณี
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานผลิตและสรางสรรคงานดานชางทองหลวง ดานเครื่องประดับอัญมณี
ดานออกแบบเครื่องประดับ ดานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ ดานเทคนิค
การทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี และดานการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและ
อัญมณี
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางทองหลวง ดานเครื่องประดับอัญมณี ดานออกแบบเครื่องประดับ
ดานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ ดานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอ
เครื่องประดับอัญมณี และดานการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี ในสถานประกอบการและ
ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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ประเภทวิชาชางทองหลวง

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาชางทองหลวง ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญู
กตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติด และการพนันมีจิตสํานึก และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคมเปนตน
1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย เชน ความมีวินัยความรับผิดชอบความรักสามัคคีมีมนุษ ย
สัมพันธเชื่อมั่นในตนเองขยันประหยัดอดทนพึ่งตนเองปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัย
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 เรียนรูทฤษฎีและกระบวนการขั้นตอน การปฏิบัติงานศิลปกรรม อาทิ รูปแบบ ประเภท
กระบวนการคิด หลักการ ความหมายของศิลปกรรม การออกแบบเครื่องประดับสรางสรรคแบบไทยและ
รวมสมัย ประวัติศาสตรสากลและประจําชาติ ตลอดจนหลักการสรางสรรค การจัดองคประกอบจากทัศน
ธาตุ และทฤษฎีสี การสรางงานเครื่องประดับเหมือนจริง ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเหมาะสมกับ
อาชีพ นําไปสูกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมได เปนตน
3.4 แกปญหา ประเมิน คุณ คา ผลงานศิ ลปกรรมไดอย างถู ก ตอ งตามหลั ก การทางศิ ล ปะและ
เชื่อมโยงกับสุนทรียศาสตร
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3.5 ปฏิบัติงานตรงตอเวลา รับผิดชอบตอการทํางาน ซื่อสัตย ขยัน อดทน ประหยัด รอบคอบ
เอื้อเฟอ มีมนุษยสัมพันธ รักษาความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยและแกปญหาเฉพาะหนาและมีความเปน
ผูนํา
สาขางานชางทองหลวง
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20

เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร
เรียนรูเรื่องการรักษาสุขอนามัย และความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
เรียนรูวิธีและกระบวนการเขียนแบบ ออกแบบ
ทําตัวเรือนเครื่องประดับโบราณและสมัยใหม
หลอมแผรีด ดึงลวดโลหะและวัดขนาด
ใชเครื่องมือในการทําตัวเรือนงานชางทองโบราณ
ใชเครื่องมือสลักดุนและงานชางทองหลวง เลือกวัสดุ สารเคมี ตรวจสอบคุณภาพ
ปฏิบัติงานสลักดุนพื้นฐาน ปฏิบัติงานสลักดุนแยกมิติลาย ปฏิบัติงานสลักดุนภาพเรื่องราว
ปฏิบัติงานขึ้นรูปและสลักลวดลายงานเครื่องถม
ปฏิบัติงานทําแหวน ถมเงินกําไลหัวบัว กําไลโปงถมเงิน
ปฏิบัติงานพื้นฐานงานชางทองโบราณสกุลเพชรบุรี และสุโขทัย
ปฏิบัติงานหลอมหลอเครื่องประดับระดับตน
ปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวโลหะรูปพรรณดวยเทคนิคตางๆ
ปฏิบัติงานประดับอัญมณีบนตัวเรือนแหวนชนิดตางๆ โดยการฝงแบบไขปลา, หนามเตย
ตกแตงผิว ขัดเงา แรลาย และตรวจสอบคุณภาพ

สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร
เรียนรูเรื่องการรักษาสุขอนามัย และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
เรียนรูวิธีการเขียนแบบ ออกแบบ
เรียนรูวิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือชางเครื่องประดับอัญมณี
เรียนรูคุณสมบัติของวัตถุดบิ ที่ใชในอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี
ปฏิบัติงานหลอม รีด และเก็บรักษาเศษผงโลหะ
ปฏิบัติงานผลิตเครื่องประดับประเภทตางๆ
ปฏิบัติงานประดับอัญมณี รูปแบบตางๆ
ปฏิบัติงานขัดเงาและลางทําความสะอาดชิ้นงานเครื่องประดับ
แตงผิวงาน
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3.15 ตรวจสอบคุณภาพและประเมินราคาเครื่องประดับอัญมณี
3.16 ปฏิบัติงานหลอมหลอ เครื่องประดับอัญมณี
3.17 ปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวโลหะชนิดตางๆ
สาขางานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
3.6
3.7

เรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับอัญมณี
เรียนรูหลักการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับอัญมณี ความคิดสรางสรรคและความรู
พื้นฐานทัว่ ไปในดานศิลปะ
3.8 สรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค ในดานการออกแบบที่กวางขวาง ทั้งทางดานการ
ออกแบบเชิงสรางสรรคและเชิงพาณิชย
3.9 ปฏิบัติงานดานออกแบบเครื่องประดับอัญมณีอยางรอบคอบ ตามหลักการออกแบบ
3.10 ใชเทคโนโลยีสมัยใหมชวยในการออกแบบใหเหมาะสมกับแนวทางการออกแบบทั้งเชิง
สรางสรรคและเชิงพาณิชย สอดคลองกับแนวโนมความตองการในตลาดอุตสาหกรรม
เครื่องประดับในระดับภูมิภาคและระดับโลก การนําตนแบบไปผลิตสูกระบวนการผลิตได
เหมาะสมและคุมคา
สาขางานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
3.6
3.7

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

เรียนรูเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
เรียนรูกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี
เรียนรูเกีย่ วกับหลักการ กระบวนการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพ ประเมินคุณภาพอัญมณี
และเครื่องประดับ
ปฏิบัติการวิเคราะห ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ ตาม
หลักการวิเคราะห หลักการประเมิน การจําแนกอัญมณี
ปฏิบัติการวิเคราะห ตรวจสอบคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ โดยการสังเกตจากลักษณะ
ทางกายภาพ ตามหลักการวิเคราะห การประเมินคุณภาพ
ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ ตามหลักการ
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
คิ ด สร า งสรรค แ ละพั ฒ นารู ป แบบเครื่ อ งประดั บ อั ญ มณี ตามหลั ก การออกแบบ
เครื่องประดับอัญมณี ความเหมาะสมดานความงาม เอกลักษณและประโยชนใชสอย
บริหารจัดการดานธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ตามหลักการบริหารจัดการ รวบรวม
ขอมูล จัดการขอมูลและการพัฒนางานอยางมีคุณภาพ
ใชเทคโนโลยีสมัยใหมชวยในการวิเคราะห ให สอดคลองกับแนวโนมความตองการใน
ตลาดอุตสาหกรรมอัญมณีทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

5
สาขางานเทคนิตการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี
3.6
3.7

เรียนรูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหแบบงาน การขึ้นรูปตัวเรือนแมพิมพเครื่องประดับอัญมณี
เรียนรูเกีย่ วกับประวัติความเปนมาของการหลอเครื่องประดับและกระบวนการหลอมหลอ
เครื่องประดับอัญมณี
3.8 เรียนรูเกี่ยวกับโลหะและคุณสมบัติของโลหะที่ใชในอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี
3.9 ปฏิ บั ติ ง านทํ า ต น แบบเครื่ อ งประดั บ ประเภทต า งๆ ตามหลั ก การทํ า ต น แบบ
เครื่องประดับอัญมณี
3.10 ปฏิบัติงานอัดพิมพ ผาพิมพ ฉีดเทียน แตงเทียน ติดตนเทียน ทําเบาปูน อบเบาปูน หลอ
โลหะ ขัดแตงชิ้นงานไดถูกตองตามตนแบบและหลักการหลอมหลอเครื่องประดับอัญมณี
3.11 ปฏิบัติงานแกไขปญหาเฉพาะหนา การประยุกตวิธีการ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางมี
หลักการและเปนระบบ
3.12 ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเครื่องมือในการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณีตาม
หลักการใชและการบํารุงรักษา
สาขางานการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

เรียนรูกระบวนการผลิตเครื่องประดับในอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี
เรียนรูวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องประดับอัญมณี
เรียนรูวิธีการในการวิเคราะหการจัดการความเสี่ยงขององคกร
เรียนรูวิธีการในวางแผนการตลาดและการบริหารจัดการทรัพยากร
เรียนรูเรื่องการจัดการธุรกิจ การบัญชี และกฎหมายธุรกิจ
เรียนรูเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เขียน อาน และสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี
ปฏิบัติงานดานการบริหาร การวางแผน การผลิต การตลาด การนําเขาและสงออกธุรกิจใน
ดานธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาชางทองหลวง
ผูสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พุ ท ธศั ก ราช 2557 ประเภทวิ ช า
ศิลปกรรม สาขาวิชาชางทองหลวง จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 78 หนวยกิต
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอ ยกวา
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต

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

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

56 หนวยกิต

6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา

83 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาชางทองหลวง หรือเทียบเทา
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
อยางนอย 9 หนวยกิต รายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
1-4-3
3300-0002
การวาดเขียนเพื่องานอาชีพ
3315-0001
ความรูพื้นฐานงานศิลปะ
3-0-3
3315-0002
กระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี
3-0-3
3315-0003
สลักดุนพื้นฐาน
1-6-3
หมายเหตุ ควรใหนักศึกษาเรียนรายวิชาการวาดเขียนเพือ่ งานอาชีพทุกสาขางาน และใหเลือกเรียนอีก 1
รายวิชาที่เหลือตามสาขางานที่เกีย่ วของ รวม 9 หนวยกิต

หมวดวิชาทักษะชีวิต

21 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน
มี ค วามใฝ รู แสวงหาและพั ฒ นาความรู ใ หม มี ค วามสามารถในการใช เ หตุ ผ ล การคิ ด วิ เ คราะห
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวน
ที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (9 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

ประเภทวิชาชางทองหลวง

1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
3000-1211
ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ
3000-1212
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณี
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

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

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*
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1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิตศาสตรเพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3000-1403
คณิตศาสตรธุรกิจ
3000-1404
คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1409
การคิดและการตัดสินใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

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

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

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

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ ภาวะผูนํา
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การคิดอยางเปนระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
ลีลาศเพื่อการสมาคม
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1

ประเภทวิชาชางทองหลวง

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุม วิชามนุษยศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
*-*-*

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
2.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตร
จํานวน
6
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2.1.2 วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชา
จํานวน
3
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3300-1001 การพัฒนาความคิดสรางสรรค
2.1.3 วิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชา
จํานวน
3
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3300-0101
รูปแบบเครื่องประดับอัญมณี
2.1.4 วิชาชีพพื้นฐาน สาขางาน
จํานวน
3
หนวยกิต
2.1.4.1 สาขางานชางทองหลวง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3315-1001
งานชางทองหลวง 1
2.1.4.2 สาขางานเครือ่ งประดับอัญมณี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3315-1002
งานรูปพรรณ 1
2.1.4.3 สาขางานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3315-1003
การวาดเขียน
2.1.4.4 สาขางานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3315-1004
งานประดิษฐเครื่องประดับอัญมณี

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
ท-ป-น
2-2-3
ท-ป-น
3-0-3

ท-ป-น
1-6-3
ท-ป-น
2-3-3
ท-ป-น
1-4-3
ท-ป-น
1-4-3
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2.1.4.5 สาขางานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3315-1005 วัสดุศาสตรเครื่องประดับ

ท-ป-น
2-2-3

2.1.4.6 สาขางานการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี
รหัสวิชา
3315-1006

ชื่อวิชา
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ท-ป-น
1-6-3

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 21 หนวยกิต
รหัสวิชา
3315-2001
3315-2002
3315-2003

ชื่อวิชา
งานเครื่องประดับพื้นฐาน
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับ
การจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี

ท-ป-น
1-6-3
1-4-3
2-2-3

หมายเหตุ ใหเลือกเรียนรายวิชา 3315-2001 ถึง 3315-2003 ในทุกสาขางาน และใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขา
งานหรือเลือกเรียนจากสาขางานอื่นๆ รวมกันจนครบหนวยกิตตามที่กําหนด
2.2.1 สาขางานชางทองหลวง
รหัสวิชา
3315-2004
3315-2005
3315-2006
3315-2007

ชื่อวิชา
สลักดุน 1
งานเครื่องถม 1
งานชางทองหลวง 2
เขียนแบบงานชางทองหลวง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-4-3

ประเภทวิชาชางทองหลวง

2.2.2 สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

ท-ป-น

3315-2008
3315-2009
3315-2010
3315-2011

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

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
งานรูปพรรณ 2
งานประดับอัญมณี 1
งานประดับอัญมณี 2

2.2.3 สาขางานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3315-2012 องคประกอบศิลป
3315-2013 ออกแบบเครื่องประดับ 1
3315-2014 ออกแบบเครื่องประดับ 2
3315-2015 ออกแบบเครื่องประดับ 3
2.2.4 สาขางานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ

ท-ป-น
2-2-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

รหัสวิชา
3315-2016
3315-2017
3315-2018
3315-2019

ท-ป-น
2-2-3
1-4-3
2-2-3
1-4-3

ชื่อวิชา
การควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี 1
ความรูเรื่องมุกและหยก
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ

2.2.5 สาขางานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี
รหัสวิชา
3315-2020
3315-2021
3315-2022
3315-2023

ชื่อวิชา
งานทําตนแบบแหวน
งานอัดและผาพิมพยาง
งานฉีดเทียน แตงเทียน และติดตนเทียน
การออกแบบเครื่องประดับดวยคอมพิวเตอร

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-4-3
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2.2.6 สาขางานการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี
รหัสวิชา
3315-2024
3315-2025
3315-2026
3315-2027

ชื่อวิชา
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพเครื่องประดับ
อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี
กฎหมายธุรกิจ

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
1-6-3
2-2-3

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2.3.1 สาขางานชางทองหลวง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3315-2101 งานขึ้นรูป
3315-2102 งานเครื่องถม 2
3315-2103 งานชางทองโบราณ 1
3315-2104 สลักดุน 2
3315*2101 ถึง 3315*2199 ทุกสาขางานสรางรายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของ
สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
x-x-x

2.3.2 สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3315-2201 งานรูปพรรณ 3
3315-2202 งานรูปพรรณ 4
3315-2203 งานรูปพรรณ 5
3315-2204 งานประดับอัญมณี 3
3315*2201 ถึง 3315*2299 ทุกสาขางานสรางรายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของ
สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
x-x-x

ประเภทวิชาชางทองหลวง

2.3.3 สาขางานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3315-2301 ออกแบบเครื่องประดับ 4
3315-2302 ออกแบบเครื่องประดับ 5
3315-2303 ออกแบบเครื่องประดับ 6
3315-2304 ออกแบบเครื่องประดับ 7
3315*2301 ถึง 3315*2399 ทุกสาขางานสรางรายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของ
สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
x-x-x

2.3.4 สาขางานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3315-2401 อัญมณีกับพลอยเลียนแบบ
3315-2402 การประเมินคุณภาพอัญมณี
3315-2403 การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี
3315-2404 อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี 2
3315*2401 ถึง 3315*2499 ทุกสาขางานสรางรายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของ
สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
1-4-3
1-4-3
x-x-x

2.3.5 สาขางานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3315-2501 งานทําตนแบบกําไล
3315-2502 งานทําตนแบบสรอยคอ
3315-2503 งานสรางแมพมิ พปูน
3315-2504 งานหลอโลหะเครื่องประดับ
3315*2501 ถึง 3315*2599 ทุกสาขางานสรางรายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของ
สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
x-x-x
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2.2.6 สาขางานการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3315-2601 ระบบสารสนเทศ
3315-2602 การพัฒนาผลิตภัณฑและการออกแบบ
3315-2603 การบริหารจัดการโครงการ
3315-2604 การบริหารจัดการและพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะของตนเอง
3315*2601 ถึง 3315*2699 ทุกสาขางานสรางรายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของ
สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค

ท-ป-น
2-2-3
1-4-3
2-2-3
2-2-3
x-x-x

2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ( 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3315-8001
ฝกงาน
3315-8002
ฝกงาน 1
3315-8003
ฝกงาน 2
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3315-8501หรือรายวิชา 3315-8502 และ 3315-8503
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3315-8501
โครงการ
3315-8502
โครงการ1
3315-8503
โครงการ2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
0-0-4
0-0-2
0-0-2

ท-ป-น
0-12-4
0-6-2
0-6-2

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

/

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยตอง
ไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาชางทองหลวง

รหัสวิชา
3315-9001
3315-9002
3315-9003
3315-9004
3315-9005
3315-9006
3315-9007
3315-9008
3315-9009
3315-9010
3315-9011
3315-9012
3315-9013
3315-9014
3315-9015
3315-9016
3315-9017
3315-9018
3315-9019

ชื่อวิชา
งานชางทองโบราณ 2
งานหลอมหลอเครื่องประดับ
งานชุบเคลือบผิวโลหะ
งานประดับอัญมณี 4
งานประดับอัญมณี 5
การออกแบบบรรจุภัณฑเครื่องประดับ
ประติมากรรมเพื่องานอาชีพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน
งานทําตนแบบเข็มกลัด
งานทําตนแบบสรอยขอมือ
งานทําตนแบบตางหู
งานขัดแตงโลหะ
งานหลอโลหะพรอมอัญมณี
งานหลอโลหะอุณหภูมิสูง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การบริหารความเสี่ยงขององคกร
งานทําตนแบบจี้
งานตกแตงประกอบเครื่องประดับอัญมณี
งานรูปพรรณ 6

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

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาศิลปกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม

27

คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
3300-0002
3315-0001
3315-0002
3315-0003

ชื่อวิชา
วาดเขียนเพื่องานอาชีพ
ความรูพ ื้นฐานงานศิลปะ
กระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี
สลักดุนพื้นฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
1-4-3
3-0-3
3-0-3
1-6-3

ประเภทวิชาศิลปกรรม

28

3300-0002 การวาดเขียนเพื่องานอาชีพ
(Drawing for career)
วิชาบังคับกอน :

1-4-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ การใชวัสดุ อุปกรณในการวาดเขียน
2. มีความรู ความเขาใจ เทคนิควิธีการวาดเขียน
3. มีทักษะในการวาดเขียนรูปทรงตาง ๆได
4. มีกิจนิสัยและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. สามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณในการวาดเขียนอยางเหมาะสม และเทคนิควิธีการวาดเขียนรูปทรง
ตางๆ
2. สามารถวาดเขียนรูปทรงหุนนิ่ง คน สัตว สิ่งของ ดวยเครื่องมือวาดเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชวัสดุอุปกรณ เทคนิค วิธีการในการวาดเขียนรูปทรงหุนนิ่ง ของใช
คน สัตว ดวยดินสอดํา ดินสอสี ปากกา ทั้งแบบลายเสน และการลงน้ําหนักแสงเงา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาศิลปกรรม
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3315 – 0001

ความรู้พื้นฐานงานศิลปะ
( Arts Related Knowledge )
วิชาบังคับก่อน :
ไม่มี

3–0–3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ รูปแบบของงานศิลปะตามยุคสมัยของไทยและต่างประเทศ
2. มีทักษะในการค้นคว้าและนําเสนอผลงานศิลปะตามยุคสมัย
3. มีทัศนคติทดี่ ตี อ่ อาชีพศิลปกรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความหมาย ประวัติ รูปแบบของงานศิลปะตามยุคสมัยของไทยและต่างประเทศ
2. ค้นคว้าและนําเสนอผลงานศิลปะตามยุคสมัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติ รูปแบบ และการจําแนกงานศิลปะยุคสมัยต่างๆ ของไทยและต่างประเทศ วิธีการ
คิดสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทต่างๆ รูแ้ ละเข้าใจในการประเมินค่างานศิลปกรรม มีเจคติและกิจนิสัยที่ดตี ่องาน
อาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3315-0002 กระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี
(Jewelry Manufacturing Process)
วิชาบังคับกอน :

3-0-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี
2. สามารถอธิบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี
3. มีกิจนิสัยที่ดี ขยัน ซื้อสัตย อดทน มีความสนใจใฝรูตอการเรียน
สมรรถนะรายวิชา
1. สามารถวิเคราะหงานจากตนแบบ
2. วางแผนกระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี
3. อธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องประดับอัญมณี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี เทคนิค และวิธีการในการออกแบบ
การขึ้นรูป การทําพิมพยาง การฉีดเทียน การแตงเทียน การติดตนเทียน การทําเบาปูน การอบเบาปูน การหลอ
โลหะ การฉีดลาง การขัดแตงชิ้นงาน การแกไขปญหาเบื้องตน รูปแบบการประดับอัญมณี ขอควรระวังในการ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบคุณภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3315-0003 สลักดุนพื้นฐาน
(Basic Chasing and Repousse)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีค วามรู ค วามเข าใจ ประวั ติค วามเป น มา หลั ก การใช วั สดุ อุ ปกรณ สารเคมี ขั้ น ตอนในการ
ปฏิบัติงาน
2. อธิบายหลักการใชวัสดุอุปกรณ สารเคมี ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
3. มีทักษะการใชเครื่องมือและปฏิบัติงานสลักดุนอยางประณีต และสวยงาม
4. มีกิจนิสัย ขยัน ซื่อสัตย อดทน รอบคอบ ในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. สรางเครื่องมืองานสลักดุน
2. ใชอุปกรณสารเคมีและเครื่องมือในการปฏิบัติงานสลักดุนไดอยางถูกตอง
3. ดําเนินการสลักดุนงานแยกมิติลาย รวมทั้งตกแตงพื้นผิวชิ้นงาน
4. ตรวจสอบคุณภาพและประเมินราคางานสลักดุน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการคนควาประวัติความเปนมา วัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือ สารเคมีที่ใชในงานสลักดุน
การทํางานการออกแบบแบบลวดลาย ขั้นตอนการเคี่ยวชัน การทําเครื่องมือสลักดุน 1 ชุด ขั้นตอนการสลักดุน
และฝกทักษะการดุนแยกมิติลาย การตกแตงรายละเอียด อาทิ งานสลักเสน งานสลักดุนลวดลายกระจังตาออย
หรือ สลักดุนนก 3 ตัว เปนตน รวมทั้งการรมดํา การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินราคา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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สาขาวิชาชางทองหลวง
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001–1001
การบริหารงานคุณภาพในองคการ

3-0-3

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001–2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2-2-3

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม
3300-1001
3300-1002
3300-1003

การพัฒนาความคิดสรางสรรค
ศิลปะและวัฒนธรรม
การสรางสรรคการจัดงาน

2-2-3
2-2-3
2-2-3

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาชางทองหลวง
3300-0101

รูปแบบเครื่องประดับอัญมณี

3-0-3

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขางานชางทองหลวง
3315-1001

งานชางทองหลวง 1

1-6-3

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
3315-1002

งานรูปพรรณ 1

2-3-3

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขางานออกแบบเครือ่ งประดับอัญมณี
3315-1003

การวาดเขียน

1-4-3

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขางานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
3315-1004

งานประดิษฐเครื่องประดับอัญมณี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงพุทธศักราช 2557
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขางานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญ
มณี
3315-1005

วัสดุศาสตรเครื่องประดับ

2-2-3

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขางานการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี
3315-1006

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงพุทธศักราช 2557

1-6-3
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ

3-0-3

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

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

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต การจัดการความเสี่ยง กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต
มาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงพุทธศักราช 2557
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2-2-3

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

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

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงพุทธศักราช 2557
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม
3300-1001

การพัฒนาความคิดสรางสรรค
(Develop Creative Thinking)

2- 2-3

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

เขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค
เขาใจวิธีการ ตีความ แปลความ เชื่อมโยง พัฒนา ความคิดสรางสรรค

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

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจ หลักการ กระบวนการคิดสรางสรรค
2. แสดงความเขาใจวิธีการ ตีความ แปลความ เชื่อมโยง พัฒนา ความคิดสรางสรรค
3. ปฏิบัติงานสรางสรรคจากแนวคิด ตามขอกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค รูปแบบการสรางสรรค
แนวความคิดในงานศิลปกรรม สรางสรรคงานที่เนนทักษะกระบวนการตามเนื้อหา เรื่องราวหรือประเด็นที่กําหนด
พัฒนารูปแบบงานศิลปกรรมดวยเทคนิควิธีการ ตีความ แปรความ เชื่อมโยงเนื้อหา มาสรางสรรคงานรูปแบบงาน
ศิลปกรรมตามวัตถุประสงค นําเสนอแนวคิดอยางเปนระบบ
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาชางทองหลวง
3300-0101

รูปแบบเครื่องประดับอัญมณี

2-2-3

(Jewelry Styles)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหรูและเขาใจประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของงานเครื่องประดับอัญมณีหรืองานเครื่อง
ทอง
2. เพื่อใหสามารถจําแนกวัสดุและอัญมณีที่ใชทําเครื่องประดับอัญมณีและเครื่องทองได
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของงานเครื่องประดับอัญมณีหรืองานเครื่องทอง
2. จําแนกวัสดุและอัญมณีที่ใชทําเครื่องประดับอัญมณีและเครื่องทอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ รูปแบบ ลักษณะ ของเทคนิค,วัสดุที่ใชสรางเครื่องประดับอัญมณี หรือเครื่องทอง จากอดีตถึงปจจุบันแตละยุค แตละสมัย ทั้งแบบสากลและแบบประจําชาติ ที่เชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมแตละทองถิ่น
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขางานชางทองหลวง
3315-1001 งานชางทองหลวง 1
(Royal Goldsmithing 1)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจรูปแบบงานเครื่องประดับโบราณไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหอธิบายรูปแบบงานเครื่องใชในสํานักพระราชวัง ไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องใชในสํานักพระราชวัง มีความอดทน ซื่อสัตย ประณีต ไดอยาง
ถูกตอง
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความซื่อสัตย อดทน รอบคอบ ประณีต และมี มนุษยสัมพันธที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหรูปแบบงานเครื่องใชในสํานักพระราชวัง
2. ใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานชางทองหลวง
3. ผลิตเครื่องใชในสํานักพระราชวัง (พานโตะ)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบงานชางทองใชในสํานักพระราชวัง สมัยตางๆ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การขึ้นตัว
เรือน การหลอมแผรีดโลหะ การวัดขนาดใหเหมาะสมกับรูปแบบ การประกอบติดตอ การมวน การบัดกรี การขัด
ตกแตงผิวชิ้นงาน การตรวจสอบคุณภาพ การใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณ ใหเหมาะสมกับชิ้นงาน และการเก็บ
บํารุงรักษาปฏิบัติงานทําประเภทเครื่องใชในสํานักพระราชวัง เชน พานโตะ
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
3315-1002

งานรูปพรรณ 1
(Jewelry Fabrication 1)
วิชาบังคับกอน :

2-3-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจความรูทั่วไปในการทําเครื่องประดับอัญมณี
2. เพื่อใหมีทักษะในการผลิตตัวเรือนรูปพรรณแหวนประเภทตางๆ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยใจรัก ซื่อสัตย ปลอดภัยและตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหแบบงานแหวนประเภทตางๆ
2. ผลิตตัวเรือนรูปพรรณแหวน
3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนการขึ้นรูป การประดับอัญมณี การขัดเกลา ขัดผิวงาน การ
บํารุง รักษาเครื่องมืออุปกรณ เครื่องจักร การเก็บรักษาชิ้นสวนงาน รูปพรรณ โลหะ ทอง และตนแบบ คุณสมบัติ
ของสารเคมีรูปแบบเครื่องประดับ เพชร พลอย การวินิจฉัยแบบ ความปลอดภัยและการตรวจสอบคุณภาพ การ
ทํารูปพรรณแหวน การดึงหลอดทําฐานรองเพชรพลอย งานลอมเพชรกลม การทําชิ้นสวนงานเลื่อยฝงพลอย การ
บัดกรีรองลาย การตะไบตกแตง ขัดผิว ขัดเงาใหสวยงาม การตรวจสอบคุณภาพ
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขางานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
3315-1003

การวาดเขียน
(Drawing)
วิชาบังคับกอน :

1-4-3
ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู และเขาใจหลักการ วาดเขียนเพื่อใชประกอบกับการเขียนเครื่องประดับ
2. ปฏิบัติการวาดเขียนเพื่อใชประกอบกับการเขียนเครื่องประดับ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานวาดเขียนเครื่องประดับ
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกตใชหลักการ วาดเขียนเพื่อใชประกอบกับการเขียนเครื่องประดับ
2. ปฏิบัติการวาดเขียนเพื่อใชประกอบกับการเขียนเครื่องประดับ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการวาดเขียนเพื่อการบันทึกการมองเห็นที่มีความละเอียดถี่ถวนและสามารถถายทอด
แสดงออกใหเห็น ถึงความคิด ความรูสึก อารมณไดอยางลึกซึ้ง และเห็นถึงโครงสรางภายใน สามารถวาดภาพ
และลงแสง เงา ในระดับกลาง ได เชน สิ่งของใกลตัว ที่ซับซอน และโครงสรางมือ เพื่อใชประกอบกับการเขียน
เครื่องประดับ
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขางานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและ
เครื่องประดับ
3315-1004

งานประดิษฐเครื่องประดับอัญมณี
(Jewelry Craft)
วิชาบังคับกอน :

1-4-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เกิดความรู ความเขาใจขั้นตอนการประดิษฐอัญมณีและเครื่องประดับใน รูปแบบของที่ระลึก และ
ตกแตงภายในบาน ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานการใชเครื่องมือไดอยางปลอดภัย และเหมาะสมกับงานที่ประดิษฐ อัญมณีและ
เครื่องประดับ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดานการประดิษฐเครื่องประดับอัญมณี
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนขั้นตอนการประดิษฐอัญมณีและเครื่องประดับในรูปแบบตางๆ
2. ใชเครื่องมือไดอยางปลอดภัย และเหมาะสมกับงานที่ประดิษฐ อัญมณีและเครื่องประดับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การนําอัญมณี และวัสดุตางๆ มาประดิษฐเปนเครื่องประดับ ของที่ระลึก
และตกแตงภายในบาน เชน การนําพลอยมา ฯลฯ ประดิษฐเปนของใชตาง ๆ โดยการใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขางานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอ
เครื่องประดับอัญมณี
3315-1005

วัสดุศาสตรเครื่องประดับ
(Materials Science for Jewelry)
วิชาบังคับกอน :

3-0-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและความเขาใจในการใชโลหะและวัสดุที่ใชในงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
2. มีความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในงานเครื่องประดับ
3. มีกิจนิสัยที่ดี ขยัน ซื่อสัตย มีความสนใจใฝรูตอการเรียน
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกชนิด และคุณสมบัติของโลหะและวัสดุที่ใชในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
2. ประยุกตใชโลหะและวัสดุในการผลิตงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
3. วิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพโลหะและวัสดุที่ใชในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชและคุณสมบัติของโลหะและวัสดุที่ใชในงานอุตสาหกรรม
เครื่ อ งประดั บ การผสมโลหะชนิ ด ต า งๆ การวิ เ คราะห ท ดสอบส ว นผสมของโลหะในการผลิ ต ตั ว เรื อ น
เครื่องประดับและวัสดุที่ใชในการผลิตเครื่องประดับ การตรวจสอบคุณภาพวัสดุและโลหะ
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขางานการจัดการธุรกิจเครือ่ งประดับและอัญมณี
3315-1006

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(Safety Health and environment in factory)
วิชาบังคับกอน : ไมมี

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ ตอเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน และ
ปฏิบัติ กฎหมาย ความปลอดภัยตางๆ และกฎระเบียบของสถานประกอบการที่เกี่ยวของ
2. ความรูความเขาใจ ในขอบังคับ วาดวยความปลอดภัยฯ สามารถปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย
3. เกิดการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน ของสถานประกอบการ
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหการเกิดอุบัติภัยในการทํางาน
2. บอกวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติภัยในการทํางาน
3. บอกวิธีการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานที่เหมาะสม ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
4. ควบคุมความเสี่ยงในการใชสารพิษและการเกิดสารพิษในการทํางาน
5. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน ของสถานประกอบการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตอสถานการณ
กําหนดควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานใหเหมาะสม ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน
ดําเนินการ ควบคุม การปองกันความเสี่ยงในการเกิดสารพิษ และการใชสารพิษในสถานที่ทํางาน
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (เรียนทุกสาขางาน)
3315-2001
งานเครื่องประดับพื้นฐาน
3315-2002
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับ
3315-2003
การจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี

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

 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขางานชางทองหลวง
3315-2004
สลักดุน 1
3315-2005
งานเครื่องถม 1
3315-2006
งานชางทองหลวง 2
3315-2007
เขียนแบบงานชางทองหลวง

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

 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
3315-2008
การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
3315-2009
งานรูปพรรณ 2
3315-2010
งานประดับอัญมณี 1
3315-2011
งานประดับอัญมณี 2

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

 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขางานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
3315-2012
องคประกอบศิลป
3315-2013
ออกแบบเครื่องประดับ 1
3315-2014
ออกแบบเครื่องประดับ 2
3315-2015
ออกแบบเครื่องประดับ 3

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

 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขางานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
3315-2016
การควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
2-2-3
3315-2017
อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี 1
1-4-3
3315-2018
ความรูเรื่องมุกและหยก
2-2-3
3315-2019
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
1-4-3
 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขางานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี
3315-2020
งานทําตนแบบแหวน
1-6-3
3315-2021
งานอัดและผาพิมพยาง
1-6-3
3315-2022
งานฉีดเทียน แตงเทียน และติดตนเทียน
1-6-3
3315-2023
การออกแบบเครื่องประดับดวยคอมพิวเตอร
1-4-3
 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขางานการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี
3315-2024
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
3315-2025
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพเครื่องประดับ
3315-2026
อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี
3315-2027
กฎหมายธุรกิจ

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



กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (เรียนทุกสาขางาน)

3315-2001

งานเครื่องประดับพื้นฐาน
(Basic Jewelry Fabrication)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานงานรูปพรรณและงานประดับอัญมณี
2. เพื่อใหมีทักษะพื้นฐานนากรทํางานรูปพรรณและงานเครื่องประดับอัญมณี
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยและประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตงานรูปพรรณและงานเครื่องประดับอัญมณีอยางงาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานงานรูปพรรณ การหลอมรีดโลหะ การฉลุลาย การดัดมวน
การเคาะขึ้นรูป การบัดกรีประกอบชิ้นงานอยางงาย และการประดับอัญมณี ประเภทฝงหุมและฝงหนามเตย

3315-2002

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับ
(Jewelry Manufacturing Technology)
วิชาบังคับกอน :

1-4-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและเขาใจในการใชเทคโนโลยีเพื่อมาชวยในการผลิตเครื่องประดับ
2. มีทักษะในการใชเครื่องมือ เครื่องจักร ในการผลิตเครื่องประดับ
3. มีกิจนิสัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย และมีความรับผิดชอบในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตเครื่องประดับโดยใชเทคโนโลยีเพื่อมาชวยในการผลิตเครื่องประดับ
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร ในการผลิตเครื่องประดับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การผลิตเครื่องประดับโดยใชเทคโนโลยีในดาน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องจักร เขามาชวยในการปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร

3315-2003

การจัดการธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี
(Jewelry business management)
วิชาบังคับกอน :

2-2-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ และสามารถนําไปใชแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีความรู ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา
3. มีทักษะปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดการคลังสินคา(warehouse) และสินคาคงคลัง(Inventory)
4. มีกิจนิสัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย และมีความรับผิดชอบในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาและ
สามารถนําไปใชแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดการคลังสินคา และสินคาคงคลัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา ปฏิบัติ/ และหรือควบคุม
การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินคา(warehouse) สินคาคงคลัง(Inventory) และการแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน

 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขางานชางทองหลวง

3315-2004

สลักดุน 1
(Chasing and Repousse 1)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจรูปแบบงานสลักดุนอยางถูกตอง
2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานสลักดุนอยางถูกตอง
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานสลักดุนอยางถูกตอง
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความอดทน ซื่อสัตย ประณีต และมีมนุษยสัมพันธ ที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหรูปแบบงานสลักดุนสลักดุนภาพจับ
2. ดําเนินการผลิตสลักดุนสลักดุนภาพจับ
3. สามารถประเมินราคางานสลักดุนภาพจับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบตาง ๆ คุณสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ สวนผสมชัน การเคี่ยวชัน ลักษณะของ
ลวดลาย วิธีการสลักดุน การชุบเคลือบผิว การรมดําผิวโลหะ การประกอบชิ้นงาน และการประเมินราคางานสลัก
ดุนภาพจับ

3315-2005

งานเครื่องถม 1
(Nielloware 1)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3
ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจรูปแบบงานเครื่องใช โดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทองไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนการทํางานเครื่องประดับและเครื่องใชโดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทอง ได
อยางถูกตอง
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องประดับและเครื่องใชโดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทอง ไดอยาง
ถูกตอง
3. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความสนใจ อดทน ซื่อสัตย รอบคอบ ประณีต และมีมนุษยสัมพันธที่
ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหรูปแบบงานเครื่องใช โดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทอง
2. ดําเนินการผลิตขันลูกลอย โดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบและเทคนิคการทํางานชางทองหลวง การใชวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือ ขั้นตอนการ
ทํางานถมเงิน-ถมทอง ในลักษณะเชิงอนุรักษและงานสมัยนิยม คุณสมบัติของสารเคมี การคํานวณน้ําหนัก การ
ประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพปฏิบัติการทําขันลูกลอย โดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทอง

3315-2006

งานชางทองหลวง 2
(Royal Goldsmithing 2)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

งานชางทองหลวง 1
(Royal Goldsmithing 1)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจรูปแบบและขั้นตอนของเครื่องใชในสํานักพระราชวัง โดยใชเทคนิคงานขึ้น
รูปและงานสลักดุนไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องใชในสํานักพระราชวัง โดยใชเทคนิคงานขึ้นรูปและงานสลักดุนได
อยางถูกตอง
3. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความสนใจ อดทน ซื่อสัตย รอบคอบ ประณีต และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหรูปแบบและขั้นตอนของเครื่องใชในสํานักพระราชวัง โดยใชเทคนิคงานขึ้นรูปและงานสลัก
ดุน
2. ดําเนินการผลิตเครื่องใชในสํานักพระราชวัง(ผอบยอดปริก) โดยใชเทคนิคงานขึ้นรูปและงานสลักดุน
3. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องใชในสํานักพระราชวัง (ผอบยอดปริก)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบและเทคนิคการทํางานชางทองหลวง การใชวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือ ขั้นตอนการ
ทํางาน ขึ้นรูปและงานสลักดุนในลักษณะเชิงอนุรักษและงานสมัยนิยม คุณสมบัติของสารเคมี การคํานวณน้ําหนัก
การประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพปฏิบัติการทําเครื่องใชในสํานักพระราชวัง ผอบยอดปริก

3315-2007

เขียนแบบงานชางทองหลวง
(Royal Goldsmithing Drawing)
วิชาบังคับกอน :

1-4-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการออกแบบเครื่องประดับงานชางทองหลวงและเครื่องใชแบบโบราณได
อยางถูกตอง
2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนการออกแบบเครื่องประดับและเครื่องใชแบบโบราณไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับและเครื่องใชแบบโบราณไดอยางถูกตอง
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจ ใฝรู ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหแบบเครื่องประดับงานชางทองหลวงและเครื่องใชแบบโบราณ
2. ออกแบบและเขียนแบบเครื่องประดับและเครื่องใชแบบโบราณ
3. ออกแบบสรางสรรคงานชางทองหลวงประยุกต
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานรางแบบเครื่องประดับงานชางทองหลวง เขียนลวดลายตกแตงงานประเภทเครื่องใชใน
พระราชพิธีเครื่องทองพระราชทาน งานเครื่องประดับ ของที่ระลึก เครื่องใชในชีวิตประจําวัน ระบุลักษณะสําคัญ
เทคนิคเนนการสลักดุน งานบุ งานถม – ลงยา หรืองานอื่น ๆ ฝกออกแบบงานชางทองหลวง ในลักษณะที่ประยุกต
จากของเดิม ออกแบบในลักษณะที่สรางสรรครูปแบบใหม

 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขางานเครื่องประดับอัญมณี

3315-2008

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
(Jewelry Design)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
2. เพื่อใหมีทักษะการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย ประหยัด สวยงามและประณีต
สมรรถนะรายวิชา
1. อานแบบถอดแบบเครื่องประดับอัญมณี
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 และการนําเสนอผลงานดวยสื่อ
รูปแบบตาง ๆ ได

3315-2009

งานรูปพรรณ 2
(Jewelry Fabrication 2)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

งานรูปพรรณ 1
(Jewelry Fabrication 1)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการทํารูปพรรณจี้
2. เพื่อใหมีทักษะในการผลิตรูปพรรณจี้
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย ปลอดภัยและตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหแบบงานจี้ประเภทตางๆ
2. ผลิตตัวเรือนรูปพรรณจี้
3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหแบบงาน และกระบวนการผลิตงานรูปพรรณประเภทจี้
การทํา ชิ้นสวนรอบนอก การขึ้นชิ้นสวนแผนเลื่อยฉลุ การทําฐานรองเพชรพลอย การขึ้นชิ้นสวนหัวจี้ การรอย
สายสรอย การรองลาย งานเชื่อมประกอบ งานตกแตงพื้นผิวและขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพ

3315-2010

งานประดับอัญมณี 1
(Stone Setting 1)
วิชาบังคับกอน :

2-3-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการประดับอัญมณี
2. เพื่อใหมีทักษะการฝงแบบไขปลาและฝงหุมขอบชนิดเดินขอบฟนปลาในลักษณะตัวเรือนพื้นราบ
โคง วงกลม และเปนคลื่น
3. เพื่อใหเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ซื่อสัตย ปลอดภัย ขยัน ประหยัดและ
ประณีต
สมรรถนะรายวิชา
1. ประดับอัญมณีแบบฝงไขปลาในลักษณะตัวเรือนพื้นราบ โคง วงกลม และเปนคลื่น
2. ประดับอัญมณีแบบฝงหุมขอบในลักษณะตัวเรือนพื้นราบ โคง วงกลม และเปนคลื่น
3. ตรวจสอบคุณภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชและการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ในงานประดับอัญมณี
การบํารุงรักษาอัญมณี คุณสมบัติของสารเคมีที่ใชในงานประดับอัญมณี หลักการ วิธีการ และขั้นตอนงาน
ประดับอัญมณีแบบฝงไขปลาเดินขอบฟนปลา แบบฝงหุมขอบชนิดเดินขอบฟนปลาในลักษณะตัวเรือนพื้นราบ
โคง วงกลม และเปนคลื่น ตรวจสอบคุณภาพ

3315-2011

งานประดับอัญมณี 2
(Stone Setting 2)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

งานประดับอัญมณี 1
(Stone Setting 1)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการฝงแบบไขปลา และฝงหุมขอบเดินขอบฟนปลาในตัวเรือน
รูปพรรณตาง ๆ เชน แหวน จี้ และเข็มกลัด
2. เพื่อใหมีทักษะฝงแบบไขปลา และฝงหุมขอบเดินขอบฟนปลาในตัวเรือนรูปพรรณตาง ๆ เชน
แหวน จี้ และเข็มกลัด
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย รอบคอบ ประหยัด ประณีต และตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. ประดับอัญมณีแบบฝงไขปลาในตัวเรือนรูปพรรณตาง ๆ เชน แหวน จี้ และเข็มกลัด
2. ประดับอัญมณีแบบฝงหุมขอบในตัวเรือนรูปพรรณตาง ๆ เชน แหวน จี้ และเข็มกลัด
3. ตรวจสอบคุณภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานประดับอัญมณีแบบฝงไขปลา แบบฝงหุมขอบเดินขอบฟนปลาในตัวเรือน
รูปพรรณตาง ๆ เชน แหวน จี้และเข็มกลัด การตรวจสอบคุณภาพ

 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขางานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี

3315-2012

องคประกอบศิลป
(Art Composition)
วิชาบังคับกอน :

2-2-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหรูหลักการทฤษฎีองคประกอบศิลปะ
2. ปฏิบัติงานองคประกอบศิลปะ แนวทางเครื่องประดับ ที่สัมพันธในเชิงสุนทรียศาสตร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานเชิงศิลปะ
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกตใชหลักการทฤษฎีองคประกอบศิลปะ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองคประกอบศิลปะ เครื่องประดับที่สัมพันธในเชิงสุนทรียศาสตร
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีองคประกอบศิลปะ เรื่องธาตุทางทัศนศิลป และ
หลักการ ของเอกภาพ ขั้นตอนการออกแบบงานองคประกอบศิลปะ หลักการ จัดภาพ ทฤษฎีสี วิธีการ
สรางสรรคงานออกแบบเครื่องประดับในรูปแบบเฉพาะตนหรือในสายงานที่ศึกษา แนวทาง ที่สัมพันธกัน
ระหวาง รูปทรง เนื้อหาและเทคนิคในเชิงสุนทรียศาสตร

3315-2013

ออกแบบเครื่องประดับ 1
(Jewelry Design 1)
วิชาบังคับกอน :

1-4-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหศึกษาความเปนมา ความหมายและประเภทของเครื่องประดับอัญมณี
2. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการใชอุปกรณในการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
3. มีทักษะการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีอยางงาย
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกตใชหลักการและวิธีการใชอุปกรณในการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
2. ออกแบบเครื่องประดับอัญมณีอยางงาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความเปนมา ความหมายและประเภทของเครื่องประดับอัญมณี รูเรื่องอุปกรณในการออกแบบ
เครื่องประดับอัญมณี ปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีอยางงาย เชน เครื่องประดับอัญมณี รูปทรง
เรขาคณิต รูปทรงอิสระ

3315-2014

ออกแบบเครื่องประดับ 2
(Jewelry Design 2)
วิชาบังคับกอน :

1-4-3

ออกแบบเครื่องประดับ 1
(Jewelry Design 1)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหรูเรื่องกระบวนการผลิตและวัสดุในการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
2. เพื่อใหมีความรู เขาใจในหลักการใชชนิดของสี วัสดุอุปกรณ ในการระบายสีอยางเหมาะสม
3. มีทักษะระบายสีเครื่องประดับหลากหลายรูปแบบ อยางถูกตองตามหลักความเปนจริง
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหกระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี หลักการใชสี และวัสดุอุปกรณในการระบายสีอยาง
เหมาะสม
2. ระบายสีเครื่องประดับหลากหลายรูปแบบ อยางถูกตองตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรื่องกระบวนการผลิตและวัสดุในการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี มีความรู เขาใจใน
หลักการใชชนิดของสี วัสดุอุปกรณ ในการระบายสีอยางเหมาะสม ตามรูปแบบเครื่องประดับอัญมณี ระบายสี
เครื่องประดับหลากหลายรูปแบบ อยางถูกตองตามหลักความเปนจริง

3315-2015

ออกแบบเครื่องประดับ 3
(Jewelry Design 3)
วิชาบังคับกอน :

1-4-3

ออกแบบเครื่องประดับ 2
(Jewelry Design 2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรู เขาใจหลักการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี และการสรางสรรคเครื่องประดับ
2. มีทักษะการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีในระดับกลาง
3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกตใชหลักการในการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี และการสรางสรรคเครื่องประดับ
2. ออกแบบเครื่องประดับอัญมณีในระดับกลาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรื่องหลักการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี และการสรางสรรคเครื่องประดับ ปฏิบัติการ
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณีในระดับกลาง เชน รูปทรงสัตว สิ่งของที่ซับซอน สรางเครื่องประดับเปนชุด และ
เครื่องประดับเชิงสรางสรรคได

 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขางานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ

3315-2016

การควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
(Quality Control of Gems and Jewelry)
วิชาบังคับกอน :

2-2-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู และเขาใจในกรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับอัญมณีชนิดตางๆ
2. สามารถตรวจสอบคุณภาพตามขั้นตอนตางๆ ไดอยางถูกตอง
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนดําเนินการกรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับอัญมณีชนิดตางๆ
2. ตรวจสอบคุณภาพการผลิตเครื่องประดับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ศึกษาขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับอัญมณีชนิดตางๆ เชน เข็มกลัด
แหวน ตางหู กําไล สรอยคอสรอยขอมือ ในหลายๆ วิธี ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณภาพตามขั้นตอนตางๆ

3315-2017

อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี 1
(Gemology and Gemstone Identification 1)
วิชาบังคับกอน :

1-4-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูแหลงกําเนิดของเพชรและพลอย
2. มีทักษะในเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห เบื้องตน
สมรรถนะรายวิชา
1. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหเพชรและพลอย

คําอธิบายรายวิชา
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแหลงแร แหลงกําเนิดของเพชรและพลอย ศึกษาวิธีการใชเครื่องมือและ
อุปกรณในการวิเคราะหอัญมณีใหเกิดความชํานาญ วิธีบํารุงรักษาเครื่องมือในการวิเคราะหใหคงทนถาวร ศึกษา
ขั้นตอนตางๆ ในการวิเคราะหเบื้องตน โดยจากการสังเกตลักษณะภายนอก ลักษณะทางแสง คาดัชนีหักเห
และไบเรฟฟรินเจนส คาเพียวโครอิซัม ความถวงจําเพาะในพลอยพื้นฐาน

3315-2018

ความรูเรื่องมุกและหยก
(Knowledge of Pearl and Jade)
วิชาบังคับกอน :

2-2-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
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
(Software of Career)
วิชาบังคับกอน :

1-4-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานอาชีพ
2. สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดทําเอกสารการจัดการฐานขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล การนําเสนอผลงานและการผลิตสื่อในงานอาชีพ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานเกี่ยวกับการคนควาขอมูล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานอาชีพ
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดทําเอกสารการจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
นําเสนอผลงานและการผลิตสื่อในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานอาชีพการจัดการ
เอกสาร การจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอรสื่อผสมและการใช
คอมพิวเตอรเพื่อการผลิตสื่อประเภทตางๆ การสืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร

 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขางานเทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี

3315-2020

งานทําตนแบบแหวน
(Master Ring Making)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการวินิจฉัยแบบงานกระบวนการผลิตตนแบบเครื่องประดับประเภทแหวน
และการบํารุงรักษาเครื่องมือ
2. มีความสามารถในการผลิตเครื่องประดับประเภทแหวนตามกระบวนการผลิต
3. มีความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพ การประเมินราคา
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย ความประหยัด ขยัน อดทน และปลอกภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการวินิจฉัยแบบงานในกระบวนการผลิตตนแบบเครื่องประดับประเภทแหวน
2. ผลิตตนแบบชิ้นงานเครื่องประดับประเภทแหวน
3. บํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณในการทําตนแบบ
4. ตรวจสอบคุณภาพและประเมินราคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชและการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ การทําตนแบบเครื่องประดับ
การวินิจฉัย แบบงาน วิธีการและขั้นตอนการปนดินน้ํามัน การแกะเทียนตนแบบและ การทําตนแบบโลหะแหวน
สามชั้น แหวนมอญ แหวนแถว แหวนประกบ แหวนแฟนซี และแหวนลอมเพชรสี่เหลี่ยม เครื่องประดับแหวน
การแตง ขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน และการประเมินราคา

3315-2021

งานอัดและผาพิมพยาง
(Rubber Mould Compressing and cutting)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในกระบวนการอัดพิมพยางและผาพิมพยาง
2. มีความรูในการใชและเก็บรักษาเครื่องมือ ในกระบวนการอัดพิมพยางและผาพิมพยาง
3. มีความสามารถในการอัดพิมพยางและผาพิมพยางไดอยางถูกวิธี
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรในการอัดพิมพยางและผาพิมพยาง
2. อัดพิมพยาง และผาพิมพยาง
3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชและการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ในการอัด
พิมพยาง และผาพิมพยาง ในงานประเภท แหวน จี้ เข็มกลัด กําไลฯ การวินิจฉัยแบบงาน และการตรวจสอบ
คุณภาพชิ้นงาน

3315-2022

งานฉีดเทียน แตงเทียน และติดตนเทียน
(Wax Working)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
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. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชและบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ในกระบวนการ
ฉีดเทียน แตงเทียน และติดตนเทียน ในงานประเภท แหวน จี้ เข็มกลัด กําไลฯ การวินิจฉัยแบบงาน และการ
ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

3315-2023

การออกแบบเครื่องประดับดวยคอมพิวเตอร
(Computer –aided Jewelry Design)
วิชาบังคับกอน :

1-4-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูในการใชคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบ
2. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบชิ้นงานเครื่องประดับ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน ซื่อสัตย และประณีต
สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบเครื่องประดับโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชงานคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานกกราฟกมาชวยใน
การออกแบบ สรางภาพและระบายสีชิ้นงานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การจัดเก็บขอมูล การแกไขขอมูล การพิมพ
ดวยความประณีต

 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ สาขางานการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี

3315-2024

การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
(Accounting for Decision Making)
วิชาบังคับกอน :

2-2-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูพื้นฐานและทักษะการใชขอมูลทางบัญชี
2. ความรูแ กผูบ ริหารในการตัด สิ นใจ ตลอดจนการวางแผนและควบคุมการวิเ คราะห รายงานทาง
การเงิน การจัดการขอมูลทางบัญชี การจัดทํารายงานแนวคิดเกี่ยวกับตนทุน
3. มีความรูและทักษะวิธีการทางบัญชีตนทุน ตนทุน-ปริมาณ-กําไร การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ
การลงทุนการบัญชีตามความคับผิดชอบ และการบัญชีเพื่อการวางแผน และควบคุมกําไร ตลอดจน
ใชประโยชนจากการบูรณาการทางบัญชี
4. มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ
5. มีความรูพื้นฐานและทักษะการใชขอมูลทางบัญชี
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความประหยัด รอบคอบ และถูกตองตามหลักการ
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกตใชขอมูลทางบัญชี งานระบบสารสนเทศ ขอมูลทางบัญชี
2. ตัดสินใจ วางแผนและควบคุมการวิเคราะหรายงานทางการเงิน การจัดการขอมูลทางบัญชี การจัดทํา
รายงานแนวคิดเกี่ยวกับตนทุน
3. ประยุกตใชวิธีการทางบัญชีตนทุน ตนทุน-ปริมาณ-กําไร เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน
การบั ญ ชี ต ามความคั บ ผิ ด ชอบ และการบั ญ ชี เ พื่ อ การวางแผน และควบคุ ม กํ า ไร 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
(Assessment and Quality Control of Jewelry)
วิชาบังคับกอน :

2-2-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความสามารถในการประเมินราคาทรัพยสินที่เปนมาตรฐานสากล
2. มีความรูและทักษะในดานการวิเคราะหชนิด แท-เทียม การปรับปรุงคุณภาพ และประเมินอัญมณี
ชนิดตางๆ ในเบื้องตน
3. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจชิ้นงานไดตามมาตรฐาน
4. สามารถจัดทําบันทึกดานคุณภาพ วิเคราะห วางแผน ปรับปรุงและแกไขปญหาดานคุณภาพได
5. มีความเขาใจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ
6. มีความรูและเขาใจมาตรฐานและขอกําหนดทางการคา
7. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ประเมินราคาทรัพยสินที่เปนมาตรฐานสากล
2. แสดงความรูและทักษะในดานการวิเคราะหชนิด แท-เทียม การปรับปรุงคุณภาพ และประเมินอัญมณี
ชนิดตางๆ ในเบื้องตน
3. ตรวจชิ้นงานไดตามมาตรฐานตามขั้นตอน จัดทําบันทึกดานคุณภาพ วิเคราะห วางแผน ปรับปรุงและ
แกไขปญหาดานคุณภาพได
4. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ รวมทั้งมาตรฐานและขอกําหนดทางการคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประเมินราคาทรัพยสินที่เปนมาตรฐานสากล ในดานการวิเคราะหชนิด
แท-เทียม การปรับปรุงคุณภาพ และประเมินอัญมณีชนิดตาง ในเบื้องตน
ขั้นตอนการตรวจชิ้นงานไดตาม
มาตรฐาน จัดทําบันทึกดานคุณภาพ วิเคราะห วางแผน ปรับปรุงและแกไขปญหาดานคุณภาพ ธุรกิจระหวาง
ประเทศ มาตรฐานและขอกําหนดทางการคาอัญมณีและเครื่องประดับ

3315-2026

อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี
(Gemology and Gemstone Identification)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับแหลงกําเนิดของเพชรและพลอย
2. มีทักษะในการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห เบื้องตน
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. มีความรูเกี่ยวกับแหลงกําเนิดของเพชรและพลอย
2. มีทักษะในการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห เบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแหลงแร แหลงกําเนิดของเพชรและพลอย ศึกษา
วิธีการใชเครื่องมือ เครื่องใชในการวิเคราะหอัญมณีใหเกิดความชํานาญ วิธีรักษาเครื่องมือในการวิเคราะหให
คงทนถาวร ศึกษาขั้นตอนตางๆ ในการวิเคราะหเบื้องตน โดยจากการสังเกตลักษณะภายนอก ลักษณะทางแสง คา
ดัชนีหักเห และ ความถวงจําเพาะในพลอยพื้นฐาน

3315-2027

กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)
วิชาบังคับกอน :

2-2-3
ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ และสามารถนําไปใชแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีความรู ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา
3. มีทักษะปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดการคลังสินคา(warehouse) และสินคาคงคลัง(Inventory)
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกตใชกฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ
2. ประยุกตใชกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา
3. วางแผนดําเนินการบริหารจัดการคลังสินคา(warehouse) และสินคาคงคลัง(Inventory)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎหมายธุรกิจประเภทตางๆ กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา ปฏิบัติ/ และหรือควบคุม
การวางแผนการบริ ห ารจั ด การคลั ง สิ นค า (warehouse) สิ น ค า คงคลั ง (Inventory) และการแก ไ ขป ญ หาในการ
ปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานชางทองหลวง
3315-2101
3315-2102
3315-2103
3315-2104

งานขึ้นรูป
งานเครื่องถม 2
งานชางทองโบราณ 1
สลักดุน 2

1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3

3315-2101

งานขึ้นรูป
(Metal Forming)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3
ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจวิธีการขึ้นรูปพรรณโลหะไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนการขึ้นรูปพรรณโลหะไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการขึ้นรูปพรรณโลหะไดอยางถูกตอง
สมรรถนะรายวิชา
1 วิเคราะหวิธีการขึ้นรูปพรรณโลหะ ดวยวิธีการขึ้นรูปดวยมือและเครื่องจักร
2 ดําเนินการผลิตงานขึ้นรูปพรรณโลหะที่เปนเครื่องใชในสํานักพระราชวัง และชีวิตประจําวัน โดย
วิธีการขึ้นรูปดวยมือและเครื่องจักร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการขึ้นรูปพรรณโลหะประเภทเครื่องใช ดวยวิธีการขึ้นรูปดวยมือและเครื่องจักร การใช
เครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ ขั้นตอนการหลอมแผรีด การขึ้นรูปดวยมือและเครื่องจักร การเก็บผิวชิ้นงาน การ
ประกอบชิ้นงาน สารเคมีที่ใชและการตรวจสอบคุณภาพ ปฏิบัติการขึ้นรูปพรรณโลหะประเภทเครื่องใชในสํานัก
พระราชวัง และชีวิตประจําวัน โดยวิธีการขึ้นรูปดวยมือและเครื่องจักร

3315-2102

งานเครื่องถม 2
(Nielloware 2)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3
งานเครื่องถม 1
(Nielloware 1)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจรูปแบบงานเครื่องใช โดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทองไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนการทํางานเครื่องใชโดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทอง ไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องใชโดยใชเทคนิคงานถมเงิน-ถมทอง ไดอยางถูกตอง
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความสนใจ อดทน ซื่อสัตย รอบคอบ ประณีต และมีมนุษยสัมพันธท่ดี ี
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหรูปแบบงานพานกลีบบัว โดยใชเทคนิคงานเครื่องถมเงิน-ถมทอง
2. ผลิตพานกลีบบัว โดยใชเทคนิคงานเครื่องถมเงิน-ถมทอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบและเทคนิคการทํางานชางทองหลวง การใชวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือ ขั้นตอนการทํางาน
เครื่องถมเงิน-ถมทอง ในลักษณะเชิงอนุรักษและประยุกตงานตามสมัยนิยม คุณสมบัติของสารเคมี การคํานวณ
น้ําหนัก การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินราคา ปฏิบัติการทําพานกลีบบัวโดยใชเทคนิคงานเครื่องถมเงินถมทอง

3315-2103

งานชางทองโบราณ 1
(Antique Goldsmithing 1)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเครื่องประดับโบราณ โดยใชเทคนิคการดัดลวดลาย ประกอบไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนงานเครื่องประดับโบราณ โดยใชเทคนิคการดัดลวดลายประกอบไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องประดับโบราณ โดยใชเทคนิคการดัดลวดประกอบไดอยางถูกตอง
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความสนใจ ซื่อสัตย ประณีต และมีมนุษยสัมพันธ ที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหเครื่องประดับประเภทแหวนโบราณ
2. ผลิตแหวนจั่นมะพราว และแหวนดอกบัวสัตตบงกช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบแหวนโบราณแบบตาง ๆ ขั้นตอนในการปฏิบัติขึ้นตัวเรือนรูปพรรณ การเลือกใชเครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ ใหเหมาะสมกับชิ้นงาน การหลอม การแผรีดโลหะ การดึงลวด การวัดขนาดใหเหมาะสมกับรูปแบบ
การเชื่อมประกอบ การมวน การตะไบ การตกแตงผิว การขัดผิวชิ้นงาน การลงยาสีชิ้นงาน การตรวจสอบคุณภาพ และ
ประเมินราคา ปฏิบัติการทํา แหวนจั่นมะพราว และแหวนดอกบัวสัตตบงกช

3315-2104

สลักดุน 2
(Chasing and Repousse 2)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

งานสลักดุน 1
(Chasing and Repousse 1)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจรูปแบบงานสลักดุนลวดลาย โดยใชเทคนิคตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานสลักดุนลวดลาย โดยใชเทคนิคตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานสลักดุนลวดลาย โดยใชเทคนิคตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู มีความอดทน ซื่อสัตย ประณีต และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหรูปแบบงานสลักดุนลวดลายภาพไทยประเพณี
2. ผลิตสลักดุนลวดลายประเภทภาพไทยประเพณี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบลวดลาย วิธีการดุนลวดลายในลักษณะตาง ๆ ใหเหมาะสมกับงาน การประกอบ
ชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินราคาชิ้นงาน ปฏิบัติงานสลักดุนประเภทภาพไทยประเพณี

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางาน เครื่องประดับอัญมณี
3315-2201
3315-2202
3315-2203
3315-2204

งานรูปพรรณ 3
งานรูปพรรณ 4
งานรูปพรรณ 5
งานประดับอัญมณี 3

1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3

3315-2201

งานรูปพรรณ 3
(Jewelry Fabrication 3)

1-6-3

วิชาบังคับกอน : งานรูปพรรณ 2
(Jewelry Fabrication 2)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรู เขาใจเกี่ยวกับการขั้นตอนในการผลิตเข็มกลัด
2. เพื่อใหมีทักษะการผลิตเข็มกลัด
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย ตออาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหแบบงานเข็มกลัดประเภทตางๆ
2. ผลิตตัวเรือนรูปพรรณเข็มกลัด
3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการวิธีการ และขั้นตอนการผลิตงานรูปพรรณประเภทเข็มกลัด การทําชิ้นสวน
ใบไมเกลี้ยง ๆ ใบไมเจาะรูฝงเพชร ชิ้นสวนเลื่อยฉลุ ดึงหลอดทําฐานรองอัญมณี ชิ้นสวนฐานรองอัญมณี ชิ้นสวน
รองลาย การเชื่อมประกอบ การตกแตงผิวงาน ขัดเงา และการตรวจสอบคุณภาพ

3315-2202

งานรูปพรรณ 4
(Jewelry Fabrication 4)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

งานรูปพรรณ 3
(Jewelry Fabrication 3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับขั้นตอนในการผลิตตางหู
2. เพื่อใหมีทักษะการผลิตตางหู
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความระมัดระวัง ขยัน อดทน ซื่อสัตย
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหแบบงานตางหูประเภทตางๆ
2. ผลิตตัวเรือนรูปพรรณตางหู
3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการผลิตงานรูปพรรณประเภทตางหู การทําชิ้นสวน
ฐานรองอัญมณี การดึงหลอดทําฐานรองอัญมณี ดึงหลอดทําฐานรองอัญมณี เจาะรูฝงอัญมณี การติดสปริง การทํา
รองลาย การเชื่อมประกอบ การตกแตงผิวงาน ขัดเงา และการตรวจสอบคุณภาพ

3315-2203

งานรูปพรรณ 5
(Jewelry Fabrication 5)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

งานรูปพรรณ 4
(Jewelry Fabrication 4)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตกําไล
2. เพื่อใหมีทักษะในการผลิตกําไล
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย ประหยัด ขยัน อดทน ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหแบบงานกําไลประเภทตางๆ
2. ผลิตตัวเรือนรูปพรรณกําไล
3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการผลิตงานรูปพรรณประเภทกําไล การขึ้น
โครงสราง การวาดลวดลาย การเจาะรู การเลื่อยฉลุ การดึงหลอดทําฐานรองอัญมณี การเจาะรูฝงอัญมณี ทําชุด
กลองสปริง การทําบานพับ การเชื่อมประกอบ การตกแตงผิวงาน ขัดเงา และการตรวจสอบคุณภาพ

3315-2204

งานประดับอัญมณี 3
(Stone Setting 3)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

งานประดับอัญมณี 2
(Stone Setting 2)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีทักษะฝงหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวมกับหนามเตย
2. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ขั้นตอนการฝงแบบหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวมกับหนามเตย
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความซื่อสัตย ประหยัด ขยัน และประณีต
สมรรถนะรายวิชา
1. ประดับอัญมณีแบบหนามเตยรวม และหุมรวมกับหนามเตย
2. ตรวจสอบคุณภาพการประดับอัญมณี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการ วิธีการ และขั้นตอน งานประดับอัญมณี การฝงแบบหนามเตยรวมการ
ฝงหุมรวมและการฝงแบบผสมหุมรวมกับหนามเตย การฝงแบบหนามเตยรวม หนึ่งหนามเตยฝงเกาะเพชร 2 เม็ด
ฝงแบบหุมรวม ฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย และการตรวจสอบคุณภาพ

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางาน ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
3315-2301
3315-2302
3315-2303
3315-2304

ออกแบบเครื่องประดับ 4
ออกแบบเครื่องประดับ 5
ออกแบบเครื่องประดับ 6
ออกแบบเครื่องประดับ 7

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

3315-2301

ออกแบบเครือ่ งประดับ 4
(Jewelry Design 4)
วิชาบังคับกอน :

1-4-3

ออกแบบเครื่องประดับ 3
(Jewelry Design 3)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับไทย
2. มีทักษะการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับอัญมณีไทย
3. มีทักษะสรางเครื่องประดับจําลอง การนําเสนอเครื่องประดับสรางสรรคประกอบสื่อตางๆ
4. เพื่อสรางเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่
สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับไทย
2. สรางเครื่องประดับจําลอง และนําเสนอเครื่องประดับสรางสรรคประกอบสื่อตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเรื่องหลักการสรางสรรคเครื่องประดับไทย เครื่องประดับในวัฒนธรรมตางๆ
ออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับไทย สรางเครื่องประดับจําลองเปนชุดเครื่องประดับไทย เครื่องประดับใน
วัฒนธรรมตางๆ และนําเสนอเครื่องประดับสรางสรรคประกอบสื่อตางๆ

3315-2302

ออกแบบเครื่องประดับ 5
(Jewelry Design 5)
วิชาบังคับกอน :

1-4-3

การออกแบบเครื่องประดับ 4
(Jewelry Design 4)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับสมัยนิยม
2. มีทักษะการออกแบบเครื่องประดับไทยและเครื่องประดับสมัยนิยม
3. มีทักษะสรางเครื่องประดับจําลอง การนําเสนอเครื่องประดับสรางสรรคประกอบสื่อตางๆ
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดานการออกแบบเครื่องประดับ
สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับสมัยนิยม
2. สรางเครื่องประดับจําลอง และนําเสนอเครื่องประดับสรางสรรคประกอบสื่อตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเรื่องหลักการสรางสรรคเครื่องประดับสมัยนิยม ออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับ
สมัย นิ ย ม สร า งเครื่ องประดั บจํา ลองเป น ชุด เครื่ องประดั บสมั ย นิย ม และนํ า เสนอเครื่ อ งประดั บ สรางสรรค
ประกอบสื่อตางๆ

3315-2303

ออกแบบเครื่องประดับ 6
(Jewelry Design 6)
วิชาบังคับกอน :

1-4-3

การออกแบบเครื่องประดับ 5
(Jewelry Design 5)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรู เขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับไทยดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. มีทักษะการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับไทยดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. มีทักษะสรางตนแบบเครื่องประดับ และการนําเสนอเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดานการออกแบบเครื่องประดับ
สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับไทยดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. สรางตนแบบเครื่องประดับ และนําเสนอเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเรื่องหลักการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับไทยดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ออกแบบเครื่องประดับไทยดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การสรางตนแบบชุดเครื่องประดับไทย และนําเสนอ
เครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

3315-2304

ออกแบบเครื่องประดับ 7
(Jewelry Design 6)
วิชาบังคับกอน :

1-4-3

การออกแบบเครื่องประดับ 6
(Jewelry Design 6)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่ อ ให มี ค วามรู เข า ใจหลั ก การออกแบบเขี ย นแบบเครื่ อ งประดั บ สมั ย นิ ย มด ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร
2. มีทักษะการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับสมัยนิยมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. มีทักษะสรางตนแบบเครื่องประดับ และการนําเสนอเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดานการออกแบบเครื่องประดับ
สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับสมัยนิยมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. สรางตนแบบเครื่องประดับ และนําเสนอเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเรื่องหลักการออกแบบเขียนแบบเครื่องประดับสมัยนิยมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ออกแบบเครื่องประดับสมัยนิยมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การสรางตนแบบชุดเครื่องประดับสมัยนิยม และ
นําเสนอเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางาน วิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
3315-2401
3315-2402
3315-2403
3315-2404

อัญมณีกับพลอยเลียนแบบ
การประเมินคุณภาพอัญมณี
การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี
อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี 2

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

3315-2401 อัญมณีกับพลอยเลียนแบบ
(Gemstone and Imitated Gemstone)
วิชาบังคับกอน :

2-2-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู และมีทักษะในการศึกษาอัญมณีเทียม กับพลอยเลียนแบบ
2. เขาใจขั้นตอนการดูแลบํารุงรักษาอัญมณีเทียมและพลอยเลียนแบบไดอยางถูกตอง
สมรรถนะรายวิชา
1. จําแนกชนิดของอัญมณีเทียม และพลอยเลียนแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของอัญมณีเทียมและพลอยเลียนแบบ ธุรกิจทําอัญมณีเทียมและ
พลอยเลียนแบบ ชนิดของอัญมณีเทียม และพลอยเลียนแบบ

3315-2402 การประเมินคุณภาพอัญมณี
(Gemstone Identification)
วิชาบังคับกอน :

2-2-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ การประเมินคุณภาพพลอยชนิดตาง ๆ
2. มีทักษะการประเมินคุณภาพพลอยชนิดตาง ๆ และรายงานผลได
สมรรถนะรายวิชา
1. ประเมินคุณภาพพลอยชนิดตาง ๆ
2. เขียนรายงานผลการประเมิน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ มีความรู ความเขาใจ การประเมินคุณภาพพลอยชนิดตางๆ มีความสามารถ
การประเมินคุณภาพพลอยในทองตลาด มีพฤติกรรมสนใจในการทํางาน อดทน ซื่อสัตย รอบคอบ

3315-2403 การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี
(Gemstone Treatment)
วิชาบังคับกอน :

1-4-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจ ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีดวยกรรมวิธีตาง ๆ มาใชในการปฏิบัติการ
ปรับปรุงอัญมณีไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เกิดทักษะการปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีดวยกรรมวิธีตางๆ และวิเคราะหวิธีการปรับปรุงอัญ
มณีชนิดตางๆได
3. มีความเขาใจ ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีดวยกรรมวิธีตาง ๆ มาใชในการปฏิบัติการ
ปรับปรุงอัญมณีไดอยางมีประสิทธิภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีดวยกรรมวิธีตาง ๆ
2. ปรับปรุงคุณภาพอัญมณีดวยกรรมวิธีตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ศึกษาขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี เชน การฉายรังสี การใหความ
รอน การอบ การปะ และประโยชนใชสอย

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

1-4-3

อัญมณีศาสตรและการวิเคราะหอัญมณี 1
(Gemology and Gemstone Identification 1)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจในการวิเคราะหอัญมณีประเภทตาง ๆ
2. เห็นความสําคัญเกี่ยวกับรายละเอียดของอัญมณีประเภทตาง ๆ
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหอัญมณีประเภทตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
การศึกษาชิ้นงานตาง ๆ ในการวิเคราะห การดูตําหนิภายในของอัญมณีสเปกตรัม การเรืองแสง การ
ใชเซลซิฟลเทอร การศึกษาชนิดของอัญมณีประเภทตาง ๆ และแหลงที่มา ความเชื่อ ฯลฯ ในพลอยพื้นฐาน TYRE
A STORE

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางาน เทคนิคการทําตนแบบและการหลอเครื่องประดับอัญมณี
3315-2501
3315-2502
3315-2503
3315-2504

งานทําตนแบบกําไล
งานทําตนแบบสรอยคอ
งานคํานวณน้ําหนักเทปูนและอบเบาปูน
งานหลอโลหะเครื่องประดับ

1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3

3315-2501 งานทําตนแบบกําไล
(Master Bangle Making)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการวินิจฉัยแบบงาน กระบวนการผลิตตนแบบเครื่องประดับประเภทกําไล
2. มีความสามารถในการผลิตเครื่องประดับประเภทกําไลตามกระบวนการผลิต
3. มีความสามารถในการประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพ
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตว ขยัน อดทน ประหยัด และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. วินิจฉัยแบบงานและผลิตตนแบบเครื่องประดับประเภทกําไล
2. ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินราคา
คําอธิบายรายวิชา
การวินิจฉัยใบสั่งงานและแบบงาน การปนดินน้ํามัน การแกะเทียนตนแบบและ การทําตนแบบกําไล
ขอมือ การทําตัวล็อคบานพับรูปแบบตางๆ การเลื่อยฉลุลวดลายและกําไลแบบตางๆการแตงขัดเงา การตรวจสอบ
คุณภาพชิ้นงานและการประเมินราคา

3315-2502 งานทําตนแบบสรอยคอ
(Master Necklace Making )
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการวินิจฉัยแบบงาน กระบวนการผลิตตนแบบเครื่องประดับประเภทสรอยคอ
2. มีความสามารถในการผลิตตนแบบเครื่องประดับประเภทสรอยคอตามกระบวนการผลิต
3. มีความสามารถในการประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพ
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตว ขยัน อดทน ประหยัด และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. วินิจฉัยแบบงานและผลิตตนแบบเครื่องประดับประเภทสรอยคอ
2. ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินราคา
คําอธิบายรายวิชา
การวินิจฉัยแบบงาน วิธีการและขั้นตอน การปนดินน้ํามัน การแกะเทียนตนแบบและการทําตนแบบ
โลหะสรอยใบไม สรอยประกอบพลอยรูปทรงตางๆใบไมฝงเพชร สรอยเพชรแบบหอยระยา และสรอยสังวาลย
การแตงขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและการประเมินราคา

3315-2503 งานสรางแมพิมพปูน
(Plaster mould)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในกระบวนการคํานวณน้ําหนักโลหะ เทปูน และอบเบาปูน
2. มีความรูในการใชและเก็บรักษาเครื่องมือ ในกระบวนการคํานวณน้ําหนักโลหะ เทปูน และอบเบาปูน
3. มีความสามารถในการคํานวณน้ําหนักโลหะ เทปูน และอบเบาปูน ไดอยางถูกวิธี
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนและสรางแมพิมพปูน
2. บํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรในกระบวนการคํานวณน้ําหนักโลหะ เทปูน และอบเบาปูน
3. คํานวณน้ําหนักโลหะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชและการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร กระบวนการ
คํานวณน้ําหนักโลหะ เทปูน และอบเบาปูน ในงานประเภท แหวน จี้ เข็มกลัด กําไลฯ การวินิจฉัยแบบงาน การ
ประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

3315-2504 งานหลอโลหะเครื่องประดับ
(Jewelry Casting)
วิชาบังคับกอน :

1-6-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจในกระบวนการหลอโลหะ เครื่องประดับ
2. มีความรูในการใชและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักร 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 ดวยเครื่องหล อระบบสุญ ญากาศและหลอเหวี่ยงหนีศูนยก ลางในงาน
ประเภท แหวน จี้ เข็มกลัด กําไลฯ การวินิจฉัยแบบงาน การประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางาน การจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี
3315-2601
3315-2602
3315-2603
3315-2604

ระบบสารสนเทศ
การพัฒนาผลิตภัณฑและการออกแบบ
การบริหารจัดการโครงการ
การบริหารจัดการและพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะของตนเอง

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

3315-2601 ระบบสารสนเทศ
(Information System)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและความเขาใจในระบบสารสนเทศ
2. สามารถจัดทํา ปฏิบัติการ และพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความ ประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและความเขาใจในระบบสารสนเทศ
2. จัดทํา ปฏิบัติการ และพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศในการจัดการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

2-2-3

3315-2602 การพัฒนาผลิตภัณฑและการออกแบบ
(Product Development and Design)

1-4-3

วิชาบังคับกอน : ไมมี
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถแกไขปญหาเพื่อกอใหเกิดประโยชน สรางคุณคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ
2. เขาใจวิธีการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ โดยผานกระบวนการพัฒนา
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความ ประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แกไขปญหาเพื่อกอใหเกิดประโยชน สรางคุณคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ
2. สรางความแตกตางของผลิตภัณฑ โดยผานกระบวนการพัฒนา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการพัฒนา ศึกษา วิจัย ทดลอง พัฒนา ทดสอบ และจัดจําหนาย
หรือเผยแพรสินคา และสามารถแกไขปญหาเพื่อกอใหเกิดประโยชน หรือสรางคุณคาเพิ่มหรือสรางความแตกตาง
ของผลิตภัณฑ

3315-2603 การบริหารจัดการโครงการ
(Project Management)
วิชาบังคับกอน :

2-2-3

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจการจัดการโครงการ การเขาถึงเปาหมายตามที่กําหนดไว
2. สามารถจัดการทรัพยากรมีขอจํากัดในการจัดทําโครงการ ขอบเขตงาน เวลา เงินทุน การประยุกต
และนําทรัพยากรที่มีทําใหเกิดประโยชนสูงสุดไดตามเปาหมาย
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนดําเนินการจัดการโครงการ การเขาถึงเปาหมายตามที่กําหนดไว
2. ทําโครงการตาม ขอบเขตงาน เวลา เงินทุน การประยุกต
3. ใชทรัพยากรที่มีทําใหเกิดประโยชนสูงสุดไดตามเปาหมาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการโครงการ การเขาถึงเปาหมายตามที่กําหนดจัดการทรัพยากรมี
ขอจํากัดในการจัดทําโครงการ ขอบเขตงาน เวลา เงินทุน การประยุกต และนําทรัพยากรที่มีทําใหเกิดประโยชน
สูงสุดไดตามเปาหมาย

3315-2604 การบริหารจัดการและพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะของตนเอง
(Manage and develop their own performance)
วิชาบังคับกอน :

ไมมี

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการทํางาน และกําหนดแนวทางแกไข
2. มีความรูการบริหารความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เปนตน
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหสาเหตุของปญหาในการทํางาน และกําหนดแนวทางแกไข
2. แสดงความรูการบริหารความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เปนตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และสามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหา กําหนดแนวทางแกไข

2-2-3

หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
สาขาวิชาชางทองหลวง
3315-9001
3315-9002
3315-9003
3315-9004
3315-9005
3315-9006
3315-9007
3315-9008
3315-9009
3315-9010
3315-9011
3315-9012
3315-9013
3315-9014
3315-9015
3315-9016
3315-9017
3315-9018
3315-9019

งานชางทองโบราณ 2
งานหลอมหลอเครื่องประดับ
งานชุบเคลือบผิวโลหะ
งานประดับอัญมณี 4
งานประดับอัญมณี 5
การออกแบบบรรจุภัณฑเครื่องประดับ
ประติมากรรมเพื่องานอาชีพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน
งานทําตนแบบเข็มกลัด
งานทําตนแบบสรอยขอมือ
งานทําตนแบบตางหู
งานขัดแตงโลหะ
งานหลอโลหะพรอมอัญมณี
งานหลอโลหะอุณหภูมิสูง
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การบริหารความเสี่ยงขององคกร
งานทําตนแบบจี้
งานตกแตงประกอบเครื่องประดับอัญมณี
งานรูปพรรณ 6

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

3315-9001

งานชางทองโบราณ 2
(Antique Goldsmithing 2)
วิชาบังคับกอน : งานชางทองโบราณ 1
(Antique Goldsmithing 1)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการทําเครื่องประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงยาสีไดอยาง
ถูกตอง
2. เพื่อใหอธิบายขั้นตอนการทําเครื่องประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงยาสีไดอยางถูกตอง
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องประดับอัญมณีโบราณ โดยใชเทคนิคการลงยาสีไดอยางถูกตอง
4. เพื่อใหมีพฤติกรรมสนใจใฝรู สนใจ อดทน ขยัน รอบคอบ ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ ที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะหรูปแบบเครื่องประดับอัญมณีโบราณ ประเภทที่ใชเทคนิคการลงยาสี
2. ผลิตเครื่องประดับสรอยถักประกอบลูกประคําลงยาสี
อธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบงานเครื่องประดับโบราณ ที่มีรูปแบบงานลงยาสีในแตละแบบปฏิบัติงานไดตาม
ขั้นตอนที่เหมาะสมกับรูปแบบ การออกแบบ การหลอม การแผรีด การวัดขนาด การดึง การมวน การตะไบ การ
ฉลุลวดลาย การขัดชิ้นงาน การตรวจสอบคุณภาพ การเลือกใชเครื่องมือไดอยางเหมาะสมกับชิ้นงาน และการ
เก็บรักษาเครื่องมืออยางถูกตอง ปฏิบัติการทําเครื่องประดับ สรอยถักประกอบลูกประคํา ลงยาสี โดยใชเทคนิค
งานโบราณ

3315-9002

งานหลอมหลอเครื่องประดับ
(casting anneal wax sets Jewelry)
วิชาบังคับกอน : ไมมี

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวกับงานหลอ และงานหลอ
เครื่องประดับ
2. เพื่อใหมีทักษะในการหลอมโลหะ และการหลอเครื่องประดับตามหลักการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ดวยความประณีต ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวกับงานหลอ
2. หลอมและหลอเครื่องประดับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชเครื่องมือ เครื่องจักร ในการหลอมหลอเครื่องประดับ กระบวนการ
ทํางานหลอมหลอเครื่องประดับ และการหลอพรอมประดับอัญมณี การแกไขปญหาในการหลอเครื่องประดับ
การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

3315-9003

งานชุบเคลือบผิวโลหะ
(Metal Plating)
วิชาบังคับกอน : ไมมี

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการชุบเคลือบผิวโลหะชนิดตางๆ
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือ อุปกรณในการชุบเคลือบผิวโลหะชนิดตางๆ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ดวยความซื่อสัตย ขยัน อดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนการชุบเคลือบผิวโลหะชนิดตางๆ
2. บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการชุบเคลือบผิวโลหะ
3. ชุบเคลือบผิวดวยโลหะชนิดตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การชุบเคลือบผิวผลิตภัณฑประเภทโลหะ อโลหะ แบบ 2 สี และ 3 สี การใช
เครื่องมืออุปกรณและการบํารุงรักษาการผสมสารละลายเพื่อใชชุบเงิน นาค ทอง และทองคําขาว เตรียมชิ้นงาน
กอนชุบ การชุบผลิตภัณฑชนิดตางๆ การเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพ

3315-9004

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

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ ขั้นตอนการฝงหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวม และฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย
2. มีทักษะการฝงหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวม และฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย และประณีต
สมรรถนะรายวิชา
1. เขาใจหลัก กระบวนการขั้นตอนการฝงหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวมและฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย
2. ปฏิบัติงานฝงหนามเตยรวม ฝงแบบหุมรวม และฝงผสมหุม รวมกับหนามเตย
3. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงกิจนิสัยที่ดี ประหยัด ปลอดภัย มีความประณีตในการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฝงแบบหนามเตยรวม หนึ่งหนามเตยฝงเกาะเพชร 3-4 เม็ด ฝงแบบหุม
รวมพลอยเนื้อออน และฝงผสมหุมรวมกับหนามเตย ในตัวเรือนรูปพรรณตาง ๆ เข็มกลัด จี้ ตางหู การตรวจสอบ
คุณภาพ

3315-9005

งานประดับอัญมณี 5
(Stone Setting 5)
วิชาบังคับกอน : งานประดับอัญมณี 4
(Stone Setting 4)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีทักษะฝงแบบสอด และการแกะตนแบบแมพิมพ
2. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ การฝงแบบสอด และการแกะตนแบบแมพิมพ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย ประณีต และตรงตอ
เวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนและประดับอัญมณีแบบฝงสอด
2. วางแผนและแกะตนแบบงานฝงสําหรับทําแมพิมพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการ วิธีการ และขั้นตอน งานประดับอัญมณี การฝงแบบสอด การแกะ
ตนแบบแมพิมพ การฝงสอดใตชิ้นสวน การฝงสอดใตตุมหนามเตย การฝงสอดกลางหนามเตย การฝงสอดกลาง
กระเปาะ การแกะไขปลาในแมพิมพ การแกะฝงสอด และการแกะเพชรเทียมในแมพิมพ

3315-9006

การออกแบบบรรจุภัณฑเครื่องประดับ
(Jewelry Packaging Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรูเรื่องการออกแบบเขียนแบบงานบรรจุภัณฑสําหรับเครื่องประดับ
2. เพื่อใหมีทักษะในการออกแบบบรรจุภัณฑตามรูปแบบที่กําหนดสําหรับเครื่องประดับ
3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน ซื่อสัตย และประณีต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเรื่องการออกแบบเขียนแบบงานบรรจุภัณฑสําหรับเครื่องประดับ
2. ออกแบบและสรางบรรจุภัณฑตามรูปแบบที่กําหนดสําหรับเครื่องประดับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติถึง โครงสรางทางการเขียนบรรจุภัณฑได สรางบรรจุภัณฑจากวัสดุประเภทตาง ๆ ได
เชน กระดาษไม โลหะ แกว โพม ผาและ พลาสติก เปนตน

3315-9007

ประติมากรรมเพื่องานอาชีพ
(Sculpture for Career)
วิชาบังคับกอน : ไมมี

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหมีความรู เขาใจหลักการของมิติได
2. สรางรูปทรงเครื่องประดับ 3 มิติ ดวยวัสดุที่หลากหลาย
3. เพื่อสรางนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ตรงตอเวลา และซื่อสัตย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เขาใจหลักการของมิติในงานประติมากรรม
2. สรางรูปทรงเครื่องประดับ 3 มิติ ดวยวัสดุที่หลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา
มีความรู เขาใจหลักการของมิติไดอยางดี เพื่อเชื่อโยงในการออกแบบ เขียนแบบไดอยางถูกตอง
ปฏิบัติงานสรางรูปทรงเครื่องประดับ 3 มิติ แบบนูนต่ํา นูนสูง ดวยวัสดุที่หลากหลาย เชน ดินน้ํามัน ดิน กระดาษ
โฟม ไม ผา ฯ

3315-9008

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน
(Health and Safety in Factory)
วิชาบังคับกอน : ไมมี

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ ตอเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน และปฏิบัติ
กฎหมาย ความปลอดภัยตางๆ และกฎระเบียบของสถานประกอบการที่เกี่ยวของ
2. ความรูความเขาใจ ในขอบังคับ วาดวยความปลอดภัยฯ สามารถปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย
3. เกิดการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน ของสถานประกอบการ
4. มีความรู ความเขาใจ ตอเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน และปฏิบัติ
กฎหมาย ความปลอดภัยตางๆ และกฎระเบียบของสถานประกอบการที่เกี่ยวของ
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการและประยุกตใชเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
2. ดําเนินการและประยุกตใชกฎหมายความปลอดภัยตางๆ และกฎระเบียบของสถานประกอบการที่
เกี่ยวของ
3. วางแผนดํ า เนิ น การเพื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ กิ ด ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน ของสถาน
ประกอบการ
4. ปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตอสถานการณ
กําหนด ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานใหเหมาะสม ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน
ดําเนินการ ควบคุม การปองกันความเสี่ยงในการเกิดสารพิษ และการใชสารพิษในสถานที่ทํางาน

3315-9009

งานทําต้นแบบเข็มกลัด
(Master brooch Making)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

1-6-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1 มีความรู้ความเข้าใจในการวินิจฉัยแบบงาน กระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทเข็มกลัด
2 มีความสามารถในการผลิตเครื่องประดับประเภทเข็มกลัดตามกระบวนการผลิต
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 การปั้นดินน้ํามัน การแกะเทียนต้นแบบการทําต้นแบบโลหะ
การแต่งขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและการประเมินราคา

3315-9010

งานทําต้นแบบสร้อยข้อมือ
(Master bracelet Making)
วิชาบังคับก่อน :
ไม่มี

1-6-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1 มีความรู้ความเข้าใจในการวินิจฉัยแบบงาน กระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทสร้อยข้อมือ
2 มีความสามารถในการผลิตเครื่องประดับประเภทสร้อยข้อมือตามกระบวนการผลิต
3 มีความสามารถในการประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพ
4 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตว์ ขยัน อดทน ประหยัด และปลอดภัย
.
สมรรถนะรายวิชา
1 วางแผนดําเนินการวินิจฉัยแบบงานในกระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทสร้อยข้อมือ
2 ผลิตเครื่องประดับประเภทสร้อยข้อมือ
3 ประเมินราคา
4 ตรวจสอบคุณภาพ
.
คําอธิบายรายวิชา
การวินิจฉัยใบสั่งงานและแบบงาน การปั้นดินน้ํามัน การเกะเทียนต้นแบบและ การทําต้นแบบโลหะ
สร้อยข้อมือ สร้อยพลอยล้อมอัญมณีทรงต่างๆ สร้อยพลอยคั่นเพชรฝังรีดสร้อยล้อมเพชรฝังไข่ปลา สร้อยสี่เหลี่ยม
สองแถวฝังรีด สร้อยใบไม้ฝังไข่ปลา การแต่งขัดเงา การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและการประเมินราคา

3315-9011

งานทําต้นแบบต่างหู
(Master Earring Making)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

1-6-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1 มีความรู้ความเข้าใจในการวินิจฉัยแบบงาน กระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทต่างหู
2 มีความสามารถในการผลิตเครื่องประดับประเภทต่างหูตามกระบวนการผลิต
3 มีความสามารถในการประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพ
4 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตว์ ขยัน อดทน ประหยัด และปลอดภัย
.
สมรรถนะรายวิชา
1 วางแผนดําเนินการวินิจฉัยแบบงานในกระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทต่างหู
2 ผลิตเครื่องประดับประเภทต่างหู
3 ประเมินราคา
4 ตรวจสอบคุณภาพ
.
คําอธิบายรายวิชา
การวินิจฉัยใบสั่งงานและแบบงาน การปั้นดินน้ํามัน การแกะเทียนต้นแบบ และ การทําต้นแบบโลหะ
ต่างหู ต่างหูแบบแป้นหลัง แบบหนีบ แบบสปริง ต่างหูพลอยล้อมอัญมณีทรงต่างๆ ต่างหูแฟนซี การแต่งขัดเงา
การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและการประเมินราคา

3315-9012

งานขัดแต่งโลหะ
(Metal Polishing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

1-6-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
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
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้และการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในกระบวนการ
ขัดแต่งโลหะ ในงานประเภท แหวน จี้ เข็มกลัด กําไลฯ การวินิฉัยแบบงาน การประเมินราคา และการตรวจสอบ
คุณภาพชิ้นงาน

3315-9013

งานหล่อโลหะพร้อมอัญมณี
(Stone-in-place Casting)
วิชาบังคับก่อน :
ไม่มี

1-6-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1 มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้อัญมณีและกระบวนการหล่อโลหะพร้อมอัญมณี
2 มีความรู้ในการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักร ในกระบวนการหล่อโลหะพร้อมอัญมณี
3 มีความสามารถในการหล่อโลหะพร้อมอัญมณี ได้อย่างถูกวิธี
4 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความ ประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย
.
สมรรถนะรายวิชา
1 วางแผนดําเนินการใช้อัญมณีในการหล่อโลหะพร้อมอัญมณี
2 บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร ในกระบวนการหล่อโลหะพร้อมอัญมณี
3 หล่อโลหะพร้อมอัญมณี
4 ประเมินราคา
5 ตรวจสอบคุณภาพ
.
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้และการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในกระบวนการ
หล่อโลหะพร้อมอัญมณี ในงานประเภท แหวน จี้ เข็มกลัด กําไลฯ อัญมณีที่สามารถใช้ในการหล่อโลหะ พร้อม
อัญมณีได้ การวินิฉัยแบบงาน การประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

3315-9014

งานหล่อโลหะอุณหภูมิสูง
(High Temperature Casting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

1-6-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1 มีความรู้ ความเข้าใจในโลหะที่มีอุณหภูมิสูงและกระบวนการหล่อโลหะอุณหภูมิสูง
2 มีความรู้ในการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักร ในกระบวนการหล่อโลหะอุณหภูมิสูง
3 มีความสามารถในการหล่อโลหะอุณหภูมิสูง ได้อย่างถูกวิธี
4 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความ ประหยัด รอบคอบ และปลอดภัย
.
สมรรถนะรายวิชา
1 วางแผนดําเนินการใช้โลหะที่มีอุณหภูมิสูง
2 บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร ในกระบวนการหล่อโลหะอุณหภูมิสูง
3 หล่อโลหะอุณหภูมิสูง
4 ประเมินราคา
5 ตรวจสอบคุณภาพ
.
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้และการบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ในกระบวน
การหล่อโลหะอุณหภูมิสูง ในงานประเภท แหวน จี้ เข็มกลัด กําไลฯ อุณหภูมิของโลหะที่ใช้ในการหล่อ การ
วินิฉัยแบบงาน การประเมินราคา และการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

3315-9015

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(English for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1 พัฒนาความรู้ในการสื่อสารในเชิงธุรกิจ เสริมสร้าง
2 มีทักษะภาษาอังกฤษในการทํางาน
3 มีทักษะการฟัง การพูด การเขียนในเชิงธุรกิจ การใช้ภาษาและคําศัพท์ต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการทํางาน
.
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู้ในการสื่อสารในเชิงธุรกิจ เสริมสร้าง
2 ใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานได้อย่างถูกต้อง ฟัง การพูด การเขียนในเชิงธุรกิจ การใช้ภาษาและคําศัพท์
. ต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การพัฒนาความรู้ในการสื่อสารในเชิงธุรกิจ เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษใน
การทํางาน ทักษะการฟัง การพูด การเขียนในเชิงธุรกิจ การใช้ภาษาและคําศัพท์ต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการทํางาน

3315-9016

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
(Risk management of Organization)
วิชาบังคับก่อน :
ไม่มี

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
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
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
การเมืองและสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา กําหนดแนวทางแก้ไข

3315-9017

งานทําต้นแบบจี้
(Master Brooch Making)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

1-6-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1 มีความรู้ความเข้าใจในการวินิจฉัยแบบงาน กระบวนการผลิตเครื่องประดับประเภทจี้
2 มีความสามารถในการผลิตเครื่องประดับประเภทจี้ ตามกระบวนการผลิต
3 มีความสามารถในการประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพ
4 มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตว์ ขยัน อดทน ประหยัด และปลอดภัย
.
สมรรถนะรายวิชา
1 ดําเนินการวินิฉัยแบบงานในกระบวนการผลิตต้นแบบเครื่องประดับประเภทจี้
2 ผลิตต้นแบบชิ้นงานเครื่องประดับประเภทจี้
3 บํารุงรักษาเครื่องมือ
4 ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานประเภทแหวน
5 ประเมินราคาชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การทําต้นแบบเครื่องประดับจี้ จี้หยดน้ํา จี้รูปหัวใจเพชรฝังรีด จี้ใบไม้ และ
ลายจี้พลอยล้อมเพชรรูปคลื่น จี้ใบไม้บิดฝังรีด และฝังไข่ปลา การวินิจฉัยแบบงาน การปั้นดินน้ํามัน การแกะ
เทียนต้นแบบ และการทําต้นแบบโลหะ การขัดเงา การประเมินราคา และตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

3315-9018

งานตกแต่งประกอบเครื่องประดับอัญมณี
(Jewelry Assembling and Finishing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

1-6-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรในงาน (ขั้นตอน) ตกแต่งประกอบ
ตัวเรือน
2 อธิบายเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรในงาน (ขั้นตอน)ตกแต่งประกอบตัวเรือน
3 มีทักษะในการเลือกใช้และเลือกขนาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักในงาน (ขั้นตอน) ตกแต่ง
. ประกอบตัวเรือน ด้วยความระมัดระวังมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4 มีกิจนิสัยที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความสนใจใฝ่รู้ ต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1 บํารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรในงานตกแต่งประกอบตัวเรือน
2 ใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรในงานตกแต่งประกอบตัวเรือน
3 ตกแต่งประกอบเครื่องประดับ
.
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นคว้าประเภท ลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ หลักการเลือกชนิดและขนาด รวมทั้ง
อธิบายวิธีการใช้และวิธีการบํารุง เก็บรักษาเครื่องมือ ของเครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในขั้นตอน
การตกแต่งประกอบตัวเรือน โดยเฉพาะการลดความสิ้นเปลืองของวัสดุมีค่าและความปลอดภัยในการทํางาน
รวมทั้งฝึกทักษะการตกแต่งประกอบตัวเรือนแหวนแบบง่าย (ตัวเรือนทรงมน ตัวเรือนแบบไม่มีลวดลาย การฝัง
แบบไข่ปลา) และแบบปานกลาง (ตัวเรือนทรงมนมีส่วนประกอบเล็กน้อย ) สามารถตรวจสอบชิ้นงาน ขัดแต่ง
และเก็บรูปทรงชิ้นงาน โดยเฉพาะสามารถซ่อมตัวเรือนที่มีตามดหรือรูพรุน และตัดแต่งขนาดแหวนที่หล่อ อีก
ทั้งสามารถตรวจสอบชิ้นงานหลังประกอบและทําส่วนประกอบเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง

3315-9019

งานรูปพรรณ 6
(Jewelry Fabrication 6)
วิชาบังคับก่อน : งานรูปพรรณ 5
(Jewelry Fabrication 5)

1-6-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1 เพื่อให้มีทักษะการทํากระดุมเชิ้ต
2 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการทํากระดุมเชิ้ต
3 เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวัง ขยัน ประหยัด อดทน
สมรรถนะรายวิชา
1 ผลิตกระดุมเชิ้ต
2 ตรวจสอบคุณภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการผลิตงานรูปพรรณ การทํากระดุมเชิ้ต การขึ้น
ชิ้นส่วนฐานรองรับเพชร-พลอย (กระเปาะ) การทําชิ้นส่วนฝังพลอยรอบนอก การทําชิ้นส่วนรอบใน การเจาะรูฝัง
เพชรการทํารองลาย การทําสปริง การบัดกรีแข็ง การตะไบตกแต่ง การขัดผิวงานให้เรียบร้อย และขัดเงาให้
สวยงามทํางานด้วยความรวดเร็ว ลดการสูญเสีย งานประณีต มีคุณภาพ ตรวจคุณภาพ

