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คํานํา
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เป็ นหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความเจริ ญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตกําลังคนระดับฝี มือที่มีสมรรถนะวิชาชี พ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชี พ สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชี พได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะ
ผูป้ ฏิ บ ัติห รื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระได้
สอดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ ง ชาติ แ ละ
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเลือกระบบและวิธีการเรี ยนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ตามความสนใจและโอกาสของตน ส่ งเสริ มให้มีการประสานความร่ วมมื อเพื่อจัดการศึ กษาและพัฒนา
หลักสู ตรร่ วมกันระหว่างสถาบัน สถานศึกษา หน่ วยงาน สถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
การพัฒนาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 สําเร็ จลงได้ดว้ ยความร่ วมมือ
อย่างดียิ่งจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร ศึกษานิ เทศก์ ครู ผสู ้ อน ตลอดจนผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดัง รายนามที่ ป รากฏ
ซึ่ ง ได้อุ ทิ ศ สติ ปั ญญา ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์เพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็ นสําคัญ ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงขอขอบคุณผูม้ ีส่วนร่ วมในการดําเนินการทุกท่านไว้ ณ ที่น้ ี
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คําชี้แจง
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม ได้ดาํ เนินการพัฒนา
และอนุมตั ิประกาศใช้ในปี 2556 จํานวน 12 สาขาวิชา โดยจัดทําเป็ นเอกสารหลักสูตร รวม 3 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 จํานวน 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา
ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
เล่ มที่ 2 จํา นวน 4 สาขาวิ ช า ประกอบด้ว ย สาขาวิ ช าการถ่ า ยภาพและวี ดิ ท ัศ น์ สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ ก และสาขาวิชาศิลปการดนตรี
เล่มที่ 3 จํานวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
สาขาวิชาเครื่ องประดับอัญมณี และสาขาวิชาช่างทองหลวง
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หลักการของหลักสู ตร
1. เป็ นหลัก สู ต รระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ หลัง มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น หรื อเที ย บเท่ า ด้า นวิ ช าชี พ
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แผนการศึกษาแห่ งชาติ และประชาคมอาเซี ยน
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝี มือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบตั ิจริ ง
สามารถเลือกวิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถเทียบโอน
ผลการเรี ยน สะสมผลการเรี ยน เทียบความรู ้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลักสู ตรที่ สนับสนุ นการประสานความร่ วมมื อในการจัดการศึ กษาร่ วมกันระหว่างหน่ วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาหลักสู ตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพื่อให้มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนํา
ความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชี พไปปฏิบตั ิงานอาชี พได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เลือกวิถี
การดํารงชี วิต การประกอบอาชี พได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริ ญต่อชุ มชน ท้องถิ่ น
และประเทศชาติ
2. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีปัญญา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ เรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทกั ษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชี พ มีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในวิชาชี พที่เรี ยน รักงาน รักหน่ วยงาน
สามารถทํางานเป็ นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิ ทธิและหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
4. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูร่ ่ วมกัน การต่อต้านความรุ นแรง
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่ วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตน
เพื่อสังคม เข้าใจและเห็ นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสํานึ กด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รู ้จกั ใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดี
5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และวินยั ในตนเอง มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จ สังคม การเมื องของประเทศและโลก
มีความรักชาติ สํานึ กในความเป็ นไทย เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ดํารงรักษาไว้ซ่ ึ งความมัน่ คงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

3

หลักเกณฑ์ การใช้

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยนที่กาํ หนด และ
นําผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบ
ความรู ้และประสบการณ์ได้
1.2 การจัด การเรี ย นการสอนเน้น การปฏิ บตั ิ จ ริ ง สามารถจัด การเรี ย นการสอนได้ห ลากหลาย
รู ปแบบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทกั ษะการปฏิบตั ิงาน
ในขอบเขตสํา คัญ และบริ บ ทต่ า ง ๆ ที่ สั ม พัน ธ์ กัน ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นงานประจํา สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะไปสู่ บริ บทใหม่ สามารถให้คาํ แนะนํา แก้ปัญหาเฉพาะด้านและ
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น มีส่วนร่ วมในคณะทํางานหรื อมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้ง
มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสยั ที่เหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใช้ระยะเวลา 3 ปี การศึกษา การจัดเวลาเรี ยนให้ดาํ เนินการ ดังนี้
2.1 ในปี การศึกษาหนึ่ ง ๆ ให้แบ่งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติหรื อระบบทวิภาค ภาคเรี ยนละ
18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรี ยนและจํานวนหน่วยกิตตามที่กาํ หนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรี ยนในระบบชั้นเรี ยน ให้สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันเปิ ดทําการสอนไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่ โมง โดยกําหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที

3. หน่ วยกิต
ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดงั นี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปราย ไม่นอ้ ยกว่า 18 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ ไม่นอ้ ยกว่า 36 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชี พในสถานประกอบการหรื อแหล่งวิทยาการ ไม่ น้อยกว่า
320 ชัว่ โมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต

4. โครงสร้ าง
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบ่งเป็ น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในโครงสร้างของ
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถจัด
ตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร และหรื อพัฒนาไดตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องกําหนด
รหัสวิชา จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงเรี ยนตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
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5. การฝึ กประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ
เป็ นการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ โ ดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน
กับภาคการผลิตและหรื อภาคบริ การ หลังจากที่ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ภาคทฤษฎี และการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิ บตั ิ
เบื้ อ งต้น ในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน แล้ว ระยะเวลาหนึ่ ง ทั้ง นี้ เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ย น
ได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ได้สัมผัสกับการปฏิบตั ิงานอาชี พ เครื่ องมือเครื่ องจักร อุปกรณ์ที่ทนั สมัย
และบรรยากาศการทํางานร่ วมกัน ส่ งเสริ มการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทําได้ คิดเป็ น ทําเป็ นและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนเกิดความมัน่ ใจและเจตคติที่ดี
ในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพต้องดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ในรู ปของ
การฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่ ง วิ ท ยาการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ
โดยใช้เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต กรณี สถานศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน ต้อ งการเพิ่ ม พูน ประสบการณ์ ท ัก ษะวิ ช าชี พ สามารถนํา รายวิ ช า
ในหมวดวิ ช าทั ก ษะวิ ช าชี พที่ ตรงหรื อสั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษณะงานไปเรี ยนหรื อฝึ ก
ในสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ โดยใช้เ วลารวมกับ การฝึ ก
ประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็ นรายวิชาที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู ้ ทักษะและประสบการณ์
จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรื อเรื่ องที่จะ
ศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผลและการจัดทํา
รายงาน ซึ่ งอาจทําเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทํา
โครงการดังกล่าว ต้องดําเนินการดังนี้
6.1 สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อสถาบัน ต้อ งจัด ให้ผูเ้ รี ย นจัด ทําโครงการพัฒ นาทัก ษะวิช าชี พ
ที่สัมพันธ์หรื อสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรี ยนที่ 5 และหรื อภาคเรี ยนที่ 6 รวมจํานวน
4 หน่ วยกิต ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 216 ชัว่ โมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
ต้องจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยน 4 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ กรณี ที่ใช้รายวิชาเดียว
หากจัด ให้ มี โครงการพัฒนาทักษะวิ ชาชี พ 2 รายวิ ชา คื อ โครงการ 1 และโครงการ 2
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์ ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าว
ข้างต้น
6.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

6

7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เป็ นรู ปแบบการจัดการศึ กษาที่ เกิ ดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบัน
กับสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ โดยผูเ้ รี ย นใช้เ วลาส่ ว นหนึ่ ง ในสถานศึ ก ษา
อาชี วศึ กษาหรื อสถาบัน และเรี ยนภาคปฏิ บตั ิในสถานประกอบการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ
เพื่ อ ให้ ก ารจัด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ส ามารถเพิ่ ม ขี ด ความสามารถด้า นการผลิ ต และพัฒ นากํา ลัง คน
ตามจุดหมายของหลักสู ตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใช้ฝึก จัดทําแผนฝึ กอาชี พ การวัดและการประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรัฐ ทั้งนี้ อาจนํา
รายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดร่ วมด้วยก็ได้

8. การเข้ าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต่ าํ กว่าระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 หรื อเทียบเท่า และมี คุณสมบัติ
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

9. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

10. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
10.1 สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อสถาบัน ต้อ งจัด ให้ มี กิ จ กรรมเสริ มหลัก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า
2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรี ยน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิ ยม ระเบียบวินยั การต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ส่ งเสริ มการคิด วิเคราะห์
สร้ างสรรค์การทํางาน ปลูกฝั งจิ ตสํานึ กและเสริ มสร้ างการเป็ นพลเมื องไทยและพลโลก
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุ มชนและท้องถิ่น
รวมทั้งการทะนุ บาํ รุ ง
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ ง
การทํา งาน ทั้ง นี้ สํา หรั บ นัก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
ให้เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมที่
สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมินผลกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
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11. การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
11.1 ประเมิ นผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชี วิต หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ และหมวดวิชาเลื อกเสรี
ตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตร
11.2 ได้จาํ นวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสู ตร
11.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 เข้าร่ วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรี ยน

12. การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร

12.1 หมวดวิชาทักษะชี วิต
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในแต่ ละกลุ่ มวิ ชาของหมวดวิ ชาทักษะชี วิ ต ในลักษณะจําแนกเป็ นรายวิ ชาหรื อลักษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้ อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชา
สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา ในสัด ส่ ว นที่ เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ของ
กลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถปรับปรุ งรายละเอียด
ของราย วิ ช า ใ น ก ลุ่ มทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พเ ฉพา ะ แ ล ะ ห รื อ พั ฒ น า ร า ยวิ ชาเพิ่ ม เ ติ ม
ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความต้องการของสถานประกอบการหรื อสภาพยุทธศาสตร์ ของ
ภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น หรื อสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพื่อการศึกษาต่อ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงเรี ยนให้เป็ นไปตามที่หลักสูตรกําหนด

13. การปรับปรุงแก้ ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมตั หิ ลักสู ตร
13.1 การพัฒ นาหลัก สู ต รหรื อ การปรั บ ปรุ ง สาระสํา คัญ ของหลัก สู ต รตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชี ว ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ให้ เ ป็ นหน้า ที่ ข องสํา นัก งานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา สถาบัน การอาชี ว ศึ ก ษา หรื อสถานศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมตั ิหลักสูตร ให้เป็ นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศใช้หลักสู ตรให้ทาํ เป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถาบันการอาชี วศึกษาหรื อสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการได้ โดยต้องรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

14. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
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ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชดั เจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
14.1 คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
14.2 การบริ หารหลักสูตร
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
14.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สํา นัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สถาบัน การอาชี ว ศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาจัด ให้ มี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ท–ป–น

ชื่อวิชา

1 2 3 4 - 5 6 7 8

ลําดับทีว่ ชิ า 01-99
สาขาวิชา/วิชาเรียนร่ วม

กลุ่มวิชา

2 0 0 0

หมวดวิชาทักษะชีวติ

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย
12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
14 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
15 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
16 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
17 กลุ่มวิชาบูรณาการ
20 กลุ่มกิจกรรม
9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี

2 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

10 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมหลักสู ตร (การประกอบอาชีพ)
20 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมหลักสู ตร (คอมพิวเตอร์ )

2 X 0 0

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมประเภทวิชา

2 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
20 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
85 กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
9X กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

( - ) รายวิชาพัฒนาโดยส่ วนกลาง ( * ) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนร่ วม
ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

หลักสู ตร
2 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ปวช.
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หน้ าว่ าง
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โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาช่ างไฟฟ้ากําลัง
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10
12

หน้ าว่ าง
หน้ าว่ าง

ตรประกาศนี
ยบัตชรวิาศิชลาชีปกรรม
พ พุทธศัสาขาวิ
กราช ช2556
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักหลั
ราชกสู2556
ประเภทวิ
าศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ

13

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษาสุ ข
ศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลัก การงานอาชี พ ที่ สัมพัน ธ์เ กี่ ย วข้องกับ การพัฒนาวิ ช าชี พด้านศิ ลปหัตถกรรมรู ปพรรณและ
เครื่ องประดับ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่ อ ให้มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในหลัก การและกระบวนการงานพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อาชี พ ด้า น
ศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
4. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในงานผลิตและบริ การทางศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
ตามหลัก การและกระบวนการในลัก ษณะครบวงจรเชิ ง ธุ ร กิ จ โดยคํา นึ ง ถึ ง การใช้ท รั พ ยากร
อย่างคุม้ ค่า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับในสถานประกอบการ
และประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู ้ และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
6. เพื่ อ ให้ ส ามารถเลื อ ก/ใช้/ประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี ใ นงานอาชี พ ศิ ล ปหั ต ถกรรมรู ป พรรณและ
เครื่ องประดับ
7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์ ประหยัดอดทนมี
วินยั มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนา
ตนเองและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 พฤติ กรรมลักษณะนิ สัย ได้แก่ ความมี วินัยความรั บผิดชอบความมี มนุ ษยสัมพันธ์ ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็ นต้น
1.3 ทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิหน้าที่พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํา เนิ น งาน จัด การงานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํานึ ง ถึ ง การ
บริ หารงานคุ ณ ภาพ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อ ม หลัก อาชี ว อนามัย และ
ความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 ดําเนิ นงานจัดการธุ รกิ จระบบบริ หารงานคุณภาพเพิ่มผลผลิ ตขององค์กรสิ่ งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.5 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.6 ใช้วสั ดุ-อุปกรณ์ เครื่ องมือ ตามหลักวิชาศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
3.7 ออกแบบชิ้นงานรู ปพรรณและเครื่ องประดับด้วยมือและคอมพิวเตอร์
3.8 ปฏิบตั ิงานรู ปพรรณและเครื่ องประดับตามหลักการขั้นตอน องค์ประกอบศิลป์ และความคิด
สร้างสรรค์
3.9 แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานตามหลักวิชาด้วยความถูกต้อง
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ

ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆรวมไม่นอ้ ยกว่า
103 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวติ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

(ไม่นอ้ ยกว่า 3หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 4หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า4 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 3หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 2หน่วยกิต)

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต
(18 หน่วยกิต)
(24 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 21หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า

103 หน่ วยกิต
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1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต
ให้เรี ยนรายวิชาลําดับแรกของกลุ่มวิชาหรื อตามที่กลุ่มวิชากําหนด และเลือกเรี ยนรายวิชาส่ วนที่เหลือ
ตามที่กาํ หนดในแต่ละกลุ่มวิชา ให้สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เรี ยนอีก รวมไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1225
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
0-2-1
*-*-*
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
2000-1402
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ
2000-1407
คณิ ตศาสตร์เพือ่ การออกแบบ
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา(ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษาและกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่ วยกิต หรื อ
เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ
1.6.1 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทํางาน
2000-1604
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
1.6.2 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุ ข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่ งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2–1
ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1
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1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่า

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2300-1001
2300-1002
2300-1003
2300-1004
2300-1005
2300-1006
2300-1007

ชื่อวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
สุ นทรี ยศาสตร์พ้นื ฐาน
ความคิดสร้างสรรค์
ศิลปนิยม
องค์ประกอบศิลป์
การวาดเขียนพื้นฐาน
ศิลปะไทย
การเขียนแบบทัศนียวิทยา

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

 รายวิชาเพิม่ เติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชี พ
เลือก หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
2-0-2
1-2–2
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
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2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2305-2001
เครื่ องถม 1
2305-2002
เครื่ องถม 2
2305-2003
งานแกะสลักดุน 1
2305-2004
งานแกะสลักดุน 2
2305-2005
งานเครื่ องประดับ 1
2305-2006
ศิลปะลวดลายไทย 1
2305-2007
งานทําต้นแบบตัวเรื อนรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
2305-2008
งานออกแบบลวดลายรู ปพรรณและเครื่ องประดับ 1
2305-2009
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบรู ปพรรณและเครื่ องประดับ 1
2305-2010
การเขียนลายรดนํ้า
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต) ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
0-6-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2

สาขางานศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่องประดับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2305-2101
เครื่ องถม 3
2305-2102
เครื่ องถม 4
2305-2103
เครื่ องถม 5
2305-2104
งานแกะสลักดุน 3
2305-2105
งานแกะสลักดุน 4
2305-2106
งานแกะสลักดุน 5
2305-2107
งานเครื่ องประดับ 2
2305-2108
ศิลปะลวดลายไทย 2
2305-2109
งานออกแบบลวดลายรู ปพรรณและเครื่ องประดับ 2
2305-2110
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบรู ปพรรณและเครื่ องประดับ 2
2305-2111
การวาดเขียนเพื่องานหัตถกรรม
2305-2112
ประติมากรรมพื้นฐาน
2305-2113
ประติมากรรมไทย
2305-2114
เครื่ องหนังที่มีอรรถประโยชน์ใช้สอย
2305-2115
เครื่ องหนังของที่ระลึก
2305*2101 ถึง 2305*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-3-1
0-3-1
0-3-1
0-3-1
0-3-1
0-6-2
0-6-2
0-6-2
*-*-*
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2305-5101
2305-5102
2305-5103
2305-5104
2305-5105
2305-5106

หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ 1
ปฏิบตั ิงานศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ 2
ปฏิบตั ิงานศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ 3
ปฏิบตั ิงานศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ 4
ปฏิบตั ิงานศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ 5
ปฏิบตั ิงานศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ 6

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต นั้น ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถาน
ประกอบการวิเคราะห์ ลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหน่วยกิตและรายละเอียดของ
แต่ละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝึ กอาชี พ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยให้ใช้เวลาฝึ กใน
สถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2305-8001 ฝึ กงาน หรื อ 2305-8002ฝึ กงาน 1 และ 2305-8003 ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2305-8001
ฝึ กงาน
*-*-4
2305-8002
2305-8003

ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2305-8501 โครงการ หรื อ 2305-8502โครงการ 1 และ 2305-8503
โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2305-8501
โครงการ
*-*-4
2305-8502
2305-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

ให้ เลื อกเรี ยนตามความถนั ดและความสนใจจากรายวิ ชาที่ ก ําหนด หรื อเลื อกเรี ยนจากรายวิ ชา
ในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต ทั้งนี้
สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติ มในหมวดวิชาเลื อกเสรี ได้ตามบริ บทและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2305-9001
งานหล่อเครื่ องประดับ
1-3-2
2305-9002
งานชุบเคลือบผิว
0-3-1
2305-9003
งานประดับอัญมณี
1-3-2
2305-9004
งานต้นแบบตัวเรื อน
0-3-1
2305-9005
ออกแบบผลิตภัณฑ์
0-3-1
2305-9006
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์
0-3-1
2305-9007
งานบาติก
0-3-1
2305-9008
งานพิมพ์สกรี น
1-3-2
2305-9009
งานหนัง
1-3-2
2305-9010
ประติมากรรมไทยสมัยใหม่
0-3–1
2XXX*XX01 ถึง 2XXX*XX99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ
4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

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

2000*20XX

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อ
สถานประกอบการจัด

0-2-0
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หน้ าว่ าง
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จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึ กษา
สุ ขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพด้านเครื่ องประดับอัญมณี ให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่ อ ให้มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในหลัก การและกระบวนการงานพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อาชี พ ด้า น
เครื่ องประดับอัญมณี
4. เพื่อ ให้มีค วามรู ้ แ ละทัก ษะในงานผลิ ต และบริ ก ารทางเครื่ อ งประดับอัญ มณี ตามหลัก การและ
กระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุ รกิ จโดยคํานึ งถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านเครื่ องประดับอัญมณี ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
ใช้ความรู ้ และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพด้านเครื่ องประดับอัญมณี
7. เพื่อให้มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์ ประหยัดอดทน
มีวินัยมีความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาเครื่ องประดับอัญมณี

24

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิปกรรม
สาขาวิชาเครื่ องประดับอัญมณี ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 พฤติ กรรมลักษณะนิ สัย ได้แก่ ความมี วินัยความรั บผิดชอบความมี มนุ ษยสัมพันธ์ ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็ นต้น
1.3 ทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิหน้าที่พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํา เนิ น งานจัด การงานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํา นึ ง ถึ ง การ
บริ หารงานคุ ณ ภาพ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อ ม หลัก อาชี ว อนามัย และ
ความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 เข้าใจหลักการกระบวนการเทคนิคงานเครื่ องประดับอัญมณี
3.5 เข้าใจหลักการ การนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้
3.6 เข้าใจในงานศิลปกรรม รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์
สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
3.7 ปฎิบตั ิงานสร้างชิ้นงานรู ปพรรณ เครื่ องประดับ และงานเครื่ องประดับอัญมณี ตามหลักการ
และตรงการผลิต
สาขางานการเจียระไนอัญมณี
3.7 เข้าใจในการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ และหลักการเจียระไนอัญมณี
3.8 ออกแบบ เขียนแบบ เพื่อการเจียระไนอัญมณี
3.9 ปฏิบตั ิงานในการเจียระไนอัญมณี ด้วยวิทยาการที่เหมาะสมและถูกหลักการ
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี

ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาเครื่ องประดับอัญมณี จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า103หน่ วยกิ ต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวติ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า
(ไม่นอ้ ยกว่า 3หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 4หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า3หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 2หน่วยกิต)

22 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต
(18 หน่วยกิต)
(24 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 21หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า
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1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต
ให้เรี ยนรายวิชาลําดับแรกของกลุ่มวิชาหรื อตามที่กลุ่มวิชากําหนด และเลือกเรี ยนรายวิชา
ส่ วนที่เหลือตามที่กาํ หนดในแต่ละกลุ่มวิชา ให้สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เรี ยนอีก รวมไม่นอ้ ยกว่า
22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)

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

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1225
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน
2000-1402
คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานอาชีพ
2000-1407
คณิ ตศาสตร์เพือ่ การออกแบบ
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษาและกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่ วยกิต หรื อ
เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ
1.6.1 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
2000-1601
2000-1602
2000-1603
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุ ขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทํางาน
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
2000-1606
2000-1607
2000-1608

ชื่อวิชา
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุ ข
เพศวิถีศึกษา
สิ่ งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*
71หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2300-1001
2300-1002
2300-1003
2300-1004
2300-1005
2300-1006
2300-1007

ชื่อวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
สุ นทรี ยศาสตร์พ้นื ฐาน
ความคิดสร้างสรรค์
ศิลปนิยม
องค์ประกอบศิลป์
การวาดเขียนพื้นฐาน
ศิลปะไทย
การเขียนแบบทัศนียวิทยา

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

 รายวิชาเพิม่ เติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2310-2001
2310-2002
2310-2003
2310-2004
2310-2005
2310-2006
2310-2007
2310-2008
2310-2009

ชื่อวิชา
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 1
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 2
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 3
พื้นฐานงานเจียระไนพลอย
เขียนแบบเครื่ องประดับอัญมณี
งานประดับอัญมณี 1
งานประดับอัญมณี 2
งานประดับอัญมณี 3
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ง หรื อเลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
ที่เหลือให้เลือกเรี ยนรายวิชาจากสาขางานใดหรื อหลายสาขางาน รวมกันจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2310-2101
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 4
1-6-3
2310-2102
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 5
1-6-3
2310-2103
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 6
0-6-2
2310-2104
งานประดับอัญมณี 4
1-6-3
2310-2105
งานประดับอัญมณี 5
1-6-3
2310-2106
งานประดับอัญมณี 6
0-6-2
2310-2107
งานหลอมหล่อเครื่ องประดับ
1-6-3
2310-2108
งานชุบเคลือบผิว
1-6-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2310-2109
แยกสกัดโลหะมีค่า
2310-2110
งานแกะลายแรลาย
2310*2101 ถึง 2310*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2310-5101
ปฏิบตั ิงานเครื่ องประดับอัญมณี 1
2310-5102
ปฏิบตั ิงานเครื่ องประดับอัญมณี 2
2310-5103
ปฏิบตั ิงานเครื่ องประดับอัญมณี 3
2310-5104
ปฏิบตั ิงานเครื่ องประดับอัญมณี 4
2310-5105
ปฏิบตั ิงานเครื่ องประดับอัญมณี 5
2310-5106
ปฏิบตั ิงานเครื่ องประดับอัญมณี 6
2.3.2 สาขางานการเจียระไนอัญมณี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2310-2201
เครื่ องมือและอุปกรณ์เจียระไนพลอย
2310-2202
ทฤษฎีพ้นื ฐานการเจียระไนพลอย
2310-2203
งานเจียระไนพลอย 1
2310-2204
งานเจียระไนพลอย 2
2310-2205
การเขียนแบบอัญมณี
2310-2206
งานเจียระไนพลอย 3
2310-2207
งานเจียระไนพลอย 4
2310-2208
การออกแบบเจียระไนอัญมณี
2310-2209
อัญมณี และการวิเคราะห์
2310-2210
งานเจียระไนพลอย 5
2310-2211
งานแกะสลักอัญมณี 1
2310-2212
งานแกะสลักอัญมณี 2
2310-2213
การปรับปรุ งคุณภาพพลอย
2310*2101 ถึง 2310*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
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ท-ป-น
1-3-2
1-6-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
ท-ป-น
2-0-2
1-0-1
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-3-2
*-*-*
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2310-5201
2310-5202
2310-5203
2310-5204
2310-5205
2310-5206

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานการเจียระไนอัญมณี 1
ปฏิบตั ิงานการเจียระไนอัญมณี 2
ปฏิบตั ิงานการเจียระไนอัญมณี 3
ปฏิบตั ิงานการเจียระไนอัญมณี 4
ปฏิบตั ิงานการเจียระไนอัญมณี 5
ปฏิบตั ิงานการเจียระไนอัญมณี 6

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต นั้น ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถาน
ประกอบการวิเคราะห์ ลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหน่วยกิตและรายละเอียดของ
แต่ละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝึ กอาชี พ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยให้ใช้เวลาฝึ กใน
สถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2310-8001 ฝึ กงาน หรื อ 2310-8002ฝึ กงาน 1 และ 2310-8003 ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2310-8001
ฝึ กงาน
*-*-4
2310-8002
ฝึ กงาน 1
*-*-2
2310-8003
ฝึ กงาน 2
*-*-2
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2310-8501 โครงการ หรื อ 2310-8502โครงการ1 และ 2310-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2310-8501
โครงการ
*-*-4
2310-8502
โครงการ 1
*-*-2
2310-8503
โครงการ 2
*-*-2
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กาํ หนด หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต ทั้งนี้
สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิ ชาเพิ่มเติ มในหมวดวิชาเลื อกเสรี ได้ตามบริ บทและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2305-9001
งานหล่อเครื่ องประดับ
1-3-2
2305-9002
งานชุบเคลือบผิว
0-3-1
2305-9003
งานประดับอัญมณี
1-3-2
2305-9004
งานต้นแบบตัวเรื อน
0-3-1
2305-9005
ออกแบบผลิตภัณฑ์
0-3-1
2305-9006
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์
0-3–1
2XXX*XX01 ถึง 2XXX*XX99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิม่ เติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ
4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006
2000*20XX

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อ
สถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษาสุ ข
ศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชีพที่สมั พันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างทองหลวงให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านช่างทอง
หลวง
4. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในงานผลิตและบริ การทางช่างทองหลวง ตามหลักการและกระบวนการ
ในลักษณะครบวงจรเชิ งธุ รกิจโดยคํานึ งถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การอนุ รักษ์พลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านช่ างทองหลวงในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ ใช้
ความรู ้ และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพช่างทองหลวง
7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์ ประหยัดอดทนมี
วินยั มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนา
ตนเองและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาช่างทองหลวง ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 พฤติ กรรมลักษณะนิ สัย ได้แก่ ความมี วินัยความรั บผิดชอบความมี มนุ ษยสัมพันธ์ ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็ นต้น
1.3 ทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิหน้าที่พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดําเนิ นงาน จัดการงานอาชี พตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึ งถึ งการ
บริ หารงานคุ ณ ภาพ การอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อ ม หลัก อาชี ว อนามัย และ
ความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 เรี ยนรู ้ ทฤษฎี และกระบวนการขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานศิ ลปกรรม อาทิ รู ปแบบ ประเภท
กระบวนการคิด หลักการ ความหมายของศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ สากลและประจําชาติ
ตลอดจนหลักการสร้างสรรค์ การจัดองค์ประกอบจากทัศนธาตุ และทฤษฎีสี เป็ นต้น
3.5 ประเมิ น คุ ณ ค่ าผลงานศิ ลปกรรมอย่างถูก ต้อ งตามหลักการทางศิ ลปะและเชื่ อ มโยงกับ
สุ นทรี ยศาสตร์
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สาขางานช่ างทองหลวง
3.6 เตรี ยมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรให้พร้อมปฏิบตั ิงาน
3.7 เข้าใจหลักการ กระบวนการรักษาสุ ขอนามัย และความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
3.8 เข้าใจวิธีและกระบวนการเขียนแบบ ออกแบบ
3.9 ทําตัวเรื อนเครื่ องประดับโบราณและสมัยใหม่
3.10 หลอมแผ่รีด ดึงลวดโลหะและวัดขนาด
3.11 เข้าใจหลักการ กระบวนการใช้เครื่ องมือในการทําตัวเรื อนงานช่างทองหลวง
3.12 เข้าใจหลักการ กระบวนการใช้เครื่ องมือสลักดุน เลือกวัสดุ สารเคมี ตรวจสอบคุณภาพ
3.13 สลักดุนพื้นฐาน ปฏิบตั ิงานสลักดุนแยกมิติลาย ปฏิบตั ิงานสลักดุนภาพเรื่ องราว
3.14 ขึ้นรู ปและสลักลวดลายงานเครื่ องถม
3.15 ทําแหวน ถมเงินกําไลหัวบัว กําไลโป่ งถมเงิน
3.16 พื้นฐานงานช่างทองหลวงสกุลเพชรบุรี และสุ โขทัย
3.17 หลอมหล่อเครื่ องประดับระดับต้น
3.18 ชุบเคลือบผิวโลหะรู ปพรรณด้วยเทคนิคต่างๆ
3.19 ประดับอัญมณี บนตัวเรื อนแหวนชนิดต่างๆ โดยการฝังแบบไข่ปลา, หนามเตย
3.20 ตกแต่งผิว ขัดเงาแรลาย และตรวจสอบคุณภาพ
สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
3.6 เตรี ยมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
3.7 เข้าใจหลักการ กระบวนการรักษาสุ ขอนามัย และความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
3.8 เข้าใจวิธีและกระบวนการเขียนแบบ ออกแบบ
3.9 เข้าใจวิธีและกระบวนการใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมือช่างรู ปพรรณ และเจียระไนพลอย
3.10 ปฏิบตั ิงานหลอม รี ด และเก็บรักษาเศษผงโลหะ
3.11 ปฏิ บ ัติ ง านทํา ชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งประดับ ประเภทใบไม้ ดัด ทํา กระเปาะ เชื่ อ มนํ้า ประสาน
ทําแหวน จี้ เข็มกลัด ต่างหู สร้อยข้อมือ สร้อยคอ
3.12 ปฏิบตั ิงานเดินเส้น ขึ้นไข่ปลา เก็บไข่ปลา ตัดรู ปทรงต่างๆ ด้วยเครื่ องมือช่างประดับอัญมณี
3.13 ปฏิบตั ิงานประดับอัญมณี แบบไข่ปลา แบบหนามเตย แบบหุ ้มรี ด แบบรี ด (แทปเปอร์ )
แบบผสมผสาน เดินฟันปลา (ยิ) และประดับเม็ดยอดหนามเตย
3.14 ปฏิบตั ิงานขัดแหวน จี้ เข็มกลัด ต่างหู ด้วยเครื่ องมือช่างขัดรู ปพรรณและยาขัด
3.15ปฏิบตั ิงานล้างทําความสะอาดชิ้นงาน ขัดเงาเงิน-ทองและโลหะชนิดอื่นๆ
3.16ปฏิบตั ิงานแต่งผิวงาน และตรวจสอบคุณภาพ
3.17เข้าใจคุณสมบัติพลอยที่ไม่ทนความร้อน (เรี ยนพื้นฐานอย่างง่ายๆ)
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โครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาช่างทองหลวง

ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาช่ างทองหลวง จะต้องศึ กษารายวิชาจากหมวดวิชาต่ างๆ รวมไม่ น้อ ยกว่า 103 หน่ วยกิ ต และ
เข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
(ไม่นอ้ ยกว่า 3หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
(ไม่นอ้ ยกว่า 6หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
(ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
(ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
(ไม่นอ้ ยกว่า3หน่วยกิต)
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 2หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 21หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า
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1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต
ให้เรี ยนรายวิชาลําดับแรกของกลุ่มวิชาหรื อตามที่กลุ่มวิชากําหนด และเลือกเรี ยนรายวิชาส่ วนที่เหลือ
ตามที่กาํ หนดในแต่ละกลุ่มวิชา ให้สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เรี ยนอีก รวมไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1225
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
2000-1402
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ
2000-1407
คณิ ตศาสตร์เพือ่ การออกแบบ
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษาและกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่ วยกิต หรื อ
เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ
1.6.1 กลุ่มพลศึกษา
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษาและกลุ่มพลศึกษารวมกันไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต หรื อ
เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
2000-1601
2000-1602
2000-1603
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุ ขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทํางาน
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
2000-1606
2000-1607
2000-1608

ชื่อวิชา
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุ ข
เพศวิถีศึกษา
สิ่ งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไม่ น้อยกว่ า

71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2300-1001
2300-1002
2300-1003
2300-1004
2300-1005
2300-1006
2300-1007

ชื่อวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
สุ นทรี ยศาสตร์พ้นื ฐาน
ความคิดสร้างสรรค์
ศิลปนิยม
องค์ประกอบศิลป์
การวาดเขียนพื้นฐาน
ศิลปะไทย
การเขียนแบบทัศนียวิทยา

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

 รายวิชาเพิม่ เติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2001-1004
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1-2-2
2001-1005
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
1-0-1
2001-1006
กฎหมายแรงงาน
1-0-1
2001-1007
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
1-0-1
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2315-2001
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 1
1-6-3
2315-2002
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 2
1-6-3
2315-2003
งานประดับอัญมณี 1
1-6-3
2315-2004
งานประดับอัญมณี 2
1-6-3
2315-2005
งานช่างทองโบราณ 1
2-6-4
2315-2006
งานช่างทองโบราณ 2
1-6-3
2315-2007
งานชุบเคลือบผิว
0-6-2
2315-2008
งานหลอมหล่อเครื่ องประดับ
1-6-3
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ง หรื อเลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
ที่เหลือให้เลือกเรี ยนรายวิชาจากสาขางานใดหรื อหลายสาขางาน รวมกันจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานช่ างทองหลวง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2315-2101
งานสลักดุน 1
1-6-3
2315-2102
งานสลักดุน 2
1-6-3
2315-2103
งานเครื่ องถม 1
2-6-4
2315-2104
งานเครื่ องถม 2
1-6-3
2315-2105
งานช่างทองหลวง 1
1-6-3
2315-2106
งานช่างทองหลวง 2
1-6-3
2315-2107
การเขียนลวดลายไทย 1
0-4-2
2315-2108
วัสดุเครื่ องประดับ
2-0-2
2315-2109
การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี ดว้ ยคอมพิวเตอร์ 1
0-4-2
2315*2101 ถึง 2315*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2315-5101
2315-5102
2315-5103
2315-5104
2315-5101
2315-5101

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานช่างทองหลวง
ปฏิบตั ิงานช่างทองหลวง
ปฏิบตั ิงานช่างทองหลวง
ปฏิบตั ิงานช่างทองหลวง
ปฏิบตั ิงานช่างทองหลวง
ปฏิบตั ิงานช่างทองหลวง

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

1
2
3
4
5
6

2.3.2 สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
รหัสวิชา
2315-2201
2315-2202
2315-2203
2315-2204
2315-2205
2315-2206
2315-2207
2315-2208
2315-2209
2315-2210
2315-2211
2315-2212
2315-2213
2315-2214
2315-2215
2315-2216
2315-2217
2315-2218
2315-2219
2315-2220

ชื่อวิชา
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 3
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 4
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 5
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 6
งานประดับอัญมณี 3
งานประดับอัญมณี 4
งานประดับอัญมณี 5
งานประดับอัญมณี 6
งานประดับอัญมณี 7
ความรู ้พ้ืนฐานอัญมณี
งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนแหวน 1
งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนแหวน 2
งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนจี้ 1
งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนจี้ 2
งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนต่างหู 1
งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนต่างหู 2
งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนเข็มกลัด 1
งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนเข็มกลัด 2
งานขัดเงาตัวเรื อนเครื่ องประดับ 1
งานฝังอัญมณี แบบไข่ปลาหล่อ
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1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-0-1
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
1-6-3
0-6–2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2315-2221
การเขียนแบบอัญมณี
2315-2222
งานเจียระไนพลอย 1
2315-2223
งานเจียระไนพลอย 2
2315-2224
งานเจียระไนพลอย 3
2315-2225
งานเจียระไนพลอย 4
2315-2226
งานเจียระไนพลอย 5
2315-2227
งานแกะสลักอัญมณี 1
2315-2228
การวาดเขียนและการออกแบบเครื่ องประดับ 1
2315*2101 ถึง 2315*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิม่ เติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2315-5201
ปฏิบตั ิงานเครื่ องประดับอัญมณี 1
2315-5202
ปฏิบตั ิงานเครื่ องประดับอัญมณี 2
2315-5203
ปฏิบตั ิงานเครื่ องประดับอัญมณี 3
2315-5204
ปฏิบตั ิงานเครื่ องประดับอัญมณี 4
2315-5201
ปฏิบตั ิงานเครื่ องประดับอัญมณี 5
2315-5201
ปฏิบตั ิงานเครื่ องประดับอัญมณี 6

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6–3
0-4–2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต นั้น ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถาน
ประกอบการวิเคราะห์ ลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหน่วยกิตและรายละเอียดของ
แต่ละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝึ กอาชี พ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยให้ใช้เวลาฝึ กใน
สถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา2306-8001 ฝึ กงาน หรื อ 2306-8002ฝึ กงาน 1 และ 2306-8003 ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
2315-8001

ชื่อวิชา
ฝึ กงาน

ท-ป-น
*-*-4

2315-8002
2315-8003

ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-2
*-*-2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2306-8501 โครงการ หรื อ 2306-8502โครงการ 1 และ 2306-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
2315-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2315-8502
2315-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า

10 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กาํ หนด หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต ทั้งนี้
สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิ ชาเพิ่มเติ มในหมวดวิชาเลื อกเสรี ได้ตามบริ บทและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2315 -9001 การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี ดว้ ยคอมพิวเตอร์ 2
0-4-2
2315 -9002 การวาดเขียนและการออกแบบเครื่ องประดับ 2
0-4-2
2315 -9003 งานสลักดุนลายสากล 1
0-6-2
2315 -9004 งานสลักดุนลายสากล 2
0-6-2
2315 -9005 งานแกะลายแรลาย
0-6-2
2315 -9006 การออกแบบเจียระไนอัญมณี
1-3-2
2315 -9007 อัญมณี และการวิเคราะห์
1-6-3
2315 -9008 งานแกะสลักอัญมณี 2
1-6-3
2315 -9009 การปรับปรุ งคุณภาพพลอย
1-6-3
2315 -9010 งานฝังอัญมณี แบบหนามเตย
0-6-2
2315 -9011 งานฝังอัญมณี แบบฝังหุม้
0-6-2
2315 -9012 งานฝังอัญมณี แบบฝังล็อค
0-6-2
2315 -9013 งานขัดเงาตัวเรื อนเครื่ องประดับ 2
0-6-2
2315 -9014 การเขียนแบบเครื่ องประดับอัญมณี
0-6-2
2315 -9015 การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี
0-6-2
2315 -9016 การเขียนลวดลายไทย 2
0-4-2
2315 -9017 ออกแบบพื้นฐานงานช่างทองหลวง
1-3–2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2315 -9018 ออกแบบช่างทองหลวง
2315 -9019 งานบุรูปพรรณ
2315 -9020 งานประดับอัญมณี โบราณ
2XXX*XX01 ถึง 2XXX*XX99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ

ท-ป-น
1-3-2
1-6-3
1-6–3
*-*-*

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

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

2000*20XX

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อ
สถานประกอบการจัด

0-2-0
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กลุ่มวิชาภาษาไทย
2000-1101
2000-1102
2000-1103
2000-1104
2000-1105
2000-1106

ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาไทยธุรกิจ
การพูดในงานอาชีพ
การเขียนในงานอาชีพ
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2000-1201
2000-1202
2000-1203
2000-1204
2000-1205
2000-1206
2000-1207
2000-1208
2000-1209
2000-1210
2000-1211
2000-1212
2000-1213
2000-1214
2000-1215
2000-1216
2000-1217
2000-1218
2000-1219
2000-1220
2000-1221
2000-1222

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน
การเขียนในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานช่าง
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิ ชย์
การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริ การด้านสุ ขภาพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี
ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเสื้ อผ้า
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริ มสวย

2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
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2000-1223
2000-1224
2000-1225
2000-1226
2000-1227

ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะการประกอบอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาหารไทย
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเกษตร
ภาษาอังกฤษเพือ่ การประมง

0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

2000-1301
2000-1302
2000-1303
2000-1304
2000-1305
2000-1306

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริ การ
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์

1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
0-2-1

2000-1401
2000-1402
2000-1403
2000-1404
2000-1405
2000-1406
2000-1407
2000-1408

คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม 1
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม 2
เรขาคณิ ตวิเคราะห์และแคลคูลสั เบื้องต้น
คณิ ตศาสตร์พาณิ ชยกรรม
คณิ ตศาสตร์เพื่อการออกแบบ
สถิติการทดลอง

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

2000-1501
2000-1502
2000-1503
2000-1504
2000-1505
2000-1506

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ทักษะชีวิตและสังคม
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ไทย
อาเซียนศึกษา
เหตุการณ์ปัจจุบนั
วัฒนธรรมอาเซียน

2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

กลุ่มพลศึกษา
2000-1601
2000-1602

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุ ขภาพ

0-2-1
0-2-1

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา

กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
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2000-1603
2000-1604
2000-1605
กลุ่มสุ ขศึกษา
2000-1606
2000-1607
2000-1608
กลุ่มบูรณาการ
2000-1609
2000-1610

การออกกําลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทํางาน
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

0-2-1
0-2-1
0-2-1

การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุ ข
เพศวิถีศึกษา
สิ่ งเสพติดศึกษา

1-0-1
1-0-1
1-0-1

ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2-2
1-2–2
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กลุ่มวิชาภาษาไทย

2000-1101
ภาษาไทยพืน้ ฐาน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส และ
สถานการณ์
3. สามารถนําความรู ้และทักษะการฟั ง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนไปใช้สื่อสารในชีวิตประจําวัน
ถูกต้องตามหลักการ
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน
2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
4. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การรับสารและการส่ งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถอ้ ยคํา สํานวน ระดับภาษา การฟั ง การดู
และการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
และสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ การพูดในโอกาสต่างๆ ตามมารยาทของสังคม การกล่าวทักทาย แนะนําตนเองและผูอ้ ื่ น
ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสี ยใจ การพูดติดต่อกิจธุ ระ พูดสรุ ปความ พูดแสดงความคิดเห็น
การเขียนข้อความติดต่อกิจธุ ระ เขียนสะกดคํา สรุ ปความ อธิ บาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ ม เขียนประวัติย่อ
เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ
2000-1102

ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. สามารถใช้ภาษาไทยสื่ อสารในงานอาชีพอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพ จากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระและพูดในงานอาชีพตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้ภาษาไทยในงานอาชี พ การฟั งคําสั่งหรื อข้อแนะนําการปฏิบตั ิงาน ฟั ง และดูสาร
ในงานอาชีพจากสื่ อบุคคล สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์และแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบตั ิงาน
คู่ มื อ การใช้อุ ป กรณ์ ห รื อ รายละเอี ย ดของผลิ ต ภัณ ฑ์ การนํา เสนอผลงาน สาธิ ต ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง านหรื อ
กระบวนการผลิ ตชิ้ นงาน การพูดติดต่อกิ จธุ ระ สนทนากิ จธุ ระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็ น
ในที่ประชุม การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน เขียนจดหมายกิจธุระ และเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ
2000-1103

ภาษาไทยธุรกิจ
1-0-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. สามารถใช้ภาษาไทยสื่ อสารในงานธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานธุรกิจ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุรกิจ จากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระ และพูดในงานธุรกิจตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง คํา สั่ง หรื อ ข้อ แนะนํา การปฏิ บ ัติ ง าน ฟั ง และดู ส ารในงานอาชี พ จากสื่ อ บุ ค คล
สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และแหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชน การอ่านคู่มือการปฏิบตั ิงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรื อ
รายละเอี ย ดของผลิ ต ภัณ ฑ์ การนํา เสนอผลงาน เสนอขายสิ น ค้า และบริ ก าร การพูด ติ ด ต่ อ กิ จ ธุ ร ะ สนทนา
กิจธุ ระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็นและเขียนรายงานการประชุม เขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์
เขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพ
2000-1104

การพูดในงานอาชีพ
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. มีทกั ษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการพูด
3. สามารถใช้ทกั ษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการพูด
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ
3. พูดในที่ประชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ตามขั้นตอน
4. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การพูด ในชี วิ ต ประจํา วัน และงานอาชี พ พูด ติ ด ต่ อ กิ จ ธุ ร ะในโอกาสต่ า ง ๆ พูด แสดง
ความคิดเห็น นําเสนอผลงาน บรรยายสรุ ป พูดเสนอขายสิ นค้าหรื อบริ การ พูดในที่ประชุ มชนในหน้าที่โฆษก
และพิ ธี ก ร กล่ า วต้อ นรั บ กล่ า วขอบคุ ณ กล่ า วรายงาน กล่ า วอํา ลาอาลัย กล่ า วสุ น ทรพจน์ แ ละอวยพร
ในโอกาสต่าง ๆ
2000-1105

การเขียนในงานอาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการเขียน
2. สามารถเรี ยบเรี ยงถ้อยคําได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
3. สามารถใช้ทกั ษะการเขียนพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าความสําคัญของการเขียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้และหลักการเขียนถ้อยคํา สํานวน โวหาร
2. เขียนคําทับศัพท์ ศัพท์เฉพาะวิชาชีพถูกต้องตามหลักการเขียน
3. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามรู ปแบบและหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นในงานอาชี พ การเรี ยบเรี ยงถ้ อ ยคํา สํ า นวน โวหารที่ ใ ช้
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ เขียนสะกดคํา เขียนคําทับศัพท์และศัพท์เฉพาะวิชาชีพ เขียนแสดงความคิดเห็น
และแสดงความรู ้สึกในโอกาสต่าง ๆ เขียนรายงานการประชุ ม บันทึกข้อความ จดหมายกิจธุ ระและธุ รกิจ และ
เขียนบทร้อยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ
2000-1106

ภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยในการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามหลักการ
3. สามารถใช้ทกั ษะการใช้ภาษาไทยพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าความสําคัญของการใช้ภาษาไทย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ถอ้ ยคํา สํานวน โวหาร
2. พูดเชิงสร้างสรรค์ตามรู ปแบบและหลักการพูด
3. เขียนเชิงสร้างสรรค์ตามรู ปแบบและหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ การใช้ภาษาไทยเชิ งสร้ างสรรค์ การเรี ยบเรี ยงถ้อยคํา สํานวน โวหาร การพูด-เล่าเรื่ อง
การอธิ บาย บรรยาย การพูดโน้มน้าว การนําเสนอผลงาน การเขี ยนสรุ ปความ เขี ยนนิ ทาน สารคดี บทความ
ปกิณกะ เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู ้สึกในโอกาสต่าง ๆ เขียนบทร้อยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ์
ในงานอาชีพ

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ

2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริง 1
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดู บทสนทนา เรื่ องราว คําสัง่ ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวัน
3. อ่านเรื่ องทัว่ ไปในชีวิตประจําวัน
4. เขียนให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจําวัน
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟังคําสัง่ เรื่ องราว การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ
หรื อที่กาํ หนดเกี่ ยวกับครอบครั ว การศึกษา งานอดิ เรก สุ ขภาพ การสนทนาเรื่ องในอดี ต ปั จจุ บนั และอนาคต
เทศกาลทางวัฒ นธรรม การอ่ า นเรื่ อ งทั่ว ไป ข้อ ความสั้ น ๆ ที่ พ บในชี วิ ต ประจํา วัน จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และ
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การเขียนข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุกรม และ online dictionary การใช้ภาษาตามมารยาท
สัง คมและวัฒ นธรรมของเจ้า ของภาษา การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ห รื อ ฝึ กฝนกับ เพื่ อ น
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1202

ภาษาอังกฤษในชีวติ จริง 2
2-0-2
วิชาบังคับก่อน : 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดู เรื่ องราว บันเทิงคดี ข่าวสั้น ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ
3. อ่านเรื่ องทัว่ ไป กําหนดการ ป้ ายต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
4. เขียนให้ขอ้ มูล กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า น เขี ย น การฟั ง -ดู เ รื่ องราวต่ า ง ๆ บัน เทิ ง คดี จ ากสื่ อ โสตทัศ น์
การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ กาํ หนดเกี่ ย วกับการเดิ น ทาง ท่ อ งเที่ ยว การบอกทิ ศทาง การบอก
ตําแหน่ งที่ต้ งั สิ่ งบันเทิง การซื้ อ ขาย การต้อนรับ การสนทนาทางโทรศัพท์ การปฏิบตั ิตามคําสั่ง ขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิการอ่านเรื่ องทัว่ ไป ข้อความ กําหนดการ ป้ ายประกาศต่าง ๆ ที่พบในชี วิตประจําวันจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ และ
สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ จดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ การกรอกแบบฟอร์ มต่ าง ๆ การใช้ภาษาตามมารยาทสัง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้หรื อฝึ กฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้วยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สนใจในชีวิตประจําวัน
2. พูดสื่ อสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ
3. ใช้สาํ นวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์
4. ใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษาสื่ อความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สนใจ และ
ที่กาํ หนดจากภาพยนตร์ เพลง สื่ อโสตทัศน์ สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ และจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การฝึ กออกเสี ยงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสี ยง การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนทางภาษาต่าง ๆ
ที่ใช้ในชีวิตจริ ง การใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้หรื อฝึ กฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้วยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟั ง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน ในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดู ข่าว การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบใช้บทบาทสมมุ ติและสถานการณ์ จาํ ลองในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ กาํ หนดหรื อตาม
ความสนใจ
3. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนทางภาษาเหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคมวัฒนธรรม
4. ออกเสี ยงภาษาอังกฤษได้ตามหลักการออกเสี ยง
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาํ หนดหรื อ
ตามความสนใจจากภาพยนตร์ เพลง สื่ อโสตทัศน์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์และเว็บไซต์ต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
สถานการณ์จาํ ลอง การเล่าเรื่ องจากสิ่ งที่ฟังหรื อดู การฝึ กออกเสี ยงภาษาอังกฤษตามหลัก การออกเสี ยง การใช้
คําศัพท์ สํานวนทางภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในชี วิตจริ ง การใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal
language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้หรื อฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1205
การอ่ านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านหนังสื อพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โฆษณา โปสการ์ดจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. อ่านประกาศ ฉลาก ป้ ายประกาศ ป้ ายเตือน เครื่ องหมาย สัญลักษณ์จากสถานที่ต่าง ๆ
3. อ่านตาราง แผนภาพ แผนภูมิ
4. อ่านเอกสารทางการค้า
5. อ่านประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
6. อ่านกําหนดการ บันทึกสั้น ๆ
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการอ่านพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การอ่านเรื่ องต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ สารคดี บันเทิงคดี หนังสื อพิมพ์
โฆษณา แผ่นพับ แผ่นปลิ ว โปสการ์ ด ประกาศ ฉลาก ป้ ายประกาศ ป้ ายเตื อน เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง
แผนภาพ แผนภูมิ รายการสิ นค้า ประกาศรับสมัครงาน กําหนดการ ระเบียบการ บันทึกสั้น ๆ การเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1206
การเขียนในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนข้อมูลบุคคล
2. เขียนบันทึกย่อ ข้อความสั้น ๆ
3. เขียนอวยพรเทศกาลต่างๆ
4. เขียนจดหมายส่ วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5. กรอกแบบฟอร์มชนิดต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการเขียนพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การเขียนโต้ตอบทางสังคม การเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความสั้น ๆ บันทึกย่อ/จดหมาย
ส่ วนตัว การเขียนบัตรอวยพร บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิ กส์ในโอกาสต่าง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การกรอก
แบบฟอร์ มต่าง ๆ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียน การแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเองจาก
แหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสํ าหรับงานช่ าง
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในงานอาชีพช่าง
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการสาธิตการปฏิบตั ิงานอาชีพช่างจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาชีพช่าง
3. อ่านเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ป้ ายเตือน ป้ ายประกาศในสถานที่ปฏิบตั ิงาน
4. สาธิตและนําเสนอ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาชีพช่าง
5. กรอกแบบฟอร์มการปฏิบตั ิงานช่าง
6. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานช่าง
7. ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศสื บ ค้น และฝึ กฝนภาษาอัง กฤษในงานอาชี พ ช่ า งพร้ อ มแสดงหลัก ฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ศพั ท์เทคนิคที่เป็ นพื้นฐานในการปฏิบตั ิงานช่างต่าง ๆ การอ่าน
คู่มือ ชื่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือในการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่ องมือ ขนาด สัดส่ วน รู ปทรง เครื่ องหมาย
สัญลักษณ์ แผนภาพ ป้ ายประกาศความปลอดภัยในโรงฝึกงาน กฎระเบียบการปฏิบตั ิงาน แบบฟอร์ มการปฏิบตั ิงาน
การปฏิ บตั ิ และสาธิ ตขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานง่ าย ๆ การเขี ยนข้อความ กรอกข้อมูลการปฏิ บตั ิ งาน การเลื อกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรู ้ ดา้ นอาชี พด้วยตนเองจากแหล่งการเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย
2101-1208
ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานพาณิชย์
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถ ฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดู การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบตั ิงานในงานอาชีพธุรกิจจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ อง เอกสารทางธุรกิจ กฎระเบียบการปฏิบตั ิงานในงานอาชีพธุรกิจ
3. พูดโต้ตอบ ปฏิบตั ิตามคําสัง่ สาธิตและนําเสนอตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาชีพธุรกิจ
4. เขียนให้ขอ้ มูล บันทึกข้อความสั้น ๆ และกรอกแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานธุรกิจ
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจ
6. ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ สื บค้น และฝึ กฝนการใช้ภ าษาอัง กฤษในงานอาชี พ ธุ ร กิ จ พร้ อ มแสดง
หลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การโต้ตอบในสถานการณ์ทางธุรกิจต่าง ๆ หน่วยงานในองค์กรและ
หน้าที่รับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การสื่ อสารทางธุ รกิจ การติดต่อทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การบอก
ตําแหน่ งที่ต้ งั การอ่านเอกสารทางธุ รกิ จ ผลิตภัณฑ์ การโฆษณาสิ นค้า แผ่นพับ แผนภาพ ตาราง กฎระเบียบการ
ปฏิบตั ิงาน การเขียนบันทึกข้อความสั้น ๆ การกรอกแบบฟอร์ มที่ใช้ในงานธุรกิจ การปฏิบตั ิตามคําสั่ง การให้ขอ้ มูล
ต่าง ๆ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-commerce) นําเสนอสิ นค้า การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2000-1209
การโต้ ตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถอ่านและเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ประเภทต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานธุรกิจ
2. เขียนโต้ตอบจดหมายประเภทต่าง ๆ ในงานธุรกิจ
3. เขียนจดหมายเชิญในโอกาสต่าง ๆ การแสดงความยินดี
4. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการอ่านและการเขียนเอกสารในงานธุ รกิ จ พร้ อมแสดง
หลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การเขียนจดหมายธุ รกิจประเภทต่าง ๆ การใช้รูปแบบและโครงภาษาการเขียนจดหมาย
ธุ ร กิ จ จดหมายสอบถาม ตอบสอบถาม การตอบรั บและการตอบปฏิ เสธ จดหมายสั่งซื้ อและตอบการสั่งซื้ อ
การสั่งซื้ อทางอินเทอร์ เน็ต การกรอกใบสั่งซื้ อ วิธีการชําระเงิน ใบแจ้งชําระเงิน จดหมายเชิญ ในโอกาสต่าง ๆ
การแสดงความยินดี การกรอกแบบฟอร์ มทางธุรกิจ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สื บค้นและฝึกฝนการอ่านและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจด้วยตนเอง
2000-1210
ภาษาอังกฤษสํ าหรับคอมพิวเตอร์
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง -ดู การสาธิต การปฏิบตั ิงานใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
3. อ่านเรื่ อง คู่มือ คําสัง่ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์
4. เขียนให้ขอ้ มูล ใบสมัคร การลงทะเบียน และการกรอกข้อมูลออนไลน์
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานคอมพิวเตอร์
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นความก้าวหน้าในงานคอมพิวเตอร์ และฝึ กฝนการใช้ พร้ อมแสดง
หลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง ดู พูด อ่านและเขียน การใช้คาํ ศัพท์เทคนิ ค ชิ้นส่ วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การอ่านเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ คู่มือ คําสั่ง การปฏิบตั ิตามคําสั่ง การใช้โปรแกรมปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ
การอ่ านและการถ่ ายโอนความหมายของตัวย่อ สัญลักษณ์ กล่องข้อความ (Dialogue box) การแก้ปัญหา
(Troubleshooting) การช่วยเหลือ (Help) การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์ดว้ ยตนเอง
2000-1211
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดสาธิต การนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อ่าน ข้อความ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เขียนให้ขอ้ มูลต่างๆ บนสังคมออนไลน์ ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นความก้าวหน้าด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารต่าง ๆ และฝึ กฝน
การใช้ภาษาอังกฤษพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง ดู พู ด อ่ า นและเขี ย น การใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิ ต ประจํา วัน
การติ ดต่อสื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ ด้วยระบบปฏิ บตั ิ การคอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต ระบบเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ (Social network) การเรี ยนรู ้ออนไลน์ (Learning network) การใช้แอพลิเคชัน่ ต่าง ๆ การใช้คาํ ศัพท์
เฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้น
และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง
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2000-1212
ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานสํ านักงาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานสํานักงาน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานสํานักงานและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสํานักงานจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบ การให้และถามข้อมูลเกี่ยวกับงานสํานักงาน
3. สาธิต การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานสํานักงาน
4. อ่านเรื่ อง คู่มือการปฏิบตั ิงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวกับงานสํานักงาน
5. เขียนบันทึกย่อ จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ เกี่ยวกับงานสํานักงาน
6. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานสํานักงาน
7. ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ สื บค้น ความก้า วหน้า ในงานสํา นัก งานและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนเรื่ องในสถานการณ์การปฏิบตั ิงานสํานักงาน การต้อนรับ
การขอและให้ขอ้ มูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านและปฏิบตั ิตามคําสั่ง การอ่านคู่มือการปฏิบตั ิงาน ตาราง
การปฏิบตั ิงานประจําวัน การนัดหมาย กฎระเบียบ การเขียนบันทึกย่อ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การนําเสนอ
การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
ในงานสํานักงานและจากแหล่งสื่ อที่หลากหลาย
2000-1213
ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานประชาสั มพันธ์
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ อง บทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์จากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดให้ขอ้ มูลและนําเสนอในงานประชาสัมพันธ์
3. อ่านเรื่ อง ประกาศ ข้อความการแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
4. เขียนประกาศ และการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานประชาสัมพันธ์
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นความก้าวหน้าในงานประชาสัมพันธ์และฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนเรื่ องในสถานการณ์การประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ การขอ
และให้ขอ้ มูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การพูดประชาสัมพันธ์ การประกาศ การแจ้งเตือน การเขียนประกาศ
การแจ้งเตือน การนัดหมาย การอ่านเรื่ องเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์และจากแหล่ งสื่ อ ที่
หลากหลาย
2000-1214
ภาษาอังกฤษสํ าหรับการท่ องเทีย่ ว
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานธุรกิจการท่องเที่ยว
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาในสถานการณ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับงานธุรกิจการการท่องเที่ยว
3. อ่านป้ ายประกาศ สัญลักษณ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว
4. เขียนให้ขอ้ มูลและกรอกแบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว
5. ใช้คาํ ศัพท์ดา้ นธุรกิจการท่องเที่ยว
6. ใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค้น ความก้า วหน้า ในงานท่ อ งเที่ ย วและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยและ
สถานที่ที่มีชื่อเสี ยงในต่างประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี การต้อนรับผูม้ าเยือน การให้ขอ้ มูลแก่นกั ท่องเที่ยว
กําหนดการเดินทาง การให้ขอ้ มูลข่าวสารการท่องเที่ยว การอ่านป้ ายประกาศ สัญลักษณ์ กฎระเบียบตามแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย ว การกรอกข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ในแบบฟอร์ ม ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว การใช้ภ าษาตามมารยาททางสัง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและ
ฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการท่องเที่ยวจากแหล่งสื่ อที่หลากหลาย
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2000-1215
ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานโรงแรม
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย ป้ ายประกาศ ป้ ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรม
3. พูดโต้ตอบให้ขอ้ มูล การบริ การลูกค้าในงานโรงแรม
4. เขียนให้ขอ้ มูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานโรงแรม
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรม
6. การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
7. ใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค้น ความก้า วหน้า ในงานโรงแรมและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียนเรื่ องทัว่ ไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโต้ตอบให้บริ การแก่ลูกค้า
การให้ขอ้ มูล การแนะนํา การต้อนรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง การแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว สิ่ งบันเทิง อาหาร
เครื่ องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่ อง ข้อความ คําสั่ง สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย ป้ ายประกาศ ป้ ายเตือนที่ใช้
ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการใช้
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจากแหล่งสื่ อที่หลากหลาย
2000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการด้ านสุ ขภาพ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจบริ การด้านสุ ขภาพ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานบริ การด้านสุ ขภาพจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบให้ขอ้ มูล สาธิต นําเสนอ ในงานการบริ การด้านสุ ขภาพ
3. อ่านเรื่ อง ข้อความเกี่ยวกับงานบริ การด้านสุ ขภาพ
4. เขียนให้ขอ้ มูลและบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับงานบริ การด้านสุ ขภาพ
5. กรอกแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการบริ การด้านสุ ขภาพ
6. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานบริ การด้านสุ ขภาพ
7. ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศสื บค้น ความก้า วหน้า ในงานธุ ร กิ จ บริ ก ารด้า นสุ ขภาพและฝึ กฝนการใช้
ภาษาอังกฤษ พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับงานบริ การด้านสุ ขภาพ การโต้ตอบให้บริ การแก่ลูกค้า
การให้และขอข้อมูล การซักถามประวัติ การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับสุ ขภาพและยารักษาโรค การนัดหมาย การอ่าน
เรื่ อง ข้อความ การใช้คาํ ศัพท์เฉพาะในงานบริ การด้านสุ ขภาพ การกรอกแบบฟอร์ ม การบันทึกข้อมูล การใช้
พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งสื่ อที่หลากหลายสื บค้นและฝึ กฝน
การฟัง พูด อ่านและเขียนในงานบริ การสุ ขภาพ
2000-1217
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจสปา
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานธุรกิจสปาจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ อง ข้อความเกี่ยวกับธุรกิจสปา
3. พูดโต้ตอบให้ขอ้ มูล การบริ การ สาธิต ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานสปา
4. เขียนบันทึกข้อมูล การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจสปา
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานสปา
6. ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ สื บ ค้น ความก้า วหน้า ในงานธุ ร กิ จ สปาและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับงานสปา การโต้ตอบให้บริ การแก่ลูกค้า การให้และ
ขอข้อมูล การสอบถาม การให้คาํ แนะนํา การชําระเงิน การอ่านเรื่ อง ข้อความ การใช้คาํ ศัพท์เฉพาะในงานสปา
การกรอกแบบฟอร์ ม บันทึกข้อมูล การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งสื่ อที่หลากหลายสื บค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสปา
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2000-1218
ภาษาอังกฤษสํ าหรับการขาย
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขาย
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานธุรกิจการขายจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดให้ขอ้ มูล การนําเสนองาน สาธิตผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานธุรกิจการขาย
3. การสนทนาทางโทรศัพท์
4. อ่านข้อความ ฉลาก ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย
5. เขียนให้ขอ้ มูลสิ นค้าและบริ การเกี่ยวกับธุรกิจการขาย
6. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
7. เขียนบันทึกย่อ ข้อความสั้นๆ และกรอกแบบฟอร์มต่างๆ
8. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานการขาย
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นความก้าวหน้าในงานการขายและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในธุ รกิ จ
การขายและแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียนสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย การนัดหมาย การติดต่อ
ทางโทรศัพท์ การสาธิ ตผลิ ตภัณฑ์ การนําเสนอผลิตภัณฑ์ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ เครื่ องหมาย
การค้า รายการสิ นค้า พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบันทึกย่อ/ข้อความ
สั้น ๆ กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นและ
ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการขาย พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2000-1219
ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานบัญชี
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานบัญชี
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเรื่ อง ข้อความเกี่ยวกับงานบัญชี
2. เขียนให้ขอ้ มูลและการบันทึกรายงานเกี่ยวกับงานบัญชี
3. เขียนจดหมาย บันทึกย่อข้อความสั้นๆ
4. กรอกข้อมูลทางบัญชี
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานบัญชี
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานบัญชี พร้ อมแสดงหลักฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การอ่านและเขียนเกี่ยวกับงานบัญชี การใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานบัญชี การบันทึกรายงาน
ทางบัญชีประเภทต่าง ๆ การลงบัญชีอย่างง่าย ๆ การเขียนจดหมาย บันทึกย่อ/ข้อความสั้น ๆ การกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์ มทางบัญชี การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝน
การใช้ภาษาอังกฤษในงานบัญชี พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2000-1220
ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานคหกรรม
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานคหกรรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนา การสาธิตการปฏิบตั ิงานคหกรรมจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาให้ขอ้ มูล การบริ การในงานคหกรรม
3. สาธิตการปฏิบตั ิงานและนําเสนอผลงานเกี่ยวกับงานคหกรรม
4. อ่านคู่มือ และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาชีพด้านคหกรรม
5. อ่านเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพเกี่ยวกับงานคหกรรม
6. เขียนให้ขอ้ มูล ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานคหกรรม
7. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานคหกรรม
8. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานคหกรรม และฝึ กฝนภาษาอังกฤษ พร้ อมแสดงหลักฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนในงานคหกรรม การพูดโต้ตอบ การบรรยาย สาธิ ตการปฏิบตั ิงาน
การแสดงความคิดเห็น การเสนอ/ให้ขอ้ มูล การบริ การงานจ้าง การใช้คาํ ศัพท์เทคนิ ค การอ่านคู่มือเครื่ องมือ
อุปกรณ์ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การเขียนข้อความสั้น ๆ การถ่ายโอนคําศัพท์เทคนิ คมาเขียน
เป็ นประโยคและข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาด้วยตนเองและแสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1221
ภาษาอังกฤษสํ าหรับการออกแบบเสื้อผ้ า
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานออกแบบเสื้ อผ้า
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสาธิตการปฏิบตั ิงานด้านการออกแบบเสื้ อผ้าจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ องราวแบบเสื้ อต่าง ๆ คู่มือปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้ อผ้า
3. พูดสาธิต นําเสนอผลงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้ อผ้า
4. เขียนให้ขอ้ มูลผลงานการออกแบบเสื้ อผ้า
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานออกแบบเสื่ อผ้า
6. ใช้เ ทคโนโลยีสื บ ค้น ความก้า วหน้า ในงานออกแบบเสื้ อ ผ้า และฝึ กฝนภาษาอัง กฤษ พร้ อ มแสดง
หลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนงานออกแบบเสื้ อผ้าทั้งในและต่างประเทศ การโต้ตอบ ให้ขอ้ มูล
การสาธิตขั้นตอนการปฏิบตั ิงานออกแบบเสื้ อผ้า การแสดงความคิดเห็นการแนะนํา การใช้คาํ ศัพท์เทคนิค การอ่าน
แบบเสื้ อ คู่มือ เครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การเขียนข้อความ การถ่ายโอน
คําศัพท์เทคนิ คมาเขียนเป็ นประโยคและข้อความ การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การแสวงหาความรู ้จากแหล่ง การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1222
ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานเสริมสวย
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานเสริ มสวย
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนา การสาธิต การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานเสริ มสวยจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานเสริ มสวย
3. อ่านเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ ตาราง แผนภาพในงานเสริ มสวย
4. สาธิตขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและนําเสนอผลงานเกี่ยวกับการบริ การเสริ มสวย
5. เขียนข้อความ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเสริ มสวยสั้น ๆ
6. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานเสริ มสวย
7. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานเสริ มสวย และ ฝึ กฝนภาษาอังกฤษ พร้ อมแสดงหลักฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียนในงานเสริ มสวยทั้งในและต่างประเทศ การแต่งหน้า เครื่ องสําอาง
แบบทรงผม การโต้ตอบ การต้อนรับ การเสนอ/ให้ขอ้ มูล การแสดงความคิดเห็น การสาธิ ต ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เสริ มสวย การใช้คาํ ศัพท์เทคนิ ค การอ่านคู่มือ เครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ ตาราง
แผนภาพ
การถ่ายโอนคําศัพท์เทคนิ คมาเขียนเป็ นประโยคและข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุ กรมและ Online
dictionary การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒ นาทัก ษะทางภาษาด้ ว ยตนเองและการแสวงหาความรู ้ จ าก
แหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1223
ภาษาอังกฤษสํ าหรับศิลปะการประกอบอาหาร
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหาร
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟั ง -ดู เ รื่ อ งราว การสนทนา การสาธิ ต ขั้น ตอนการปฏิ บตั ิ ง านเกี่ ย วกับศิ ล ปะการประกอบอาหาร
จากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูล แสดงความคิดเห็น
3. นําเสนอ สาธิตขั้นตอนการประกอบอาหาร
4. อ่านเรื่ อง ตํารับอาหาร ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับศิลปะการประกอบอาหาร
5. เขียนให้ขอ้ มูล ขั้นตอนการประกอบอาหาร
6. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในการประกอบอาหาร
7. ใช้ เ ทคโนโลยี สื บ ค้น ความก้า วหน้ า ในงานศิ ล ปะการประกอบอาหารและฝึ กฝนภาษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน ในงานประกอบอาหาร การพูดโต้ตอบ การให้และขอข้อมูล
การแสดงความคิดเห็ น การเสนอ/ให้ขอ้ มูล การสาธิ ต การอ่ านตํารั บอาหาร คู่มือการใช้อุปกรณ์เครื่ องมื อ
ส่ วนประกอบการประกอบอาหาร การใช้คาํ ศัพท์เทคนิค เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การถ่ายโอน
คําศัพท์เทคนิคมาเขียนเป็ นประโยคและข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การแสวงหาความรู ้ ข้อมูลในงานอาหารและการใช้เทคโนโลยีใหม่
ด้านการประกอบอาหารทั้งในและต่างประเทศจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1224
ภาษาอังกฤษสํ าหรับการประกอบอาหารไทย
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนา การสาธิต ขั้นตอนการประกอบอาหารไทยจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอาหารไทย
3. สาธิต บรรยายเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
4. อ่านตํารับอาหาร เทคนิคและขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
5. เขียนตํารับอาหาร ขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
6. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในการประกอบอาหารไทย
7. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานประกอบอาหารไทย และฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานประกอบ
อาหารไทย พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน ในงานประกอบอาหารไทย การพูดโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น
การขอและให้ขอ้ มูล การบรรยาย สาธิ ตการประกอบอาหาร การใช้คาํ ศัพท์เทคนิค การอ่านตํารับอาหาร เทคนิ ค
และเคล็ดลับ (cooking tips) อุปกรณ์ เครื่ องมือ สัญลักษณ์ ตาราง รู ปภาพ การถ่ายโอนคําศัพท์เทคนิคมาเขียน
เป็ นประโยคและข้อความ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้วยตนเองและการแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1225
ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟั ง -ดู เ รื่ อ งราว การสนทนา การนํา เสนอ ขั้น ตอนการปฏิ บตั ิ ง านเกี่ ย วกับศิ ล ปะและการออกแบบ
จากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
3. อ่านคู่มือ เรื่ องราวเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ
4. บรรยาย สาธิตขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน นําเสนองานศิลปะและการออกแบบ
5. เขียนให้ขอ้ มูล บรรยายเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
6. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานศิลปะและการออกแบบ
7. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ และ ฝึ กฝนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศิลปะ
และการออกแบบ พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ การใช้ศพั ท์เทคนิคพื้นฐาน สี ขนาด
สัดส่ วน ประเภทของงานศิลปะ การอ่านคู่มือ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การโต้ตอบให้ขอ้ มูล
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู ้สึก การบรรยาย สาธิ ต ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การนําเสนอเรื่ องราว
กิจกรรมงานศิลปะ การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองและการสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1226
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเกษตร
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในงานอาชีพเกษตร
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกษตรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเกษตร
3. อ่านคู่มือปฏิบตั ิงาน กฎระเบียบ ฉลาก ป้ ายต่าง ๆ สื่ อสิ่ งพิมพ์ในงานเกษตร
4. อ่านแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานเกษตร
5. เขียนบันทึกสั้น ๆ กรอกแบบฟอร์มการปฏิบตั ิงานเกษตร
6. นําเสนอผลงานหรื อสาธิตขั้นตอนปฏิบตั ิงานเกษตร
7. ใช้ศพั ท์เทคนิคในงานเกษตร
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นความก้าวหน้าในงานเกษตรแขนงต่ าง ๆ และฝึ กฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่าน และเขียนสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานเกษตร การสาธิ ต การนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์เกษตร การใช้เทคโนโลยีการเกษตร การอ่านข้อมูลจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
ฉลาก ป้ ายเตือน ความปลอดภัย คู่มือการปฏิบตั ิงาน กฎระเบียบ แบบฟอร์ มต่าง ๆ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิทาง
การเกษตร การเขียนบันทึกย่อ การกรอกแบบฟอร์ ม การใช้สื่อเทคโนโลยีเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และ
สื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1227
ภาษาอังกฤษเพือ่ การประมง
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในงานอาชีพประมง
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานประมงจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานประมง
3. อ่านคู่มือปฏิบตั ิงาน กฎระเบียบ ฉลาก ป้ ายต่าง ๆ สื่ อสิ่ งพิมพ์ในงานประมง
4. อ่านแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานประมง
5. เขียนบันทึกสั้น กรอกแบบฟอร์มการปฏิบตั ิงาน
6. นําเสนอผลงานหรื อสาธิตขั้นตอนปฏิบตั ิงาน
7. ใช้ศพั ท์เทคนิคในงานประมง
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นความก้าวหน้าในงานประมงประเภทต่าง ๆ และฝึ กฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียน การใช้ศพั ท์เทคนิ คพื้นฐานในงานประมง การพูดโต้ตอบ
และให้ขอ้ มู ล การสาธิ ต นําเสนอ การแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์ การใช้เ ทคโนโลยีประมง การอ่ า นคู่มือ กฎระเบี ย บ
แบบฟอร์ ม การปฏิ บ ัติ ง าน ตาราง แผนภาพ แผนภู มิ ฉลาก ป้ ายเตื อ นความปลอดภัย การเขี ย นบัน ทึ ก ย่อ
การกรอกแบบฟอร์ม การใช้สื่อเทคโนโลยีพฒั นาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง และสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

2000-1301
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่ วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้ า อะตอมและธาตุ สารและ
ปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่ งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2. มี ทกั ษะเกี่ ยวกับการใช้เครื่ องมื อวัด ปริ มาณทางฟิ สิ กส์ การทดลองแหล่ งกําเนิ ดไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ า
การคํานวณค่าไฟฟ้ า การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับปริ มาณทางฟิ สิ กส์ แรงและการเคลื่อนที่
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับไฟฟ้ าในชีวิตประจําวัน
3. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
4. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตและระบบนิเวศ
5. แสดงความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่ วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่
ไฟฟ้ าในชีวิตประจําวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่ งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2000-1302
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาอาชีพช่ างอุตสาหกรรม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปริ มาณทางฟิ สิ กส์ เวกเตอร์ แรง สมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่ งาน กําลัง
พลังงาน คลื่น
2. มีทกั ษะการคํานวณ การทดลอง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับปริ มาณทางฟิ สิ กส์ แรง สมดุลของวัตถุและการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานของคลื่น และพลังงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ปริ มาณทางฟิ สิ กส์และเวกเตอร์ แรง การรวมแรงและการแยกแรง การสมดุล
ของวัตถุ การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์โมนิกอย่างง่าย งาน กําลังและพลังงาน คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
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2000-1303
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับพันธุ กรรม ความหลากหลายทางชี วภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรี ย ์
ในอาหาร ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ยางและพอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุลในอาหาร คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
พลังงานนิวเคลียร์
2. มีทกั ษะการคํานวณหาโอกาสของลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การจําแนกสิ่ งมีชีวิต การทดลอง
จุ ลิ น ทรีย์ใ นอาหาร การเลื อ กใช้เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพ การทดลองสมบัติ ข องสารไฮโดรคาร์ บ อน
การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ การทดสอบสารชี วโมเลกุลในอาหาร การวิเคราะห์ผล
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าต่อมนุษย์ และพลังงานนิวเคลียร์
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและจุลินทรี ยใ์ นอาหาร
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับปิ โตรเคมีและผลิตภัณฑ์
3. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลของอาหาร
4. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
5. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของพลังงานนิวเคลียร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพัน ธุ ก รรม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรี ยใ์ นอาหาร ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ยางและพอลิเมอร์ สารชี วโมเลกุลในอาหาร
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า พลังงานนิวเคลียร์ต่อการดํารงชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาอาชีพศิลปกรรม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร์ แสงและการมองเห็น ความร้อน
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการทดลองเรื่ องสารละลาย การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ การทดลอง
สมบัติของคลื่นแสง และผลของความร้อนต่อวัตถุ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของแสงและความร้อน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ สารละลาย คอลลอยด์อีมลั ชัน่ สารเคมีในงานอาชี พ พอลิเมอร์ การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ แสงและการมองเห็น ความร้อน อุณหภูมิและผลของความร้อนต่อวัตถุ
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2000-1305
วิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ ของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ระบบต่าง ๆ ของพืชและสัตว์
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิวฒั นาการ
ของสิ่ งมีชีวิต
2. มี ทกั ษะเกี่ ยวกับ โครงสร้ าง และองค์ประกอบของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ทดลองเกี่ ยวกับโครงสร้ าง
องค์ประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบต่างๆ ของพืชและสัตว์ คํานวณหาโอกาสของ
ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และการจําแนกสิ่ งมีชีวิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ และปฏิบตั ิเกี่ยวกับ เซลล์ พันธุกรรม และวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับองค์ประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบต่าง ๆ ของพืชและ
สัตว์ คํานวณหาโอกาสของลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และจําแนกสิ่ งมีชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ โครงสร้าง หน้าที่ องค์ประกอบของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ระบบต่าง ๆ ของพืช
และสัตว์และการทํางาน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและ
วิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร์
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ
ขั้นตอนการทํางานโครงงานวิทยาศาสตร์
2. มี ทกั ษะเกี่ ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิข้นั ตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

2000-1401
คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อง อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้ อ ยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้ อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน และร้อยละในวิชาชีพ
2. ดําเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแปรผันในวิชาชีพ
3. สํารวจและจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลอย่างง่าย
4. เลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กาํ หนด
5. วิเคราะห์ตาํ แหน่งของข้อมูล และการวัดการกระจายของข้อมูลจากข้อมูลที่กาํ หนด
6. ใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแก้ปัญหาเรื่ องอัตราส่ วน สัดส่ วน ร้ อยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล และฝึ กปฏิบตั ิในการเลือกใช้ค่าสถิ ติ
ที่เหมาะสมกับข้อมูล
2000-1402
คณิตศาสตร์ พนื้ ฐานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สมการเชิ งเส้น ระบบสมการเชิ งเส้น สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิ ทึม พื้นที่และปริ มาตร
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อง สมการเชิ งเส้น ระบบสมการเชิ งเส้น สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิ ทึม พื้นที่ ปริ มาตร ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ สมการเชิ งเส้น ระบบสมการเชิ งเส้น สมการกําลังสองตัวแปรเดี ยว
เลขยกกําลัง ลอการิ ทึม พื้นที่ และปริ มาตร
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สมรรถนะรายวิชา
1. นําความรู ้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในสถานการณ์จริ ง
หรื อปัญหาที่กาํ หนด
2. นําความรู ้เกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในสถานการณ์หรื อปัญหาที่กาํ หนด
3. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กาํ ลังเป็ นจํานวนตรรกยะ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปลอการิ ทึม
5. วัดและเปรี ยบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผวิ และปริ มาตรในหน่วยมาตราวัดต่าง ๆ
6. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผวิ และปริ มาตร แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแก้ปัญหาเรื่ องสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิ ทึม พื้นที่และปริ มาตร
2000-1403

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม 1
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ยกเว้น สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อง มุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติ
ของวงกลมหนึ่ งหน่ วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดี เทอร์ มิแนนต์ไม่เกิ นอันดับสาม
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้มุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติของวงกลมหนึ่ งหน่ วย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสู งโดยใช้อตั ราส่ วนตรี โกณมิติของมุมที่กาํ หนด
2. ประยุกต์การวัด โดยใช้ความรู ้เรื่ อง อัตราส่ วนตรี โกณมิติ
3. ดําเนินการและคํานวณเกี่ยวกับฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับเมทริ กซ์ และการคํานวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริ กซ์
5. ใช้ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแก้ปัญหาเรื่ องมุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิ ติ
ตรี โกณมิติของวงกลมหนึ่ งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และ
ประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
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2000-1404

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม 2
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความรู ้ ความเข้าใจ เกิ ดความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับ
มุ มและการวัดมุ ม อัตราส่ วนตรี โกณมิ ติ
ตรี โกณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ งหน่ ว ย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จํา นวนเชิ ง ซ้ อ น เมทริ กซ์
ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
2. มี ท ัก ษะกระบวนการคิ ด และนํา วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาเรื่ อ ง มุ ม และการวัด มุ ม อัต ราส่ ว นตรี โ กณมิ ติ
ตรี โกณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ งหน่ ว ย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จํา นวนเชิ ง ซ้ อ น เมทริ กซ์
ดีเทอร์ มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์ มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ มุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติของวงกลมหนึ่ งหน่วย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จํานวนเชิ งซ้อน เมทริ กซ์ ดี เทอร์ มิแนนต์ไม่เกิ นอันดับสาม และ
ประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสู งโดยใช้ความรู ้เรื่ องอัตราส่ วนตรี โกณมิติของมุมที่กาํ หนด
2. ประยุกต์การวัด โดยใช้ความรู ้เรื่ อง อัตราส่ วนตรี โกณมิติ
3. ดําเนินการและคํานวณเกี่ยวกับฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับเมทริ กซ์ และการคํานวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริ กซ์
5. ใช้ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้น
6. ดําเนินการ และประยุกต์ใช้ จํานวนเชิงซ้อนในรู ปพิกดั ฉากและพิกดั เชิงขั้วในงานอาชีพ
7. ประยุกต์ใช้จาํ นวนเชิงซ้อนที่อยูใ่ นรู ปเลขยกกําลังและรู ปกรณฑ์ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ แก้ปัญหา เรื่ องมุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติ
ของวงกลมหนึ่ งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จํานวนเชิงซ้อน เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
2000-1405

เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลสั เบือ้ งต้ น
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ และประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขางานช่างเกษตร)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชนั
ลิมิต อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ตและอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อง เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชนั ลิมิต
อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต อินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั ลิมิต อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั
พีชคณิ ต และอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต
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สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการเกี่ยวกับเส้นตรงระยะห่างและสมการเส้นตรง
2. ดําเนินการ และประยุกต์ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
3. ดําเนินการ และประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั ในรู ปต่าง ๆ ในสถานการณ์หรื อปัญหาที่กาํ หนด
4. ดําเนินการเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต และอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต
5. ประยุกต์ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับแคลคูลสั ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแก้ปัญหาเรื่ องเส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั ลิมิต
อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต และอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต
2000-1406
คณิตศาสตร์ พาณิชยกรรม
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ บําเหน็จ หุน้ ตัว๋ เงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่ อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแก้ปัญหาเรื่ องบําเหน็จ หุ ้น ตัว๋ เงิ น ค่าจ้าง ค่าเสื่ อมราคา ดัชนี
ราคา ตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็นเบื้องต้น ประยุกต์ใช้
ในวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ บําเหน็จ หุ น้ ตัว๋ เงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่ อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้ อขาย
ในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน และร้ อยละ ในการคํานวณ บําเหน็จ หุ ้น ตัว๋ เงิน ค่าจ้าง
ค่าเสื่ อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี้ย
2. ดําเนินการความน่าจะเป็ นเบื้องต้น และนําผลไปใช้ในการคาดการณ์
3. นําความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ น ใช้ในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ แก้ปัญหาเรื่ องบําเหน็จ หุ น้ ตัว๋ เงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่ อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
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2000-1407

คณิตศาสตร์ เพือ่ การออกแบบ
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาศิลปกรรมและประเภทวิชาคหกรรม)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความรู ้ ความเข้าใจ เกิ ดความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับ จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ ผิว ปริ มาตร
เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ต
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อง จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริ มาตร
เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต รู ปทรงเรขาคณิ ต ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผวิ ปริ มาตร เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต
และรู ปทรงเรขาคณิ ต
สมรรถนะรายวิชา
1. ประมาณค่า ความยาว พื้นที่ พื้นที่ผวิ และปริ มาตร ในหน่วย มาตราวัดต่าง ๆ
2. วัดและเปรี ยบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผวิ และปริ มาตร ในหน่วยมาตราวัดต่าง ๆ
3. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผวิ และปริ มาตร แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับรู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ต
5. ขยายส่ วนและย่อส่ วนของภาพจากของจริ ง
6. ประยุกต์ความรู ้เกี่ยวกับเส้นตรง ระนาบ รู ปเรขาคณิ ตและรู ปทรง เรขาคณิ ตในการออกแบบลวดลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบ โดยใช้ความรู ้เรื่ อง จํานวนธรรมชาติ
พื้นที่ พื้นที่ผวิ ปริ มาตร เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ต
2000-1408

สถิตกิ ารทดลอง
2-0-2
(สําหรับประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สถิติวิจยั เบื้องต้น และแบบแผนการทดลอง
2. มี ท ักษะกระบวนการคิ ดและนําวิ ธี การแก้ปั ญหาเรื่ อง สถิ ติ วิ จัยเบื้ องต้น และแบบแผนการทดลอง
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ สถิติวิจยั เบื้องต้น และแบบแผนการทดลอง
สมรรถนะรายวิชา
1. นําความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติไปใช้ในการวิจยั เบื้องต้น
2. ใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ
3. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับ สถานการณ์หรื อปัญหาที่กาํ หนด
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอนและใช้สถิติได้เหมาะสมกับแบบแผนการทดลอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การปฏิบตั ิเกี่ยวกับสถิติวิจยั เบื้องต้น และแบบแผนการทดลอง
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กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา

2000-1501
หน้ าทีพ่ ลเมืองและศีลธรรม
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการดํารงชีวิต
2. ปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
3. ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามหลักกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
4. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนและงานอาชีพ
5. ตระหนักถึงการดํารงชีวิตที่ถูกต้องดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพื่อการดํารงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักกฎหมายและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตน
3. นํา หลัก ศาสนา หลัก ธรรม หลัก กฎหมาย และหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุก ต์ใ ช้
เพื่อการเป็ นพลเมืองดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเป็ นพลเมืองดีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง
หน้าที่ พลเมื องตามหลักกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2000-1502
ทักษะชีวติ และสั งคม
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในงานอาชี พ มรรยาท ความเป็ นพลเมืองดีเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
3. มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์
ความมีมรรยาทและความเป็ นพลเมืองดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การมีทกั ษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์ในการ
ทํา งาน มรรยาทไทย มรรยาทสัง คม ความเป็ นพลเมื อ งดี เพื่ อ การพัฒนาคุ ณภาพชี วิ ต ตามกรอบแนวคิ ดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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2000-1503
ภูมิศาสตร์ และประวัตศิ าสตร์ ไทย
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการ ศึกษา
ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ องภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในงานอาชีพและการดํารงชีวิต
3. ตระหนัก ในความสํ า คัญ ของประวัติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย เพื่ อ ธํา รงไว้ซ่ ึ งสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ ภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ วิ ธี ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ
3. นําความรู ้ทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อการดํารงตนในงานอาชี พและธํารง
ความเป็ นไทยอย่างยัง่ ยืน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิ จไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันสําคัญของชาติเพื่อธํารงความเป็ นไทยอย่างยัง่ ยืน
2000-1504
อาเซียนศึกษา
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน
3. ตระหนักในความเป็ นประชากรอาเซียนเพื่อการดํารงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ดํารงตนเป็ นประชากรอาเซียนที่ดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็ นมาและ พัฒนาการของประชาคมอาเซี ยน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง การศึ กษา วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประชาคม
อาเซียนกับภูมิภาคอื่นในโลก
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2000-1505
เหตุการณ์ ปัจจุบนั
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อมของไทยในปัจจุบนั
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อสร้างสังคมสันติสุข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครอง เทคโนโลยี แ ละ
สิ่ งแวดล้อมของไทยในปัจจุบนั
2. นําความรู ้ที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันตนและสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาและเทคโนโลยีของไทย
ในปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
3. ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
2. นําความรู ้ดา้ นวัฒนธรรมอาเซียนไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
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กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

2000-1601
พลศึกษาเพือ่ พัฒนาสุ ขภาพ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2. สามารถเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริ โภคอาหารและโภชนาการ หลักการออกกําลังกาย
และหลักการดูและเล่นกีฬาไทย/กีฬาสากล
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายด้วยความมี วินัย มี น้ าํ ใจนักกี ฬา
ความสามัคคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการบริ โภคอาหารและโภชนาการ
หลักการออกกําลังและหลักการดูและเล่นกีฬา
2. บริ โภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกําลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูและเล่นกีฬาไทย/ กีฬาสากล ตามกฎ กติกา มารยาท
5. ใช้ค่าดัชนีมวลกายวางแผนปรับปรุ งบุคลิกภาพและสุ ขภาพ
6. ปฏิบตั ิโครงงานเกี่ยวกับสุ ขภาพและกีฬา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ หลักการเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริ มสร้ างสมรรถภาพ
ทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรู ปแบบการออกกําลังกายด้วยกีฬา
ไทย / กีฬาสากล มีวินยั มีน้ าํ ใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเล่นกีฬา เลือกและปฏิบตั ิ
การออกกําลังกายอย่างเหมาะสม มีความสุ ขภายใต้หลักความพอเพียง พร้ อมที่จะประกอบอาชี พได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2000-1602
ทักษะชีวติ ในการพัฒนาสุ ขภาพ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการพัฒนาการสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิตวัยรุ่ น
2. มีทกั ษะในการแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมพันธภาพที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
3. สามารถป้ องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ ยงจากโรคติดต่อ สิ่ งเสพติด และการใช้ยา
4. รู ้คุณค่าและเป้ าหมายในการดําเนินชีวิตด้วยวิถีทางที่ถูกต้องและภาคภูมิใจ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ และวิธีการพัฒนาสุ ขภาพกาย/สุ ขภาพจิตวัยรุ่ น
2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อครอบครัว เพื่อน และสังคมตามหลักวัฒนธรรมไทย
3. วางแผนป้ องกัน อันตราย จากโรคติดต่อ สิ่ งเสพติดและการใช้ยา
4. วิเคราะห์และแก้ปัญหาสุ ขภาพวัยรุ่ น
5. แสดงออกพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
6. ปฏิบตั ิโครงงานเพื่อแก้ปัญหาสุ ขภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ พัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง รู ้หลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดูแล
รักษาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ปั ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
ที่ได้รับอิทธิ พลจากสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบตั ิตนในการป้ องกันโรค การป้ องกันอันตรายจาก
สิ่ งเสพติด การใช้ยา และการแก้ปัญหาสุ ขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพือ่ เสริมสร้ างสมรรถภาพในการทํางาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและรู ปแบบในการออกกําลังกาย และการเสริ มสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย
2. สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ให้พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาเป็ นประจํา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและรู ปแบบของการออกกําลังกาย
2. ประยุกต์การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ของร่ างกายและจิตใจ
4. ปฏิบตั ิโครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและรู ปแบบการออกกําลังกาย กลไกของร่ างกาย
การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล หรื อกิจกรรมนันทนาการ และการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายให้สามารถทํางานได้
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บ ัติ โ ครงงานการออกกํา ลัง กายด้ว ยกิ จ กรรมที่ เ หมาะสมสํา หรั บ ตนเองเพื่ อ พัฒ นา
สมรรถภาพทางกายให้เป็ นไปตามเป้ าหมายพร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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2000-1604
การป้องกันตนเองจากภัยสั งคม
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ สั ม พัน ธภาพระหว่ า งเพศในวัย รุ่ น ปั จ จัย เสี่ ย งและสถานการณ์
ที่ไม่ปลอดภัย
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการป้ องกันตนเองโดยใช้ศิลปะการป้ องกันตัว
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการเสริ มสร้างความสมบูรณ์ทางกายโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างเพศในวัยรุ่ น ปัจจัยเสี่ ยงและสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
2. ออกกําลังกายเพื่อป้ องกันตนเองโดยใช้ศิลปะการป้ องกันตัว
3. ปฏิบตั ิโครงงาน ออกแบบกิจกรรมนันทนาการโดยประยุกต์ใช้ท่าทางจากศิลปะการป้ องกันตัว
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ เจตคติและค่านิ ยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย ปั จจัยเสี่ ยง
ในการใช้สารเสพติดและการคุกคามทางเพศ
ฝึ กการออกกําลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้วยศิลปะ
การป้ องกันตัว กิ จกรรมนันทนาการที่เสริ มสร้ างเจตคติที่ดีในการออกกําลังกาย การสร้ างมนุ ษยสัมพันธ์และ
การปฏิบตั ิตนเพื่อนําไปสู่ การป้ องกันตนเองจากภัยสังคมและสภาพแวดล้อมที่เป็ นอันตราย
2000-1605
พลศึกษาเพือ่ พัฒนากายภาพเฉพาะทาง
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ หลักความปลอดภัยในการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพร่ างกายของตนเอง
2. มีทกั ษะในการเล่นกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของร่ างกาย (บรรดิการทางพลศึกษา)
3. มีเจตคติที่ดีต่อการนําทักษะกีฬา ไปประยุกต์ใช้พฒั นาบุคลิกภาพและออกกําลังกายได้อย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเล่นกีฬา
2. พัฒนากล้ามเนื้อเฉพาะส่ วน
3. ประยุกต์ใช้การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ กฎ กติกา มารยาท ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะในการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกี ฬาเฉพาะทางแต่ละ
ชนิ ดตามความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคล ฝึ กการพัฒนากล้ามเนื้ อตามลักษณะเฉพาะส่ วนบุคคล
นําไปสู่ การประยุกต์ใช้การออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
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2000-1606
การจัดระเบียบชีวติ เพือ่ ความสุ ข
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจในหลักการ กระบวนการและวางแผนส่ งเสริ มสุ ขภาพตามพัฒนาการของตนเองและครอบครัว
2. สามารถป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติด สื่ อ
และความรุ นแรง
3. สามารถเลือกใช้ระบบบริ การสุ ขภาพ
4. มีทกั ษะการปฐมพยาบาล
5. ตระหนักในแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และวางแผนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
3. วางแผนป้ องกันอันตรายจาก อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติด สื่ อและความรุ นแรง
4. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบตั ิโครงงานเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สุ ข บัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ เ พื่ อ การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพของตนเองและครอบครั ว เพื่ อ ป้ องกัน
ผลกระทบจากการขาดการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
พฤติกรรมทางเพศที่ส่งผลต่อสุ ขภาวะทางเพศและโรคเอดส์โดยคํานึ งถึงบริ บทของสังคม การหลีกเลี่ยงและ
ป้ องกันอันตรายจากสิ่ งเสพติดและอุบตั ิเหตุ ปฏิบตั ิการปฐมพยาบาลจากอันตรายในชีวิตประจําวัน การเตรี ยมการ
เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบตั ิ การใช้ยา สารเสพติด สื่ อและความรุ นแรง การใช้ระบบบริ การสุ ขภาพ
เพื่อนําไปสู่ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง
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2000-1607
เพศวิถศี ึกษา
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุ ขอนามัยของระบบสื บพันธุ์
2. เสริ มสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่นตามหลักการ
3. สามารถประเมินโอกาสเสี่ ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อม
4. ตระหนักรู ้ ในคุณค่าของตนเอง สร้ างแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลื อกแนวทางการดําเนิ นชี วิตอย่างมี
สุ ขภาวะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสุ ขอนามัยของระบบสื บพันธ์ พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่ น
2. ทักษะด้านการจัดการเรื่ องสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการตัดสิ นใจ
3. วิเคราะห์อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ
4. แสดงความรู ้การป้ องกันการรับเชื้อเอชไอวี
5. ปฏิบตั ิโครงงานเกี่ยวกับ เป้ าหมายและแนวปฏิบตั ิในการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ พัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ วยั รุ่ น การดูแลสุ ขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับ
ความคาดหวัง ต่ อ บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ การแสดงออกทางเพศ ทัก ษะการตัด สิ น ใจ การต่ อ รองและ
การสื่ อ สารความต้อ งการตามความคิ ด เห็ น และความรู ้ สึ ก การตระหนัก ในคุ ณค่ า ของตนเองบนพื้ น ฐานของ
การเคารพในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น สิ ทธิ ในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยเพศ สังคม
และวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู ้สึกและพฤติกรรม การเลือกใช้แหล่งบริ การช่วยเหลือที่เป็ น
มิตรในพื้นที่
2000-1608
สิ่ งเสพติดศึกษา
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งเสพติด
2. สามารถประยุกต์ใช้ทกั ษะต่าง ๆในการตัดสิ นใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตจริ ง
3. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากใช้ยาเสพติด และความรุ นแรง
4. มีเจตคติที่ดีในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งเสพติดและหลักการป้ องกัน
2. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดโดยใช้หลักการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสิ นใจ
3. ดูแลสุ ขภาพและแนวทางฟื้ นฟูภายหลังการบําบัด
4. ปฏิบตั ิโครงงานเกี่ยวกับการส่ งเสริ มพฤติกรรมที่ดีต่อตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สิ่ งเสพติด เยาวชนกับสิ่ งเสพติด สภาพปั ญหาสิ่ งเสพติด ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งเสพติดที่กาํ ลัง
ระบาด สาเหตุ อาการและการป้ องกันการติดสิ่ งเสพติด ผลกระทบของการติดสิ่ งเสพติดด้านบุคลิกภาพและจิตใจ
ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านเศรษฐกิจและสังคม สถานที่และการบําบัดผูต้ ิดสิ่ งเสพติด แนวทางการฟื้ นฟูและส่ งเสริ ม
สภาพร่ า งกายและจิ ต ใจภายหลัง การบํา บัด กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง เสพติ ด ความสามารถในการปรั บ ตัว
ในสภาพแวดล้อมที่เป็ นแหล่งของสิ่ งเสพติด การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ประชาสังคม) กิจกรรมที่ส่งเสริ ม
พฤติกรรมที่ดีต่อสังคมและชุ มชน กลยุทธ์ในการปฏิเสธ ทักษะในการสื่ อสารที่ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออก
อย่างมัน่ ใจและการโต้ตอบ
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจพัฒนาการวัยรุ่ น
2. สามารถใช้หลักการเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกําลังกายเพื่อดูแลสุ ขภาพ
3. สามารถเลือกใช้บริ การสุ ขภาพ
4. มีทกั ษะในการปฐมพยาบาล
5. มีเจตคติที่ดีในการเสริ มสร้างความปลอดภัยในชีวิต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่ น หลักการกระบวนการและวางแผนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2. ใช้หลักโภชนาการเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพ
3. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักการ
4. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
5. วางแผนป้ องกันอันตรายจาก อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติด สื่ อและความรุ นแรง
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
7. ปฏิบตั ิโครงงานเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การวิ เ คราะห์ พ ฒ
ั นาการทางกายของวัย รุ่ น เพศและพฤติ ก รรมทางเพศ
ที่เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทย ความสําคัญของโภชนาการและการออกกําลังกายที่มีผลต่อการดูแลรักษาสุ ขภาพ
การปฐมพยาบาล การใช้บริ การด้านสาธารณสุ ข การร่ วมมือกับชุมชนในการเสริ มสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใช้กิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบตั ิโครงงานเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ของตนเอง
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2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างเสริ มสุ ขอนามัย สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค
2. สามารถดูแลรักษาสุ ขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ของตนเองและครอบครัวตามหลักการ
3. มีทศั นคติที่ดีต่อการออกกําลังกายเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสร้างเสริ มสุ ขอนามัย สมรรถภาพและการป้ องกันโรค
2. บริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพตามหลักโภชนาการ
3. วางแผนป้ องกัน อันตราย จากโรคติดต่อ สิ่ งเสพติดและการใช้ยา
4. ปฏิบตั ิโครงงานด้วยเกม กีฬาไทยหรื อกีฬาสากลเพื่อคุณภาพชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การดําเนิ นชี วิตเรื่ องหลักปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการดู แลสุ ขอนามัยและพฤติ กรรม
ทางเพศในวัยรุ่ น อาหารและโภชนาการเพื่อสุ ขภาพ การใช้ยา การป้ องกันอันตรายจากสิ่ งเสพติด การเสริ มสร้าง
สมรรถภาพทางกาย คุณค่าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรมกีฬา การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดว้ ยการ
เล่นเกม กีฬาไทย หรื อกีฬาสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านสุ ขภาพ
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2001-1001
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007
2001-2001

ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม
2300-1001
2300-1002
2300-1003
2300-1004
2300-1005
2300-1006
2300-1007

สุ นทรี ยศาสตร์พ้นื ฐาน
ความคิดสร้างสรรค์
ศิลปนิยม
องค์ประกอบศิลป์
การวาดเขียนพื้นฐาน
ศิลปะไทย
การเขียนแบบทัศนียวิทยา
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

2001-1001
ความรู้ เกีย่ วกับงานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับมาตรฐานอาชี พ องค์กรและการบริ หารงานในองค์กร หลักการปฏิบตั ิตนในงานอาชี พ
หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหลักการบริ หารงานให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริ หารงานในองค์กร หลักการปฏิบตั ิตนในงาน
อาชีพ หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องค์กรและงานอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับมาตรฐานอาชี พ องค์กรและการบริ หารงานในองค์กร หลักการปฏิบตั ิ ตนในงานอาชี พ
หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน
2001-1002
การเป็ นผู้ประกอบการ
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับหลัก การวางแผนเป้ าหมายชี วิ ต ด้ว ยวงจรควบคุ ม คุ ณ ภาพ การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิ น หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิ ตเบื้องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถจัดทําแผนธุ รกิ จอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และหลักการ
บริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้ าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิ น หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิ ตเบื้องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําแผนธุรกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุ มคุ ณภาพ การออมและการลงทุ น การเป็ น
ผูป้ ระกอบการ การจัด หาและการวางแผนทางการเงิ น กฎหมายที่ เ กี่ ย วกับ การเป็ นผูป้ ระกอบการ รู ป แบบ
แผนธุ รกิ จ หลักเบื้ องต้นในการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
2001-1003
พลังงานและสิ่งแวดล้ อม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมในการดําเนิ นชีวิตประจําวันและ
งานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่ งแวดล้อม
3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมตามข้อกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
4. ประยุกต์ใช้หลักและวิธีการอนุ รักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาในชุมชน
และสังคม
5. เลือกใช้พลังงานทดแทนในการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของพลังงาน
และสิ่ งแวดล้อมกับการดํารงชีวิต ปั ญหาการใช้พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม หลักและวิธีการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม การป้ องกันและแก้ไขปัญหา พลังงานทดแทน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
2001-1004
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. สามารถดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้ องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทํางาน
3. สามารถปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสํานึกและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. วางแผน ดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุม ป้ องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทํางาน
3. วางแผนปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อ่านและปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
5. เลือก ใช้เครื่ องป้ องกันอันตรายตามสถานการณ์
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ มลพิษ โรคและอุบตั ิภยั
ที่เกิ ดจากการทํางานและการควบคุ มป้ องกัน การปรั บปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการ
อาชี ว อนามัย และความปลอดภัย เบื้ อ งต้น เครื่ อ งหมายและสัญลัก ษณ์ ค วามปลอดภัย เครื่ อ งป้ องกัน อัน ตราย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2001-1005
การอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อมในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
2. มีความเข้าใจหลักการใช้ทรัพยากรในงานอาชีพ
3. มีความเข้าใจวิธีการจัดการสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
2. วางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานอาชี พ และพื้นฐานความรู ้ ทาง
นิเวศวิทยา สําหรับการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ โดยทางตรงและทางอ้อม การป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดในงานอาชีพ
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2001-1006
กฎหมายแรงงาน
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
2. เข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
2. ปฏิบตั ิตามวิธีการ ขั้นตอนปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การคุม้ ครองแรงงาน
แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม เงิ นทดแทน ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
2001-1007
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. มีความสามารถเกี่ยวกับการป้ องกันอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน
3. มีความตระหนักเรื่ องความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภยั โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอาชี พ สาเหตุและความสู ญเสี ยของอุบตั ิเหตุและการป้ องกัน
ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ การป้ องกันและระงับอัคคีภยั โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หลักการความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเครื่ องมือ เครื่ องจักร ไฟฟ้ า สารเคมี และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
2001-2001
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1-2-2

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชี พ การใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์ เน็ต ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
สําเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กบั ระบบสารสนเทศ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบตั ิการ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
5. สื่ อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบตั ิการ
(Windows , Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใช้
โปรแกรมตาราง ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อการใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปอื่ น ๆ ตามลักษณะงานอาชี พ การใช้อินเทอร์ เน็ ตสื บค้นข้อมูลเพื่องานอาชี พและการสื่ อสารข้อมู ล
สารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ กบั
ระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม
2300-1001
สุ นทรียศาสตร์ พนื้ ฐาน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ กระบวนการ เห็ น คุ ณ ค่ า ความงาม การชื่ น ชมรู ป แบบศิ ล ปะยุค ก่ อ น
สมัยใหม่ สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่
2. รู ้คุณค่า ทัศนศิลป์ และโสตศิลป์ ในรู ปแบบต่างๆ
3. ประเมินคุณค่างานศิลปกรรม ตามหลักการวิจารณ์
4. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับประวัติผลงานด้านทัศนศิลปะร่ วมสมัยในประเทศไทย ด้านทัศนศิลป์
ด้านการออกแบบในด้านหัตถอุตสาหกรรม
2. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับความหมาย หลักการของสุ นทรี ยภาพในด้านกระบวนการรั บรู ้ ในด้าน
ความคิดเห็น ด้านความงาม ด้านการสื บสานพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่ สากล ตามลักษณะ
สาขางานศิลปกรรม และต่อยอดการประยุกต์เชื่อมโยงด้าน อัตลักษณ์ คุณค่า และมูลค่าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
3. หลักการวิจารณ์ศิลปะเชื่อมโยงสาขางานศิลปะทัศนศิลป์ ออกแบบ หัตถอุตสาหกรรม ภาพถ่าย
และงานกราฟิ ก
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา กระบวนการ เห็นคุณค่าความงาม การชื่นชมรู ปแบบศิลปะยุคก่อนสมัยใหม่ สมัยใหม่ หลังสมัยใหม่
รู ้คุณค่า ทัศนศิลป์ และโสตศิลป์ ในรู ปแบบต่าง ๆ ประเมินคุณค่างานศิลปกรรม ตามหลักการวิจารณ์ มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรี ยนรู ้
2300-1002

ความคิดสร้ างสรรค์

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์
ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และการส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์
2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิดแบบต่างๆ กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์
3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการสร้างสรรค์และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม
4. มีความเข้าใจเกี่ยวกับนําเสนอผลงานและประเมินคุณค่าผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม
5. มีกิจนิสยั ที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ รับผิดชอบ มุ่งมัน่ สนใจใฝ่ รู ้ มีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์
ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์
และการส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์
2. แสดงความเข้าใจและมีทกั ษะเกี่ยวกับวิธีคิดแบบต่างๆ กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์
3. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการสร้างสรรค์และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทาง
ศิลปกรรม
4. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับนําเสนอผลงานและประเมินคุณค่าผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม
5. มีกิจนิสยั ที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ รับผิดชอบ มุ่งมัน่ สนใจใฝ่ รู ้ มีความคิดสร้างสรรค์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ความหมายของ ความคิด การคิดและความคิดสร้าง
สรรค์ องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ คุณสมบัติของ
ความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์
การส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ วิธีการคิดแบบต่างๆ กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์
ประเภทของการสร้างสรรค์ รู ปแบบงานศิลปกรรม กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม
การนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม การประเมินคุณค่าผลงานศิลปกรรม
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2300-1003
ศิลปนิยม
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ ประเภท รู ปแบบ ต้นกําเนิด และคุณค่าของงานศิลปะ
2. มีความรู ้ ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับธรรมชาติ วัฒนธรรม ชี วิตประจําวัน
สังคมการเมืองและเศรษฐกิจ
3. มีความรู ้ความเข้าใจ กลุ่มลัทธิทางศิลปะ และลักษณะของศิลปะร่ วมสมัย
4. มีรสนิยม และมีทศั นคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพทางศิลปะ
5. มีระเบียบวินยั มีความสนใจใฝ่ รู ้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเข้าใจ ประเภท รู ปแบบ ต้นกําเนิด และคุณค่าของงานศิลปะ
2. แสดงความรู ้ ศิ ล ปะกับ ธรรมชาติ วัฒ นธรรมสิ่ ง แวดล้อ ม สั ง คมการเมื อ งและเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
3. แสดงความรู ้ความเข้าใจ กลุ่มลัทธิทางศิลปะ และศิลปะร่ วมสมัย
4. นําเสนอผลงานแบบการมีส่วนร่ วมได้ตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภท รู ปแบบ ต้นกําเนิด คุณค่าของงานศิลปะ ความสัมพันธ์ ระหว่างศิลปะกับธรรมชาติ
วัฒนธรรม ชีวิตประจําวัน สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ กลุ่ม ลัทธิทางศิลปะ ศิลปะร่ วมสมัย
2300-1004
องค์ ประกอบศิลป์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับความหมายขององค์ประกอบศิลป์ หลักการจัดภาพ ธาตุทาง
ทัศนศิลป์ และการนําไปใช้ในทางทัศนศิลป์
2. มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการจัดภาพ การนําทัศนธาตุมาจัดวางให้สอดคล้องสัมพันธ์
กับเทคนิควิธีการ ตามหลักองค์ประกอบศิลป์
3. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการใช้สี มีทกั ษะในการนําหลักการมาใช้ในการจัดภาพ
4. มี กิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการปฏิ บ ั ติ ง าน มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มุ่ ง มั่ น
ขยันหมัน่ เพียร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับองค์ประกอบศิลป์ และหลักการใช้สีที่สามารถนําไปประยุกต์กบั สาขางาน
ศิลปกรรม
2. แสดงวิธีการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ทําให้เกิดเทคนิควิธีการแสดงออก และหลักการใช้สี สื่ อ
แสดงออก ตามลักษณะสาขางานศิลปกรรม
3. สร้างงานองค์ประกอบด้วยทัศนธาตุเดียว และทัศนธาตุผสม
4. สร้ างรู ปแบบ เนื้ อหา เรื่ องราวองค์ประกอบด้วยหลักการ ลด ทอน แบบธรรมชาติ แบบกึ่ ง
ธรรมชาติ และแบบนามธรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ หลัก การจัด วาง ธาตุ ท างทัศ นศิ ล ป์ การใช้ สี ต ามหลัก ทฤษฏี สี
ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนธาตุ รู ปแบบ เนื้ อหา เทคนิ ควิธีการ และการแสดงออกทางทัศนศิลป์ แนวทาง
ในการสร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์
2300-1005
การวาดเขียนพืน้ ฐาน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ วิธีการเก็บรักษาเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์การวาด
เขียน
2. เข้าใจขั้นตอนกระบวนการวาดเขียน
3. มีความรู ้ในการคิดเป็ น ทําเป็ นและแก้ปัญหาตรวจสอบปรับปรุ งขั้นตอนการทํางานด้วยตัวเอง
4. มีทกั ษะในการวาดเขียนและประเมินคุณค่าผลงาน
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีความรับผิดชอบ ใฝ่ รู ้และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวาดเขียนเบื้องต้น
2. เตรี ยมวิธีการใช้และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ วาดเขียนหุ่ นนิ่ งรู ปทรงเรขาคณิ ตและหุ่ นนิ่ งรู ปทรง
เรี ยบง่าย
3. จัดภาพ ร่ างภาพโครงสร้าง สัดส่ วนของหุ่ นนิ่ งรู ปทรงเรขาคณิ ต และหุ่ นนิ่ งรู ปทรงเรี ยบง่าย
ตามแบบ
4. แรเงานํ้าหนักหุ่ นนิ่งรู ปทรงเรขาคณิ ต และหุ่นนิ่งรู ปทรงเรี ยบง่าย โดยเน้นความเหมือนจริ งตาม
แบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์การวาดเขียนพื้นฐาน ฝึ กทักษะกระบวนการ
วาดเขียน โดยใช้หลักการจัดภาพ ขนาดสัดส่ วนโครงสร้าง การร่ างภาพการแรเงา การเน้นนํ้าหนัก และ
รายละเอียดให้มีลกั ษณะคล้ายแบบ
2300-1006
ศิลปะไทย
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีกิจนิสยั ที่ดี สนใจ ใฝ่ รู ้ รับผิดชอบ มีจรรยาบรรณและเจนคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
2. เข้าใจ วิวฒั นาการของลวดลายไทยสมัยต่างๆ
3. มีทกั ษะในการเขียน คัดลอกลวดลายตามคตินิยมของศิลปะไทย
4. มีทกั ษะในการผูกลายโดยการสร้างสรรค์ข้ ึนมาใหม่
5. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ-อุปกรณ์ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนลวดลายไทย
2. เตรี ยม วิธีการใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์การเขียนลวดลายไทย
3. เขียนลวดลายไทย และกนกแบบต่าง ๆ
4. ระบายสี ตดั เส้นสี ลวดลายตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ประวัติ แ ละการวิ ว ฒ
ั นาการของลวดลายตามคติ นิ ย มของศิ ล ปะไทย
การเขียนลวดลาย คัดลอกแม่ลาย ผูกลาย และการประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่างๆ
2300-1007
การเขียนแบบทัศนียวิทยา
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเขียนแบบภาพฉาย รู ปตัดและภาพ 3 มิติ
2. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่ างแบบด้วยมือ และการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ
3. มีทกั ษะการร่ างแบบด้วยมือ และเครื่ องมือ ในการเขียนแบบภาพฉาย รู ปตัด และภาพ 3 มิติ
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน เห็นคุณค่าของการเขียนแบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการเขียนแบบที่เกี่ ยวข้องกับงานศิลปกรรม การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์
เขียนแบบตามมาตรฐานสากล
2. ร่ างแบบด้วยมื อ และใช้เครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ในการเขี ยนแบบภาพฉาย รู ปตัด และภาพ 3 มิ ติ
แบบออบบลิ ค (OBLIQUE) ไอโซเมตริ ก (ISOMETRIC) และทัศนี ยภาพ (PERSPECTIVE)
แบบ 1 จุด 2 จุด และ 3 จุด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเขียนแบบภาพฉาย รู ปตัดการเขียนภาพ 3 มิติ แบบออบบลิค(OBLIQUE)
ไอโซเมตริ ก (ISOMETRIC) และทัศนียภาพ (PERSPECTIVE) แบบ 1 จุด 2 จุด และ 3 จุด ที่เกี่ยวข้องกับ
งานศิลปกรรม การร่ างแบบด้วยมือ และการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์เขียนแบบโดยใช้มาตราส่ วนตาม
มาตรฐานสากล
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รายวิชาสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2305-2001
เครื่ องถม 1
2305-2002
เครื่ องถม 2
2305-2003
งานแกะสลักดุน 1
2305-2004
งานแกะสลักดุน 2
2305-2005
งานเครื่ องประดับ 1
2305-2006
ศิลปะลวดลายไทย 1
2305-2007
งานทําต้นแบบตัวเรื อนรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
2305-2008
งานออกแบบลวดลายรู ปพรรณและเครื่ องประดับ 1
2305-2009
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบรู ปพรรณและเครื่ องประดับ 1
2305-2010
การเขียนลายรดนํ้า
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
0-6-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3–2

2305-2101
2305-2102
2305-2103
2305-2104
2305-2105
2305-2106
2305-2107
2305-2108
2305-2109
2305-2110
2305-2111
2305-2112
2305-2113
2305-2114
2305-2115

1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-3-1
0-3-1
0-3-1
0-3-1
0-3-1
0-6-2
0-6-2
0-6–2

เครื่ องถม 3
เครื่ องถม 4
เครื่ องถม 5
งานแกะสลักดุน 3
งานแกะสลักดุน 4
งานแกะสลักดุน 5
งานเครื่ องประดับ 2
ศิลปะลวดลายไทย 2
งานออกแบบลวดลายรู ปพรรณและเครื่ องประดับ 2
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบรู ปพรรณและเครื่ องประดับ 2
การวาดเขียนเพื่องานหัตถกรรม
ประติมากรรมพื้นฐาน
ประติมากรรมไทย
เครื่ องหนังที่มีอรรถประโยชน์ใช้สอย
เครื่ องหนังของที่ระลึก
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2305–2001
เครื่องถม 1
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้จกั เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์เครื่ องมือ วิธีการใช้และการบํารุ งรักษาอย่างถูกวิธี
2. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือในงานเครื่ องถมขั้นพื้นฐาน และสามารถหลอม
แผ่นรี ดโลหะ บัดกรี สลักลวดลายงานเครื่ องถมขั้นพื้นฐานเป็ นชิ้นงานแหวนลวด กําไลลวดได้
3. มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน มีความสนใจใฝ่ รู ้ และมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. หลอม แผ่รีด ขึ้นรู ป ทําชิ้นงานแหวนลวด กําไลลวด ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเรื่ องวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ในงานเครื่ องถม อย่างถูกวิธี ฝึ กทักษะงานหลอม แผ่ รี ด บัดกรี
สลักลวดลายงานเครื่ องถมขั้นพื้นฐาน ทําชิ้นงานแหวนลวด และกําไลลวด ตลอดจนการมีความรับผิดชอบ
และมีมนุษย์สมั พันธ์ในการทํางาน
2305–2002
เครื่องถม 2
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้จกั การใช้และการบํารุ งรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ในการทํากําไลแบน แหวนปลอกมีด
เป็ นเครื่ องถมเงิน
2. มีทกั ษะในงานหลอม แผ่ รี ดโลหะ เคาะขึ้นรู ป บัดกรี สลักลวดลาย ลงยาถมงานทํากําไลแบน
และแหวนปลอกมีดได้
3. มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน มีความสนใจใฝ่ รู ้ และมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. หลอม แผ่รีด ขึ้นรู ป ทําชิ้นงานกําไลแบน แหวนปลอกมีด ตามหลักการและกระบวนการ
3. หลอมยาถม ลงยาถม ตกแต่งชิ่งงาน ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และการบํารุ งรักษา การทํากําไลแบน ทําแหวนปลอกมีด
ถมเงิน แกะสลักลวดลาย ลงยาถม ตะไบยาถม ขัดเงา และแรเงา ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อการฝึ ก
ปฏิบตั ิงาน และมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
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2305–2003
งานแกะสลักดุน 1
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้จกั ใช้และการจัดเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือในงานแกะสลักดุน ได้อย่างถูกต้อง
2. มีทกั ษะในการใช้และสามารถจัดเก็บบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือในการสร้างงาน
แกะสลักดุนลวดลายขั้นพื้นฐาน
3. ตระหนักถึงความสําคัญของงานแกะสลักดุน มีความสนใจใฝ่ รู ้ มีระเบียบวินยั ในการ
ปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. แกะสลักดุนลวดลายขั้นพื้นฐาน ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ และกระบวนการทํางานแกะสลักดุนภาพลวดลายขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนการประพฤติตนเป็ นคนดี มีระเบียบวินยั และเห็นคุณค่าของงานแกะสลักดุน
2305–2004
งานแกะสลักดุน 2
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้จกั ใช้และการจัดเก็บบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือในงานแกะสลักดุนภาพไทย
2. มีทกั ษะ ในการใช้และสามารถใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือในการสร้างงานแกะสลักดุนภาพไทย
พื้นฐาน
3. ตระหนักถึงความสําคัญของงานแกะสลักดุน มีความสนใจใฝ่ รู้ มีระเบียบวินยั และมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. แกะสลักดุนลวดลาย ภาพไทยขั้นพื้นฐาน ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ ในการแกะสลักดุนภาพไทยพื้นฐาน และประพฤติตนเป็ น
คนดีมีความสนใจใฝ่ รู ้ มีระเบียบวินยั มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
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2305-200
งานเครื่องประดับ 1
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เรื่ องการใช้และการบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ งานเครื่ องประดับ
2. ฝึ กปฏิบตั ิ งานหลอม แผ่ รี ด ดึงลวด ถัก บัดกรี งานแหวน งานกําไล
3. มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจใฝ่ รู ้ และมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. หลอม แผ่ รี ด ดึงลวด ถัก บัดกรี งานแหวน งานกําไล ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ งานแหวน งานกํา ไล ด้ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารหลอม แผ่ รี ด ดึ ง ลวด ถัก บัด กรี
ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน การประเมินราคา และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจใฝ่ รู ้
มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
2305-2006
ศิลปะลวดลายไทย 1
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการเขียนงานศิลปะลวดลายไทยขั้นพื้นฐาน
2. มีทกั ษะในการเขียนงานศิลปะลวดลายไทยขั้นพื้นฐาน
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. เขียนงานศิลปะลวดลายไทยขั้นพื้นฐาน ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบตั ิ เรื่ องต้นกําเนิด กระบวนการเขียนภาพลวดลายไทยขั้นพื้นฐาน และมีเจตคตินิสยั ที่ดี
ต่อวิชาชีพในการทํางาน
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2305-2007
งานทําต้ นแบบตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์งานทําต้นแบบตัวเรื อนงานรู ปพรรณและ
เครื่ องประดับ
2. มีทกั ษะการทําต้นแบบตัวเรื อนงานรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
3. มีมนุษย์สมั พันธ์ ตระหนักถึงความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ทําต้นแบบตัวเรื อนงานรู ปพรรณและเครื่ องประดับ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เรื่ องวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ วิธีการใช้ เทคนิ คงานต้นแบบตัวเรื อนด้วยโลหะ
ฝึ กทักษะงานต้นแบบตัวเรื อนด้วยกระบวนการหลอม แผ่ รี ด ดึ งลวด ถัก บัดกรี แกะ สลัก ดุ นลวดลาย
ขั้นพื้นฐาน เพื่อทําเป็ นต้นแบบตัวเรื อน การตรวจสอบคุ ณภาพชิ้ นงาน การประเมิ นราคา และมี ใจรั ก
การทํางานด้านศิลปหัตถกรรม มีมนุษย์สมั พันธ์ รักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
2305-2008
งานออกแบบลวดลายรูปพรรณและเครื่องประดับ 1
1-3- 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ศึกษาหลักการและกระบวนการงานออกแบบลวดลายรู ปพรรณและเครื่ องประดับขั้นพื้นฐาน
2. ฝึ กทักษะงานออกแบบตัวเรื อนและลวดลายงานรู ปพรรณและเครื่ องประดับขั้นพื้นฐาน
3. มีความซื่อสัตย์ ประหยัด รักความประณี ต และสวยงาม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ออกแบบลวดลายรู ปพรรณและเครื่ องประดับขั้นพื้นฐานตามหลักการและกระบวนการ
3. ออกแบบตัวเรื อนและลวดลายงานรู ปพรรณและเครื่ องประดับขั้นพื้นฐานสร้อย ตามหลักการ
และกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และหลักการงานออกแบบลวดลายรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
ขั้นพื้นฐาน ฝึ กทักษะงานออกแบบลวดลายงานรู ปพรรณและเครื่ องประดับ ตลอดจนให้มีความรับผิดชอบ
ในการทํางาน มีความซื่อสัตย์ ประหยัด รักความประณี ต
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2305-2009
คอมพิวเตอร์ เพือ่ การออกแบบงานรู ปพรรณและเครื่องประดับ 1
1-3–2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ศึกษาเรี ยนรู ้ส่วนประกอบ กระบวนการทํางานของคอมพิวเตอร์กราฟิ ก เพื่อการออกแบบงาน
รู ปพรรณและเครื่ องประดับ
2. มีทกั ษะในการติดตั้งโปรแกรม การใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบงานรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
3. สามารถบันทึกข้อมูลการใช้เครื่ องสแกนเนอร์ และเครื่ องพิมพ์
4. มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจใฝ่ รู ้ มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ออกแบบงานรู ปพรรณและเครื่ องประดับโดยการใช้โปรแกรม ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิกระบวนการทํางานของคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เพื่อการออกแบบงานรู ปพรรณและ
เครื่ องประดับ การติดตั้งโปรแกรม การฝึ กปฏิบตั ิการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบ การบันทึก
ข้อมู ล การใช้เ ครื่ อ งสแกนเนอร์ เครื่ องพิ มพ์แ ละมี พฤติ กรรมที่ สอดคล้องกับความสนใจใฝ่ รู ้ มี ค วาม
รับผิดชอบ และมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
2305-2010
การเขียนลายรดนํา้
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ศึกษาเรี ยนรู ้เรื่ องวัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการงานเขียนลายรดนํ้า
2. มีทกั ษะการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในกระบวนการงานเขียนลายรดนํ้า
3. มีเจตคติที่ดี สอดคล้องกับความสนใจใฝ่ รู ้ มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สมั พันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. เขียนลายรดนํ้า ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เรื่ อ งการใช้ว สั ดุ อุ ป กรณ์ และกระบวนการงานเขี ย นลายรดนํ้า ในขั้น ตอน
ออกแบบ ปรุ ลาย เขียนลาย ปิ ดทอง รดนํ้า และการซ่ อมตกแต่ง มีเจตคติที่ดี สอดคล้องกับความสนใจใฝ่ รู ้
มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สมั พันธ์
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

2305–2101
เครื่องถม 3
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. บอกวิธีการใช้ การบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมืองานทํากําไลหลังโค้ง และกําไล
หวายผ่าซีกถมเงิน
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานทํากําไลหลังโค้ง กําไลหวายผ่าซีกถมเงิน และการตรวจสอบคุณภาพ
ชิ้นงาน
3. มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ดี มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. หลอม แผ่รีด ขึ้นรู ป ทําชิ้นงานกําไลหลังโค้ง กําไลหวายผ่าซีกถมเงิน ตามหลักการและกระบวนการ
3. หลอมยาถม ลงยาถม ตกแต่งชิ้นงาน ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานทํากําไลหลังโค้ง กําไลหวายผ่าซี กถมเงิน การหลอม แผ่รีด บัดกรี สลักลวดลาย เคาะ
ขึ้นรู ป ลงยาถม ขัดเงาและการแรเงา การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน และมีความรับผิดชอบ เห็ นคุณค่าการ
ทํางานอาชีพงานเครื่ องถม สามารถทํางานร่ วมกับเพื่อนได้
2305–2102
เครื่องถม 4
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้เรื่ องการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือและการบํารุ งรักษา งานทํากําไลโป่ งถมเงิน
2. มีทกั ษะงานหลอมยาถม งานทํารู ปทรง งานแกะสลักลวดลาย งานลงยาถม งานแรเงาและ
สามารถตรวจสอบคุณภาพ ประเมินราคาชิ้นงานกําไลโป่ งถมเงินได้
3. มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ดี มีความสนใจใฝ่ รู ้ และมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. หลอม แผ่รีด ขึ้นรู ป ทําชิ้นงานกําไลโป่ งถมเงิน ตามหลักการและกระบวนการ
3. หลอมยาถม ลงยาถม ตกแต่งชิ้นงาน ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ ก ารทํา กํา ไลโป่ งถมเงิ น งานหลอมยาถม สลัก ลวดลาย เคาะขึ้ น รู ป ลงยาถม ตกแต่ ง
ผลิตภัณฑ์ข้ นั สําเร็ จ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน ประเมินราคา ตลอดจนการเห็นคุณค่า ในการทํางานอาชี พ
ด้านงานเครื่ องถม และมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
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2305–2103
เครื่องถม 5
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้เรื่ องวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ และกระบวนการงานทําเครื่ องถมเงินและเครื่ องถมทอง
ประเภทเครื่ องใช้และเครื่ องประดับ การบํารุ งรักษา
2. มีทกั ษะงานทําเครื่ องถมเงินและเครื่ องถมทองประเภทเครื่ องใช้และเครื่ องประดับ และฝึ ก
ปฏิบตั ิการหลอมยาถม
3. มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ดี มีความสนใจใฝ่ รู ้ และมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. หลอม แผ่รีด ขึ้นรู ป ทําชิ้นงานเครื่ องใช้และเครื่ องประดับ ตามหลักการและกระบวนการ
3. หลอมยาถม ลงยาถม ตกแต่งชิ้นงาน ตามหลักการและกระบวนการ
4. การทําเปี ยกทอง การทาทอง ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิการงานทําเครื่ องถมเงินและเครื่ องถมทองประเภทเครื่ องใช้ และเครื่ องประดับ ตรวจสอบ
คุณภาพชิ้นงาน มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ดี มีความสนใจใฝ่ รู ้ และเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในงาน
อาชีพด้านศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
2305–2104
งานแกะสลักดุน 3
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้กรรมวิธี การแกะสลักดุนภาพกนก นารี กระบี่ คช
2. ปฏิบตั ิงานแกะสลักดุนภาพกนก นารี กระบี่ คช
3. ตระหนักถึงความสําคัญของงานแกะสลักดุน มีความสนใจใฝ่ รู ้ มีระเบียบวินยั ในการ
ปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. แกะสลักดุนภาพกนก นารี กระบี่ คช ตามหลักการและกระบวนการ
3. รมดําตกแต่งผิวชิ้นงาน ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิการงานแกะสลักดุนภาพกนก นารี กระบี่ คช และตระหนักถึงความสําคัญของ
งานแกะสลักดุน มีความสนใจใฝ่ รู ้ มีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
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2305-2105
งานแกะสลักดุน 4
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจกระบวนการทํางานแกะสลักดุนลวดลายเพื่อตกแต่งชิ้นงานเครื่ องใช้สอย
2. มีทกั ษะในงานแกะสลักดุนลวดลายตกแต่งชิ้นงานประเภทเครื่ องใช้สอย
3. มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน มีมนุษย์สมั พันธ์ในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. แกะสลักดุนลวดลายตกแต่งชิ้นงานประเภทเครื่ องใช้สอยตามหลักการและกระบวนการ
3. รมดําตกแต่งผิวชิ้นงาน ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานแกะสลักดุนภาพและลวดลายเพื่อประดับตกแต่งเครื่ องใช้สอย และตระหนักถึง
ความสําคัญของงานแกะสลักดุน มีความสนใจใฝ่ รู ้ มีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
2305-2106
งานแกะสลักดุน 5
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจกระบวนการปฏิบตั ิงานแกะสลักดุนภาพจับ
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานแกะสลักดุนภาพจับ
3. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน ทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. แกะสลักดุนภาพจับตามหลักการและกระบวนการ
3. รมดําตกแต่งผิวชิ้นงาน ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานแกะสลักดุนภาพจับ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน ทั้งต่อตนเอง
และผูอ้ ื่น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่ องประดับ

108
2305-2107
งานเครื่องประดับ 2
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. สามารถใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่ องมือ ในการทําตัวเรื อนเครื่ องประดับ
2. มีทกั ษะในงานทําตัวเรื อนงานรู ปพรรณและเครื่ องประดับ ประเภทงานกําไล และงานสร้อย
3. ตระหนักถึงความปลอดภัย มีความคิดสร้างสรรค์ และเห็นคุณค่างานรู ปพรรณ และ
เครื่ องประดับ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ทําตัวเรื อนงานรู ปพรรณและเครื่ องประดับ ประเภทงานกําไล งานสร้อย ตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การทําตัวเรื อนงานรู ปพรรณและเครื่ องประดับด้วยเทคนิคการหลอม แผ่ รี ด ดึง
ลวด ถัก บัดกรี ประเภทงานกํา ไล และงานสร้ อย มี ความรั บผิดชอบ ต่ อ การทํางานอาชี พ ตระหนัก ถึ ง
ความปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อม
2305-2108
ศิลปะลวดลายไทย 2
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการเขียนลวดลายไทยเพื่อการตกแต่ง
2. มีทกั ษะในการเขียนงานศิลปะลวดลายไทยเพื่อการตกแต่ง
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. เขียนงานศิลปะลวดลายไทยเพื่อการตกแต่ง ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการเขียนภาพลวดลายไทยเพื่อการตกแต่งตามลักษณะของงานมีเจตคตินิสยั ที่ดี
ต่อวิชาชีพในการทํางาน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
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2305-2109
งานออกแบบลวดลายรูปพรรณและเครื่องประดับ 2
0–3–1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ศึกษาหลักการและกระบวนการงานออกแบบลวดลายรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
2. ฝึ กทักษะงานออกแบบรู ปพรรณและเครื่ องประดับ เน้นรู ปทรง ลวดลายตกแต่งสี
3. มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความซื่อสัตย์ ประหยัด รักความประณี ตและสวยงาม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ออกแบบลวดลายรู ปพรรณและเครื่ องประดับตามหลักการและกระบวนการ
3. ออกแบบรู ปทรง ลวดลายตกแต่งสี รู ปพรรณและเครื่ องประดับ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และหลักการในงานออกแบบลวดลายรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
ฝึ กทักษะงานออกแบบลวดลายงานรู ปพรรณ เน้นรู ปทรง สัดส่ วน ลวดลายตกแต่งสี โดยคํานึ งถึ งการประยุกต์
สร้ างสรรค์รูปแบบและเลื อกใช้วสั ดุ ให้เหมาะสม ตลอดจนให้มีความรั บผิดชอบในการทํางาน มีความซื่ อสัตย์
ประหยัด ประณี ต และสวยงาม
2305-2110
คอมพิวเตอร์ เพือ่ การออกแบบงานรูปพรรณและเครื่องประดับ 2
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ศึกษาส่ วนประกอบ กระบวนการทํางานของคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบงานรู ปพรรณและ
เครื่ องประดับ
2. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบงานรู ปพรรณและเครื่ องประดับ สามารถบันทึกและ
นําเสนอข้อมูล
3. มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และมี
มนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ออกแบบและประยุกต์การใช้โปรแกรมเพือ่ สร้างสรรค์งานรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ การออกแบบงานรู ปพรรณและเครื่ องประดับ การสร้ างสรรค์รูปแบบและประยุกต์ใ ช้
โปรแกรมเพื่อการออกแบบ การบันทึกและนําเสนอข้อมูล และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจใฝ่ รู ้
ความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
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2305–2111
การวาดเขียนเพือ่ งานหัตถกรรม
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวาดเขียน ลักษณะแบบเหมือนจริ ง
2. มีทกั ษะในการวาดภาพชิ้นงานหัตถกรรม
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. วาดภาพชิ้นงานหัตถกรรมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิหลักการวาดเขียนภาพขาว-ดํา สี หุ่นนิ่ง ชิ้นงานหัตถกรรม กระบวนการ โครงสร้างสัดส่ วน
มิติ ปริ มาตร หารู ปทรงละเทคนิควิธีการวาดเขียน
2305-2112

ประติมากรรมพืน้ ฐาน

0-3-1

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. ศึกษาเรี ยนรู ้การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และกระบวนการในงานประติมากรรมพื้นฐาน
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานประติมากรรมพื้นฐานตามกระบวนการ
3. มีกิจนิสยั ในการทํางาน มีมนุษย์สมั พันธ์ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ปฏิบตั ิตามหลักการและกระบวนการงานประติมากรรมขั้นพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมืองานประติมากรรมพื้นฐานด้วยกระบวนการ ปั้ น
แบบนู นตํ่า นู นสู ง และลอยตัว โดยเลื อกใช้วสั ดุ ที่เหมาะสม และมีใจรั กการทํางานด้านศิ ลปหัตถกรรม
มีกิจนิสยั ในการทํางาน มีมนุษย์สมั พันธ์ และรักษาสภาพแวดล้อม
2305-2113
ประติมากรรมไทย
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. ศึกษาเรี ยนรู ้การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และ กระบวนการในงานประติมากรรมไทย
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานประติมากรรมไทยในลักษณะภาพนูน
3 มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ ประหยัด รักความประณี ตและสวยงาม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ปฏิบตั ิตามหลักการและกระบวนการงานประติมากรรมไทยในลักษณะภาพนูน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ การงานประติ มากรรมไทยขั้นพื้ นฐานประเภทภาพลวดลายโดยคํานึ งถึ งรู ปแบบที่ ถู กต้อง
เลือกใช้วสั ดุเหมาะสมตลอดจนมีความตระหนักและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของงานประติมากรรมไทย
2305-2114
เครื่องหนังทีม่ อี รรถประโยชน์ ใช้ สอย
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ รู ปแบบผลิตภัณฑ์งานหนังที่มีอรรถประโยชน์ใช้สอย
2. มีทกั ษะกระบวนการทําผลิตภัณฑ์งานหนังที่มีอรรถประโยชน์ใช้สอย
3. มีเจตคติที่ดี สอดคล้องกับความสนใจใฝ่ รู ้ มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สมั พันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ประยุกต์การทําผลิตภัณฑ์งานหนังที่มีอรรถประโยชน์ใช้สอย ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานหนังที่มีอรรถประโยชน์ใช้สอยแบบต่างๆการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ที่ใช้กบั งานเครื่ องหนังที่
มี อ รรถประโยชน์ ใ ช้ ส อยโดยใช้ เ ทคนิ ค การออกแบบตัด แบบแยกแบบลอกลาย ตอกลายดุ น ลาย
ลงสี ตามขั้นตอนมีเจตคติที่ดี สอดคล้องกับความสนใจใฝ่ รู ้ มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สมั พันธ์
2305-2115
เครื่องหนังของทีร่ ะลึก
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ศึกษาเรี ยนรู ้เรื่ องวัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการงานเครื่ องหนังของที่ระลึก
2. มีทกั ษะการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในกระบวนการงานเครื่ องหนังของที่ระลึก
3. มีเจตคติที่ดี สอดคล้องกับความสนใจใฝ่ รู ้ มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สมั พันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ทําผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังของที่ระลึก ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเรื่ องการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และกระบวนการงานเครื่ องหนังของที่ระลึ ก ลักษณะรู ปแบบ
เพื่อเป็ นแนวทางในการทําผลิตผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม และ
มีเจตคติที่ดี สอดคล้องกับความสนใจใฝ่ รู ้ มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สมั พันธ์
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รายวิชาสาขาวิชาเครื่ องประดับอัญมณี
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2310-2001
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 1
2310-2002
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 2
2310-2003
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 3
2310-2004
พื้นฐานงานเจียระไนพลอย
2310-2005
เขียนแบบเครื่ องประดับอัญมณี
2310-2006
งานประดับอัญมณี 1
2310-2007
งานประดับอัญมณี 2
2310-2008
งานประดับอัญมณี 3
2310-2009
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขงานเครื่องประดับอัญมณี
2310-2101
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 4
2310-2102
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 5
2310-2103
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 6
2310-2104
งานประดับอัญมณี 4
2310-2105
งานประดับอัญมณี 5
2310-2106
งานประดับอัญมณี 6
2310-2107
งานหลอมหล่อเครื่ องประดับ
2310-2108
งานชุบเคลือบผิว
2310-2109
แยกสกัดโลหะมีค่า
2310-2110
งานแกะลายแรลาย

1-6-3
1-6-3
0-6-2
1-6-3
1-6-3
0-6-2
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-6-3

สาขางานการเจียระไนอัญมณี
2310-2201
เครื่ องมือและอุปกรณ์เจียระไนพลอย
2310-2202
ทฤษฎีพ้นื ฐานการเจียระไนพลอย
2310-2203
งานเจียระไนพลอย 1
2310-2204
งานเจียระไนพลอย 2
2310-2205
การเขียนแบบอัญมณี
2310-2206
งานเจียระไนพลอย 3

2-0-2
1-0-1
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-6–3
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2310-2207
2310-2208
2310-2209
2310-2210
2310-2211
2310-2212
2310-2213

งานเจียระไนพลอย 4
การออกแบบเจียระไนอัญมณี
อัญมณี และการวิเคราะห์
งานเจียระไนพลอย 5
งานแกะสลักอัญมณี 1
งานแกะสลักอัญมณี 2
การปรับปรุ งคุณภาพพลอย
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1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2310-2001
งานรูปพรรณเครื่องประดับ 1
1- 6 - 3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้และการเก็บรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
งานรู ปพรรณ
2. มีทกั ษะวิธีการขั้นตอนในการปั้นดินนํ้ามันและการทําตัวเรื อนรู ปพรรณการตรวจสอบคุณภาพ
3. มีนิสยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบปลอดภัยและประหยัด
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ปั้ นดินนํ้ามันและการทําตัวเรื อนรู ปพรรณตรวจสอบคุณภาพตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ วิ ธี ก ารใช้ก ารบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารแกะวัส ดุ อ่ อ น
การปั้ นดิ น นํ้ ามัน การทํา ชิ้ น ส่ ว นด้ว ยโลหะและเที ย นการเรี ยงชิ้ น ส่ ว นจัด ระดับ ชิ้ น ส่ ว นดิ น นํ้ามัน
เชื่อมและตกแต่งเป็ นตัวเรื อนรู ปพรรณการตรวจสอบคุณภาพ.
2310-2002

งานรูปพรรณเครื่องประดับ 2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน2310-2001งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 1

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจขั้นตอนในการขึ้นรู ปแหวนได้ถูกต้อง
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานทําแหวนปลอกมีด, แหวนปลอกมีดล้อมเกลียว, แหวนพลอย1เม็ด,
แหวนพลอยมีบ่า
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณภาพผลงานแหวน
4. มีนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดขยันและอดทน
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ทําแหวนปลอกมีด, แหวนปลอกมีดล้อมเกลียว, แหวนพลอย 1เม็ด, แหวนพลอยมีบ่า
ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับขั้นตอนการขึ้นตัวเรื อนแหวน, แหวนปลอกมีด, แหวนปลอกมีด
ล้อมเกลียว, แหวนพลอย 1 เม็ด,แหวนพลอยมีบ่าสองข้าง, แหวนแถว, การหลอม, การรี ดแผ่น, การวัดขนาด,
การดัด, การม้วน, การเชื่อมนํ้าประสาน, การตกแต่ง, การตรวจสอบคุณภาพ
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2310-2003

งานรูปพรรณเครื่องประดับ 3
1- 6 - 3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน2310-2002งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. วินิจฉัยแบบขบวนการขั้นตอนการปฏิบตั ิการขึ้นรู ปตัวเรื อนแบบต่างๆได้
2. มีทกั ษะในการขึ้นรู ปตัวเรื อนจี้และเข็มกลัดแบบต่างๆ
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณภาพผลงานจี้และเข็มกลัด
4. มีนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดขยันและอดทน
นะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ขึ้นรู ปตัวเรื อนจี้และเข็มกลัดแบบต่างๆ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การวิ นิ จ ฉัย แบบขบวนการขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ก ารขึ้ น รู ป ตัว เรื อ น
แบบต่างๆที่มีการประดับอัญมณี แบบไข่ปลา, หนามเตย, ล็อคในชิ้นงานเดียวกันการทําจี้พลอยรู ปหยดนํ้า
จี้ลอ้ มเพชรจี้พลอยล้อมเพชรจี้พลอยสี่ เหลี่ยมเข็มกลัดแฟนซีเข็มกลัดและจี้แบบแฟนซีในชิ้นงานเดียวกัน
2310-2004
พืน้ ฐานการเจียระไนพลอย
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการเจียระไนพลอย
2. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ การเจียระไนพลอยได้ตามรู ปทรงที่กาํ หนด
3. มีกิจนิสยั ที่ดีใน มีความอดทนขยันซื่อสัตย์ประหยัดตระหนักถึงความปลอดภัย และการรักษา
สภาพแวดล้อม
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. เจียระไนพลอยได้ตามรู ปทรงที่กาํ หนด ตามหลักการกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ คุณสมบัติของพลอย ประเภทของพลอย เนื้ อแข็ง เนื้ ออ่อน และชนิ ดของพลอย
กระบวนการเจียระไน รู ปทรงมาตรฐาน ตามชุดงานดังต่อไปนี้ รูปทรงกลมทรงไข่ ทรงหยดนํ้า ทรงมาคี
ทรงสี่ เ หลี่ ย ม ทรงหัว ใจ ทรงหลัง เบี้ ย การตรวจสอบคุ ณ ภาพ เครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ เ จี ย ระไนพลอย
วิธีใช้จกั รทองแดง จักรเหล็ก และการบํารุ งรักษามีกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีความอดทนขยันซื่ อสัตย์
ประหยัดตระหนักถึงความปลอดภัย และการรักษา
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2310-2005
เขียนแบบเครื่องประดับอัญมณี
1- 3 - 2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการอ่านแบบและเขียนแบบเครื่ องประดับอัญมณี
2. มีทกั ษะในการอ่านแบบและเขียนแบบเครื่ องประดับอัญมณี
3. มีกิจนิสยั ขยันอดทนมีความรับผิดชอบสนใจใฝ่ รู ้ต่อการเรี ยน
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. อ่านแบบและเขียนแบบเครื่ องประดับอัญมณี ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติและปฏิบตั ิการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเส้นและสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบงาน
เครื่ องประดับอัญมณี ตามมาตราฐาน ISO ฝึ กปฏิบตั ิวาดภาพลายเส้นโครงสร้างงานเครื่ องประดับ
อัญมณี บอกขนาด วัดขนาด มาตราส่ วน ภาพฉายอ่านแบบและเขียนแบบตามมาตราฐานISOตลอดจนการ
ฝึ กให้มีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบในการทํางานอาชีพมีมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และการ
รักษา สภาพแวดล้อม
2310-2006
งานประดับอัญมณี 1
1- 6 - 3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจวิธีการใช้เครื่ องมือในการฝึ กเดินเส้นตรง, เส้นโค้ง, เส้นขนานรวมทั้ง
การทําไข่ปลาได้ถูกต้อง
2. มีทกั ษะในการเดินเส้นตรงเส้นโค้งเส้นขนานไข่ปลาและใช้เครื่ องมืออย่างปลอดภัย
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประหยัดประณี ตสวยงามและปลอดภัย
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. เดินเส้นตรงเส้นโค้งเส้นขนานไข่ปลาและใช้เครื่ องมืออย่างปลอดภัย ตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ เความปลอดภัย ในการทํา งานการใช้ว ัส ดุ อุ ป กรณ์ เ ครื่ องมื อ ที่ ใ ช้
ในการประดับอัญมณี พ้ืนฐานการอ่านแบบและเทคนิ คในการเดินเส้นตรง, เส้นโค้ง, เส้นขนานรวมทั้ง
การทําไข่ปลาและใช้เครื่ องมืออย่างปลอดภัย
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2310-2007

งานประดับอัญมณี 2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน2310-2006งานประดับอัญมณี 1

1- 6 - 3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจชนิดของอัญมณี และวิธีการประดับอัญมณี แบบหนามเตยแบบหุม้
2. มีทกั ษะในการประดับอัญมณี แบบหนามเตยและแบบหุม้ (รี ด)ได้อย่างประณี ต
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณภาพผลงานประดับอัญมณี แบบหนามเตย, แบบหุม้
4. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดสวยงามประณี ตและปลอดภัยในการใช้งาน
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ประดับอัญมณี แบบหนามเตยและแบบหุม้ (รี ด)ได้อย่างประณี ต ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ เความปลอดภัย ในการทํา งานการใช้ว ัส ดุ อุ ป กรณ์ เ ครื่ องมื อ ที่ ใ ช้
ในการประดับอัญมณี พ้ืนฐานการอ่านแบบและเทคนิ คในการประดับอัญมณี แบบหนามเตย, แบบหุ ้ม (รี ด)
และใช้เครื่ องมืออย่างปลอดภัย
2310-2008

งานประดับอัญมณี 3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน2310-2007งานประดับอัญมณี 2

1- 6 - 3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจการฝังอัญมณี แบบไข่ปลาแบบหนามเตยและแบบหุม้ ได้
2. มีทกั ษะในการประดับอัญมณี ลงตัวเรื อนแบบไข่ปลาแบบหนามเตยและแบบหุม้
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณภาพผลงานประดับอัญมณี แบบไข่ปลา, หนามเตย
4. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดประณี ตสวยงามและปลอดภัย
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ประดับอัญมณี ลงตัวเรื อนแบบไข่ปลาแบบหนามเตยและแบบหุม้ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับงานประดับอัญมณี แบบไข่ปลาแบบหนามเตยและแบบฝังหุ ้มขั้นตอน
การเตรี ย มงานก่ อ นการประดับ อัญ มณี ก ารขัด ร้ อ ยรู ภ ายในกะเปาะการขัด ซอกภายในการขัด ด้า นล่ า ง
ของงานพร้อมทั้งตกแต่งขัดเงาตัวเรื อนได้อย่างสวยงามและปลอดภัย
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2310-2009

คอมพิวเตอร์ เพือ่ การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
1- 3 - 2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน2310-2005เขียนแบบเครื่ องประดับอัญมณี
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการออกแบบและเขียนแบบเครื่ องประดับอัญมณี ดว้ ยคอมพิวเตอร์
2. มีทกั ษะในการ เขียนแบบเครื่ องประดับอัญมณี ดว้ ยคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ขยันอดทนมีความรับผิดชอบสนใจใฝ่ รู ้ต่อการเรี ยน
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. เขียนแบบเครื่ องประดับอัญมณี ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ การการออกแบบงานเครื่ องประดับอัญมณี ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการประยุกต์ใช้
โปรแกรมการออกแบบ เขียนแบบแหวนจี้ล็อคเก็ตเข็มกลัดกําไลต่างหู สร้อยคอสร้อยข้อมือการดูแลรักษาเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงรวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบ มีมนุ ษย์สัมพันธ์. มีกิจนิ สัยที่ดี
มีความอดทนขยัน ซื่อสัตย์ประหยัดตระหนักถึงความปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อม

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
1-6-3
2310-2101
งานรูปพรรณเครื่องประดับ 4
วิชาบังคับเรี ยนก่อน2310-2003งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจขบวนการและขั้นตอนในการขึ้นรู ปต่างหูลอ้ มเพชรกําไลทองฉลุลายและ
กล่องสปริ ง
2. มีทกั ษะในการขึ้นรู ปตัวเรื อนต่างหูกาํ ไลทองฉลุลายกล่องสปริ งและตรวจสอบคุณภาพของ
ชิ้นงานได้
3. ทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดขยันและอดทน
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ขึ้นรู ปตัวเรื อนต่างหูกาํ ไลทองฉลุลายกล่องสปริ งและตรวจสอบคุณภาพ ตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับขบวนการและขั้นตอนการขึ้นต่างหูลอ้ มเพชรกําไลทองฉลุลาย
การทํากล่องสปริ งและลิ้นสปริ งล็อคแบบต่างๆให้ได้ตามรู ปแบบกําหนด
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2310-2102

งานรูปพรรณเครื่องประดับ 5
1- 6 - 3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน2310-2101งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 4
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจขั้นตอนในการขึ้นรู ปสร้อยข้อมือแบบต่างๆ
2. มีทกั ษะในการขึ้นรู ปสร้อยข้อมือแบบต่างๆได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดขยันและอดทน
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ขึ้นรู ปสร้อยข้อมือแบบต่างๆ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับแบบและขบวนการขั้นตอนในการขึ้นรู ปสร้อยข้อมือพลอยแถวแบบ
ต่างๆรวมทั้งแบบมีรองลายและแบบไม่มีรองลายการมัดสร้อยเพชรสลับพลอยสร้อยข้อมือแบบใบไม้
รู ปหัวใจสร้อยข้อมือแบบแฟนซีการจัดเรี ยงระดับชิ้นส่ วนบนดินนํ้ามันการเทปูนการทํากล่องสปริ ง
2310-2103

งานรูปพรรณเครื่องประดับ 6
0-6-2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน2310-2102งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 5
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจขบวนการขั้นตอนในการขึ้นรู ปสร้อยสังวาลแบบต่างๆได้
2. มีทกั ษะในการขึ้นรู ปสร้อยสังวาลแบบต่างๆ
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณภาพผลงานสร้อยสังวาล
4. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดสวยงามและประณี ต
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. การขึ้นรู ปสร้อยสังวาลแบบต่างๆ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ แบบและขบวนการขั้น ตอนในการขึ้ นรู ป สร้ อ ยสั ง วาลใบไม้คู่
สร้อยสังวาลพลอยสลับเพชรสร้อยสังวาลล้อมเพชรสร้อยสังวาลแฟนซีแบบต่างๆได้
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2310-2104

งานประดับอัญมณี 4
1- 6 - 3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน2310-2008งานประดับอัญมณี 3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจวิธีการฝังแบบผสมในลักษณะแบบไข่ปลาผสมหนามเตยแบบหนามเตย
ผสมหุม้ และแบบฝังหุม้ ผสมไข่ปลาได้
2. มีทกั ษะในการฝังแบบผสมสามารถขัดชิ้นงานหลังการฝังอัญมณี
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดสวยงามประณี ตปลอดภัย
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ฝังแบบผสมสามารถขัดชิ้นงานหลังการฝังอัญมณี ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกรรมวิธีการฝังแบบผสมในลักษณะแบบไข่ปลาผสมเตยแบบหนามเตย
ผสมฝั ง หุ ้ ม และแบบฝั ง หุ ้ ม ผสมไข่ ป ลาการเลื อ กอัญ มณี ใ ห้ เ หมาะสมกับ รู เ จาะรู ค ว้า นหรื อ การเปาะ
การพิจารณาตําแหน่งที่จะฝังก่อนหลังการขัดขูดซอกในการขัดหลังจากการฝังอัญมณี
2310-2105

งานประดับอัญมณี 5
1- 6 - 3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน2310-2104งานประดับอัญมณี 4
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจวิธีการประดับอัญมณี ประเภทหนามเตยเม็ดยอดได้ถูกต้อง
2. มีทกั ษะในการประดับอัญมณี ประเภทหนามเตยเม็ดยอดเบื้องต้น
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดสวยงามประณี ตปลอดภัย
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ประดับอัญมณี ประเภทหนามเตยเม็ดยอดเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือและความคิดสร้างสรรค์
ในการตกแต่ งดัดแปลงเครื่ องมื อต่ างๆให้สอดคล้องในระหว่างการปฏิบตั ิ งานตามรู ปแบบต่างๆวิธีการ
ประดับอัญมณี ดว้ ยหนามเตยเม็ดยอดด้วยพลอยเนื้ ออ่อนเนื้ อแข็งเบื้องต้นตกแต่งหนามเตยให้ได้ฉากองศา
สวยงามตามรู ปแบบของชิ้นงาน
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2310-2106

งานประดับอัญมณี 6
0-6-2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน2310-2105งานประดับอัญมณี 5
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจวิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุเครื่ องมือและมีความคิดสร้างสรรค์
ในการตกแต่งและดัดแปลงเครื่ องมือต่างๆได้
2. มีทกั ษะในการประดับอัญมณี ประเภทขอบหุม้ รี ดที่เป็ นเม็ดยอดได้
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดประณี ตและสวยงาม
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ประดับอัญมณี ประเภทขอบหุม้ รี ดที่เป็ นเม็ดยอดได้ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การใช้แ ละบํารุ ง รั ก ษาวัส ดุ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
ในการตกแต่งและดัดแปลงเครื่ องมือต่างๆให้เหมาะสมในระหว่างการะปฏิบตั ิงานตามรู ปแบบต่างๆวิธีการ
ประดับ อัญ มณี ป ระเภทของหุ ้ม รี ด ที่ เ ป็ นเม็ด ยอดด้ว ยพลอยเนื้ อ อ่ อ นและเนื้ อ แข็ง เบื้ อ งต้น และตกแต่ ง
ขอบหุม้ รี ดให้ได้แนวฉากสัดส่ วนที่สวยงามตามรู ปแบบของชิ้นงาน
2310-2107
งานหลอมหล่อเครื่องประดับ
1-6 - 3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจวิธีการแยกการหลอมการหล่อโละและรู ปพรรณเทคนิคการลด
ความสู ญเปล่าของวัสดุ
2. มีทกั ษะในการหลอมและหล่อแบบรู ปพรรณด้วยความระมัดระวังมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3. มีกิจนิสยั ที่ดีและมีความซื่อสัตย์ในการทํางาน
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. หล่อแบบรู ปพรรณตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ กระบวนการแยกโลหะอโลหะก่ อ นหลอมด้ว ยนํ้ายาและสารเคมี
ตามคุ ณสมบัติ ของวัสดุ การหลอมเงิ นทองและกระบวนการหล่ อเครื่ องประดับโดยวิ ธี การหล่ อ เหวี่ ย ง
หนีศูนย์กลางการคํานวณปูนและนํ้าหนักโลหะที่ใช้หล่ออุณหภูมิและอัลลอยของโลหะมีค่าที่ใช้ในการหล่อการ
คัดเลือกต้นแบบการทําแม่พิมพ์ยางการฉี ดเทียนการตกแต่งเทียนการติดต้นเทียนการหล่อแม่พิมพ์ปูนการ
หล่อเครื่ องประดับการตกแต่งผิวงานหล่อตามกระบวนการและขั้นตอน
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2310-2108
งานชุ บเคลือบผิว
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจขั้นตอนการชุบเคลือบผิวคุณสมบัติของโลหะอโลหะที่เป็ นวัสดุเคลือบ
การผสมสารละลายเพื่อใช้ชุบเงินนาคทองทองขาว
2. เตรี ยมชิ้นงานก่อนชุบการขัดขูด การตกแต่งผิวงานสําเร็ จการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือ
3. มีทกั ษะการผสมสารละลายการเตรี ยมผิวงานแบ่งประเภทงานที่จะชุบผลิตภัณฑ์และ
ตกแต่งผิวในขั้นสําเร็ จ
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานชุบเคลือบผิว
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ชุบผลิตภัณฑ์และตกแต่งผิวชิ้นงาน ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับขั้นตอนการชุบเคลือบผิวคุณสมบัติของโลหะอโลหะที่เป็ นวัสดุเคลือบ
การผสมสารละลายเพื่อใช้ชุบเงินนาคทองทองขาวการเตรี ยมชิ้นงานก่อนชุบการขัดขูดและตกแต่งผิวงาน
สําเร็ จการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์
2310-2109
แยกสกัดโลหะมีค่า
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจคุณสมบัติของ โลหะมีค่าและสารเคมี เครื่ องมือ อุปกรณ์ และวิธีการแยก
โลหะมีค่าเช่น ทองแดงทองเหลืองเงินทองคํา ทองคําขาว
2. มีทกั ษะ ในการการแยกสกัดโลหะมีค่าออกจากโลหะผสมวิเคราะห์ส่วนผสมของโลหะมีค่าใน
ชิ้นส่ วนผลิตภัณฑ์เครื่ องประดับอัญมณี
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานการแยกสกัดโลหะมีค่า
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. แยกสกัดโลหะมีค่าออกจากโลหะผสมวิเคราะห์ส่วนผสมของโลหะมีค่าในชิ้นส่ วนผลิตภัณฑ์
เครื่ องประดับอัญมณี ตามหลักการและกระบวนการตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัติของ โลหะมี ค่าและสารเคมี เครื่ องมือ อุปกรณ์ และวิธีการแยกโลหะมีค่า(เช่ น
ทองแดงทองเหลืองเงินทองคํา ทองคําขาว) ปฏิบตั ิการปรับปรุ งพัฒนาและควบคุมส่ วนผสมของโลหะชนิ ด
ต่าง ๆ เงินทองคําแพล็ทตินมั ทองเหลือง ทองแดงปฏิบตั ิการแยกสกัดโลหะมีค่าออกจากโลหะผสมวิเคราะห์
ส่ วนผสมของโลหะมีค่าในชิ้นส่ วนผลิตภัณฑ์เครื่ องประดับอัญมณี โดยการใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ ตลอดจน
ฝึ กให้มีระเบียบวินยั รักความประณี ต ประหยัดคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม
2310-2110
การแกะลายและแรลาย
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจวิธีการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือในการแกะลายแรลาย
2. มีทกั ษะในการถ่ายแบบบนผิวโลหะแกะลายแรลายรับมุมมีดได้อย่างมีคุณภาพ
3. มีนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตสวยงามปลอดภัย
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. แกะลายแรลายรับมุมมีดได้อย่างมีคุณภาพตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับชนิ ดของเครื่ องมือวัสดุ อุปกรณ์ ในการลอกแบบลายการถ่ายแบบลาย
บนผิ ว โลหะการบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ก ารปรั บ แต่ ง มี ด ตัด แบบต่ า งๆการเดิ น เส้ น ตรงเส้ น โค้ง
การเฉือนเงาการคัดเงาการขูดขัดผิวการแกะลายแรลายบนผิวงานเครื่ องประดับให้สวยงาม
สาขางานการเจียรไนอัญมณี
2310-2201
เครื่องมือและอุปกรณ์ เจียระไนพลอย
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เพื่อให้มีความรู ้ในการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องจักรสําหรับงานเจียระไนพลอย
2. มีทกั ษะเรื่ องการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมืองานเจียระไน
3. เห็นความสําคัญของเครื่ องมือและอุปกรณ์เจียระไนพลอย และการป้ องกันอันตรายจากการใช้
เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ฝึ กทักษะการใช้เครื่ องมือเจียระไนพลอย ตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาการใช้แ ละบํา รุ ง รั ก ษาวัส ดุ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ องจัก รสํา หรั บ งานเจี ย ระไนพลอย
การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมืองานเจียระไนพลอยอย่างถูกวิธี เห็นความสําคัญของงานเจียระไน
พลอย และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจใฝ่ รู ้ มีความซื่อสัตย์และตระหนักถึงความปลอดภัย
2310-2202
ทฤษฎีพนื้ ฐานการเจียระไนพลอย
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เรื่ อง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้และบอกความสําคัญของกระบวนการเจียระไน
พลอย
2. สามารถเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในงานเจียระไนพลอยได้
3. ตระหนักถึงความปลอดภัย มีระเบียบวินยั และความซื่อสัตย์
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีพ้นื ฐานการเจียระไนพลอย ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาคุ ณสมบัติ ประเภทและชนิ ดของพลอยกระบวนการเจี ยระไนพลอยเนื้ อแข็งพลอยเนื้ ออ่ อน
พลอยเลี ยนแบบรู ปทรงมาตรฐานของพลอยรู ปแบบของการเจี ยระไนพลอยให้เหมาะสมกับประเภทและชนิ ด
การตรวจสอบคุ ณภาพของงานเจี ยระไนพลอยเครื่ องมื อวัสดุ อุ ปกรณ์ เจี ยระไนพลอยวิ ธี การใช้จ ักรทองแดง
จักรเหล็กและการบํารุ งรักษาเพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการเจียระไนพลอยเลือกใช้เครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์
ได้เหมาะสมกับประเภทและชนิดของพลอยตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่ องมือปฏิบตั ิงาน
2310-2203
งานเจียระไนพลอย 1
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เรื่ องการใช้การบํารุ งรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และกระบวนการงาน
เจียระไนพลอย
2. มีทกั ษะการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในงานตัดและโกลนพลอยเนื้ออ่อน, พลอยเนื้อแข็งตามรู ปทรงที่
กําหนด
3. มีทกั ษะในการพิจารณาประเมินคุณค่าในการตัดแยกชิ้นพลอย, การสังเกตนํ้าพลอย
4. ตระหนักถึงความปลอดภัยมีความประณี ต ซื่อสัตย์มีระเบียบวินยั

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาเครื่ องประดับอัญมณี

126
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ตัดและโกลนพลอยเนื้ออ่อน, พลอยเนื้อแข็งตามรู ปทรงที่กาํ หนด
3. ประเมินคุณค่าในการตัดแยกชิ้นพลอย, การสังเกตนํ้าพลอยตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิการคัดขนาดและนํ้าหนักของพลอยเนื้อแข็งพลอยเนื้ออ่อนตัดแยกชิ้นพลอยการตั้งนํ้าการ
โกลนรู ปทรงและแต่งขนาดความยากง่ายของชุดงานรู ปทรงกลมทรงรู ปไข่ทรงหลังเบี้ยทรงหัวใจ
ทรงหยดนํ้าทรงเหลี่ยม (จัตุรัสผืนผ้าตัดมุม) ทรงมาคีทรงแฟนซีและตระหนักถึงความปลอดภัยมีความ
ประณี ต ซื่อสัตย์มีระเบียบ
2310-2204

งานเจียระไนพลอย 2
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน2310-2203งานเจียระไนพลอย 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เรื่ องการใช้การบํารุ งรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในงานเจียระในพลอย
เนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อน
2. มีทกั ษะการแต่งพลอยทั้ง 2 ประเภทให้ได้รูปทรงและเหมาะสมกับชนิดของพลอยส่ งชิ้นงาน
เข้าสู่ ระบบงานเจียระไนพลอย
3. มีกิจนิสยั ที่ดีตระหนักถึงความปลอดภัยมีความประณี ต ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินยั
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. แต่งพลอยทั้ง 2 ประเภทให้ได้รูปทรงและเหมาะสมกับชนิดของพลอยส่ งชิ้นงาน
เข้าสู่ ระบบงานเจียระไนพลอยตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิการแต่งพลอยเนื้อแข็งพลอยเนื้ออ่อนโดยการปั้นทวนและติดพลอยให้เหมาะกับประเภท
ชนิ ด รู ปทรงและขนาดของพลอยการแต่ ง พลอยด้ ว ยมื อ และเครื่ องบล็ อ กพลอยตามชุ ด งานดั ง นี้
รู ปทรงกลมทรงรู ปไข่ทรงหลังเบี้ยทรงหัวใจทรงหยดนํ้าทรงมาคีและทรงแฟนซี มีกิจนิสัยที่ดีตระหนักถึงความ
ปลอดภัยมีความประณี ต ซื่อสัตย์มีระเบียบวินยั
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2310-2205
การเขียนแบบอัญมณี
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เรื่ องการใช้การบํารุ งรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในงานเขียนแบบอัญมณี
2. สามารถเขียนแบบอัญมณี ตามชุดงานที่กาํ หนดได้เป็ นภาพขาวดําและภาพสี
3. มีกิจนิสยั ที่ดีตระหนักถึงความปลอดภัยมีความประณี ต ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินยั
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. เขียนแบบอัญมณี ตามชุดงานที่กาํ หนดได้เป็ นภาพขาวดําและภาพสี ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการงานเขียนแบบอัญมณี การเขียนรู ปด้านรู ป 3 มิติมาตราส่ วนย่อส่ วนขยายและมาตรา
ส่ วนเท่าจริ งรู ปด้านต่าง รู ป 3 มิติรูปตัดครึ่ งรู ปตัดเต็มและรู ปตัดเคลื่อนแนวให้สัมพันธ์กบั ลักษณะสไตล์รูปทรง
ของอัญมณี และส่ วนที่ตอ้ งการขนาดเท่าจริ งและขยายเป็ นภาพขาวดําและภาพสี ตามชุดงานรู ปทรงกลมทรงรู ปไข่
ทรงหลังเบี้ยรู ปทรงหัวใจทรงหยดนํ้ารู ปทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัสสี่ เหลี่ยมผืนผ้าสี่ เหลี่ยมตัดมุมรู ปทรงมาคีและทรง
แฟนซีมีกิจนิสยั ที่ดีตระหนักถึงความปลอดภัยมีความประณี ต ซื่อสัตย์มีระเบียบวินยั
2310-2206

งานเจียระไนพลอย 3
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน2310-2204งานเจียระไนพลอย 2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้เรื่ องการใช้การบํารุ งรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เครื่ องจักรและ
กระบวนการงานเจียระไนพลอย
2. มีทกั ษะในการเจียระไนพลอยตามกระบวนการขั้นตอนตามชุดงานที่กาํ หนดให้
3. มีกิจนิสยั ที่ดีตระหนักถึงความปลอดภัยมีความประณี ต ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินยั
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. เจียระไนพลอยตามขั้นตอนตามชุดงาน ตามหลักการกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ ก ารเจี ย ระไนพลอยประเภทเนื้ อ แข็ง เนื้ ออ่ อ นตามกระบวนการและขั้น ตอน
ฝึ กทักษะการใช้ว สั ดุ อุ ปกรณ์ เครื่ องมื องานเจี ยระไนพลอยตามรู ปทรงกลมรู ปทรงไข่ การตรวจสอบคุ ณภาพ
และประเมินราคา มีกิจนิสยั ที่ดีตระหนักถึงความปลอดภัยมีความประณี ต ซื่อสัตย์มีระเบียบวินยั
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2310-2207

งานเจียระไนพลอย 4
วิชาบังคับเรี ยนก่อน2310-2206งานเจียระไนพลอย 3

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เรื่ องประเภทและชนิดของพลอย กระบวนการงานเจียระไนพลอย
2. มีทกั ษะในการเตรี ยมและใช้เครื่ องมืออุปกรณ์เครื่ องจักรงานเจียรไนพลอย แบบทรงหลังเบี้ย
ทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัสทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้าและทรงสี่ เหลี่ยมตัดมุม
3. การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินราคา มีกิจนิสยั ที่ดีตระหนักถึงความปลอดภัยมี
ความประณี ต ซื่อสัตย์มีระเบียบวินยั
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. เจียระไนพลอย แบบทรงหลังเบี้ยทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัสทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้าและทรงสี่ เหลี่ยมตัดมุม
ตามหลักการกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ งานเจี ย ระไนพลอยประเภทเนื้ อ แข็งเนื้ ออ่ อ นตามกระบวนการและขั้น ตอน
ดั ง ชุ ด งานที่ ก ํ า หนดต่ อ ไปนี้ ทรงหลั ง เบี้ ยทรงสี่ เหลี่ ย มจั ตุ รั ส สี่ เหลี่ ย มผื น ผ้า ทรงสี่ เหลี่ ย มตั ด มุ ม
การตรวจสอบคุ ณ ภาพ และการประเมิ น ราคา มี กิ จ นิ สัย ที่ ดี ต ระหนัก ถึ ง ความปลอดภัย มี ความประณี ต
ซื่อสัตย์มีระเบียบวินยั
2310-2208
การออกแบบเจียระไนอัญมณี
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เรื่ องกระบวนการงานออกแบบเจียระไนอัญมณี
2. มีทกั ษะเรื่ องหลักการและออกแบบเจียระไนอัญมณี
3. มีกิจนิสยั ที่ดีมีความประณี ต ซื่อสัตย์มีระเบียบวินยั
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ออกแบบเจียระไนอัญมณี ตามหลักการกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาแนวโน้มความนิ ยมของตลาดประเภทชนิ ดและคุ ณค่าของหิ นมี ค่าพลอยเนื้ อแข็งพลอย
เนื้ออ่อนตามรู ปแบบรู ปทรงมาตรฐานของการเจียระไนและปฏิบตั ิการออกแบบเจียระไนอัญมณี รูปทรงเลขา
คณิ ตรู ปทรงอิสระให้เหมาะสมกับประเภทและชนิ ดของอัญมณี โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
เป็ นรู ปทรงนู นตํ่ารู ปทรงนู นสู งและรู ปทรงลอยตัวตลอดจนการพิจารณาความเป็ นไปได้จากคุณสมบัติ
ของอัญมณี และมีกิจนิสยั ที่ดีมีความประณี ต ซื่อสัตย์มีระเบียบวินยั
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2310-2209
อัญมณีและการวิเคราะห์
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้เรื่ องแหล่งที่มาประเภทชนิดคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์-เคมีรูปทรงสี ของพลอยและหิ น
2. รู ้หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณค่าคุณภาพอัญมณี รูปแบบของการเจียระไน
3. มีทกั ษะการวิเคราะห์อญั มณี ดว้ ยตาและการใช้เครื่ องมือวิเคราะห์
4. มีจิตนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความอดทนขยันซื่อสัตย์ประหยัด
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. วิเคราะห์อญั มณี ดว้ ยตาและการใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ ตามหลักการกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ แหล่ งที่ มาของพลอยและหิ นการแบ่ งประเภทชนิ ดคุ ณสมบัติ ทางฟิ สิ กส์ -เคมี
รู ปทรงสี เกณฑ์การพิจารณาคุณค่าและคุณภาพอัญมณี รูปแบบของการเจียระไนการใช้อญั มณี ตามความนิ ยมและความ
เชื่อหลักการวิเคราะห์อญ
ั มณี เบื้องต้นด้วยตาและการใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ พลอยธรรมชาติพลอยสังเคราะห์พลอย
เลียนแบบ พลอยเทียมมีจิตนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความอดทนขยันซื่อสัตย์ประหยัด
2310-2210

งานเจียระไนพลอย 5
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน2310-2207งานเจียระไนพลอย 4
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เรื่ องประเภท กระบวนการและขั้นตอนการเจียระไนพลอย
2. มีทกั ษะในการเตรี ยมและใช้เครื่ องมืออุปกรณ์เครื่ องจักรและสามารถเจียระไนพลอยทรงหยดนํ้า
ทรงมาคีและทรงหัวใจ
3. มีจิตนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความอดทนขยันซื่อสัตย์ประหยัดตระหนักถึงความปลอดภัย
และการรักษาสภาพแวดล้อม
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. เจียระไนพลอยทรงหยดนํ้าทรงมาคีและทรงหัวใจ ตามหลักการกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ ก ารเจี ย ระไนพลอยเนื้ อ แข็ง พลอยเนื้ อ อ่ อ นตามกระบวนการและขั้น ตอน
ดังชุ ดงานที่กาํ หนดต่อไปนี้ ทรงหยดนํ้าทรงมาคีทรงหัวใจมีจิตนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความอดทน
ขยันซื่อสัตย์ประหยัด ตระหนักถึงความปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อม
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2310-2211
งานแกะสลักอัญมณี 1
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจเรื่ องความสําคัญหลักการประเภทพลอยและหิ นขั้นตอนในงานแกะสลักอัญมณี
2. มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์งานแกะสลักอัญมณี และการประเมินคุณค่าผลงาน
3. มีจิตนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน ขยันอดทนซื่อสัตย์ประหยัดตระหนักถึงความปลอดภัย และการ
รักษาสภาพแวดล้อม
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. แกะสลักอัญมณี และการประเมินคุณค่าผลงาน ตามหลักการกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเรื่ องเกี่ยวกับประเภทชนิ ดของพลอยและหิ น การแกะสลักโดยใช้เครื่ องมืออุปกรณ์
ที่เหมาะสมกับวัสดุที่แกะสลักขนาดสัดส่ วนรู ปทรงและวัตถุประสงค์ของการทํางานแกะสลักเทคนิ คการโกลน
แต่ งขัดเงาการวาดลวดลายขั้นตอนการแกะสลักการแต่ งผิ วงานสํ าเร็ จ ปฏิ บ ัติ การแกะเซาะร่ องเส้ นตรง
เส้นโค้งเส้นซิ กแซกด้วยเครื่ องมื อแกะสลักร่ องรู ปตัววีร่ องแหลม ร่ องโค้งร่ องรู ปตัวยูการแกะสลักชิ้ นงาน
นู นตํ่านู นสู งแบบเหมื อนจริ งและแบบสร้ างสรรค์รู ปใบไม้ ดอกไม้ช่ อดอกไม้รู ปคนรู ปสัตว์รู ปเคารพและ
รู ปสัญลักษณ์มีจิตนิ สยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความอดทนขยันซื่อสัตย์ประหยัดตระหนักถึงความปลอดภัย และ
การรักษาสภาพแวดล้อม
2310-2212

งานแกะสลักอัญมณี 2
1 - 6- 3
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน 2310-2211งานแกะสลักอัญมณี 1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจเรื่ องความสําคัญการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์หลักการและขั้นตอนประโยชน์
ของการแกะสลักอัญมณี
2. มีทกั ษะในงานแกะสลักอัญมณี ได้ขนาดสัดส่ วนรู ปทรงตามแบบ
3. มีจิตนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความอดทนขยันซื่อสัตย์ประหยัดตระหนักถึงความปลอดภัย
และการรักษาสภาพแวดล้อม
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. แกะสลักอัญมณี ได้ขนาดสัดส่ วนรู ปทรงตามแบบ ตามหลักการกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประเภทชนิดของพลอยและหิ นที่นิยมนํามาแกะสลักวัสดุเครื่ องมืออุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับวัสดุแกะสลักขนาดสัดส่ วนรู ปทรงและวัตถุประสงค์ของการทํางานแกะสลักใช้เทคนิ คการโกลน
แต่ งขั ด เงาการวาดลวดลายขั้ นตอนการแกะสลั ก การแต่ งผิ ว งานสํ า เร็ จปฏิ บั ติ การแกะสลั ก
อัญมณี เป็ นรู ปพืชรู ปคนรู ปสัตว์รูปสัญลักษณ์ รูปเคารพเป็ นงานแกะสลักนู นตํ่านู นสู งแกะสลักลอยตัวและ
เทคนิ คผสมในแบบเหมื อนจริ งและแบบสร้ างสรรค์ให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยมี จิ ตนิ สัยที่ ดี ในการ
ปฏิบตั ิงานด้วยความอดทนขยันซื่อสัตย์ประหยัดตระหนักถึงความปลอดภัย และการรักษาสภาพแวดล้อม
2310-2213
การปรับปรุงคุณภาพพลอย
1–3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจด้านคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ทางเคมีในการปรับปรุ งคุณภาพพลอย
ด้วยเชื้อเพลิง
2. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีปรับปรุ งคุณภาพของพลอย
3. มีกิจนิสยั ที่ดีใน มีความอดทนขยันซื่อสัตย์ประหยัดตระหนักถึงความปลอดภัย และการรักษา
สภาพแวดล้อม
สรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. เทคโนโลยีการปรับปรุ งคุณภาพของพลอย ตามหลักการกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เรื่ องคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ ทางเคมีของพลอยที่ตอ้ งการปรับปรุ งด้วยเชื้ อเพลิง
ประเภทถ่ า นหิ น นํ้า มัน แก๊ ส ไฟฟ้ าวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพพลอยเนื้ อ อ่ อ นโดยวิ ธี เ พิ่ ม ความร้ อ นด้ว ย
รังสี ปรมาณูความรู ้เกี่ยวกับการพิจารณาปรากฏการณ์ในพลอยต่อการเลือกวิธีการปรับปรุ งคุณภาพ และให้มี
จิ ต นิ สั ย ที่ ดี ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน ด้ า นความอดทนขยัน ซื่ อ สั ต ย์ป ระหยัด ตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภัย
และการรักษาสภาพแวดล้อม
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รายวิชาสาขาวิชาช่างทองหลวง
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2315-2001
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 1
2315-2002
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 2
2315-2003
งานประดับอัญมณี 1
2315-2004
งานประดับอัญมณี 2
2315-2005
งานช่างทองโบราณ 1
2315-2006
งานช่างทองโบราณ 2
2315-2007
งานชุบเคลือบผิว
2315-2008
งานหลอมหล่อเครื่ องประดับ

1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
2-6-4
1-6-3
0-6-2
1-6-3

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานช่ างทองหลวง
2315-2101
งานสลักดุน 1
2315-2102
งานสลักดุน 2
2315-2103
งานเครื่ องถม 1
2315-2104
งานเครื่ องถม 2
2315-2105
งานช่างทองหลวง 1
2315-2106
งานช่างทองหลวง 2
2315-2107
การเขียนลวดลายไทย 1
2315-2108
วัสดุเครื่ องประดับ
2315-2109
การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี ดว้ ยคอมพิวเตอร์ 1

1-6-3
1-6-3
2-6-4
1-6-3
1-6-3
1-6-3
0-4-2
2-0-2
0-4-2

สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
2315-2201
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 3
2315-2202
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 4
2315-2203
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 5
2315-2204
งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 6
2315-2205
งานประดับอัญมณี 3
2315-2206
งานประดับอัญมณี 4
2315-2207
งานประดับอัญมณี 5
2315-2208
งานประดับอัญมณี 6
2315-2209
งานประดับอัญมณี 7

1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
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2315-2210
2315-2211
2315-2212
2315-2213
2315-2214
2315-2215
2315-2216
2315-2217
2315-2218
2315-2219
2315-2220
2315-2221
2315-2222
2315-2223
2315-2224
2315-2225
2315-2226
2315-2227
2315-2228

ความรู ้พ้นื ฐานอัญมณี
งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนแหวน 1
งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนแหวน 2
งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนจี้ 1
งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนจี้ 2
งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนต่างหู 1
งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนต่างหู 2
งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนเข็มกลัด 1
งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนเข็มกลัด 2
งานขัดเงาตัวเรื อนเครื่ องประดับ 1
งานประดับอัญมณี 1
การเขียนแบบอัญมณี
งานเจียระไนพลอย 1
งานเจียระไนพลอย 2
งานเจียระไนพลอย 3
งานเจียระไนพลอย 4
งานเจียระไนพลอย 5
งานแกะสลักอัญมณี 1
การวาดเขียนและการออกแบบเครื่ องประดับ 1
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1-0-1
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
1-6-3
0-6-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6–3
0-4–2
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2315 –2001
งานรูปพรรณเครื่องประดับ 1
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. บอกวิธีการใช้และการเก็บรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิตงานรู ปพรรณได้
2. มีทกั ษะวิธีการขั้นตอนในการทําตัวเรื อนรู ปพรรณการตรวจสอบคุณภาพ
3. มีนิสยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบปลอดภัยและประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการบํารุ งรักษาเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ การ
แกะสลักอ่อน การทําชิ้นส่ วนด้วยโลหะและเทียน
2. ฉลุลายเส้นโค้ง เส้นตรง รู ปทรงเลขาคณิ ต รู ปทรงสิ่ งมีชีวิต รู ปทรงสิ่ งของ ขึ้นรู ปกระเปาะหุม้
แบบทรงกลม รู ปไข่ หยดนํ้า มาคี สี่ เหลี่ยม หัวใจ ตามหลักการและกระบวนการ
3. ขึ้นรู ปกระเปาะฝังหนามเตยแบบทรงกลม รู ปไข่ หยดนํ้า มาคี สี่ เหลี่ยม หัวใจ ขึ้นรู ปชิ้นส่ วน
ด้วยโลหะและวัสดุอ่อน เทียน เรี ยงจัดระดับชิ้นส่ วนบนดินนํ้ามัน เชื่อมและตกแต่งเป็ นตัว
เรื อนรู ปพรรณ ตรวจสอบคุรภาพตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิธีการใช้การบํารุ งรักษาเครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์การแกะวัสดุอ่อนการทําชิ้นส่ วน
ด้วยโลหะและเทียนการเรี ยงชิ้นส่ วนการฉลุลายเส้นโค้ง เส้นตรง รู ปทรงเรขาคณิ ต รู ปทรงสิ่ งมีชีวิต รู ปทรงสิ่ งของ
การทํากระเปาะฝังหุ ม้ แบบ ทรงกลม รู ปไข่ หยดนํ้า มาคี สี่ เหลี่ยม หัวใจ การทํากระเปาะฝังหนามเตยแบบทรงกลม รู ป
ไข่ หยดนํ้า มาคี สี่ เหลี่ยม หัวใจ การลงสี การขึ้นรู ปชิ้นส่ วนด้วยโลหะและวัสดุอ่อน, เรี ยงจัดระดับชิ้นส่ วนบนดิน
นํ้ามันเชื่อมและตกแต่งเป็ นตัวเรื อนรู ปพรรณการตรวจสอบคุณภาพ
2315 -2002

งานรูปพรรณเครื่องประดับ 2
1-6-3
วิชาบังคับเรียนก่อน :2315 –2001 งานรูปพรรณเครื่องประดับ 1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. อธิบายขั้นตอนในการขึ้นรู ปแหวนได้ถูกต้อง
2. ปฏิบตั ิงานทําแหวนปลอกมีด, แหวนปลอกมีดล้อมเกลียว, แหวนพลอย 1 เม็ด, แหวนพลอย
มีบ่าสองข้าง, แหวนแถว
3. มีทกั ษะในการหลอมและรี ดแผ่นโลหะและการประเมินคุณภาพผลงานแหวน
4. มีนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดขยันและอดทน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขึ้นรู ปแหวนปลอกมีด, แหวนปลอกมีดล้อม
เกลียว, แหวนพลอย 1 เม็ด, แหวนพลอยมีบ่าสองข้าง, แหวนแถว
2. ขึ้นรู ปตัวเรื อนแหวนปลอกมีด, แหวนปลอกมีดล้อมเกลียว, แหวนพลอย 1 เม็ด, แหวนพลอยมี
บ่า สองข้าง, แหวนแถวตามหลักการและกระบวนการ
3. หลอมตรวจสอบคุณภาพตามหลักการและ ,ตกแต่ง ,เชื่อมประสาน ,ม้วน ,ดัด ,รี ดแผ่น ,
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นตัวเรื อนแหวน, แหวนปลอกมีด, แหวนปลอกมีดล้อม
เกลียว, แหวนพลอย 1 เม็ด, แหวนพลอยมีบ่าสองข้าง, แหวนแถว, การหลอม, การรี ดแผ่น, การวัดขนาด,
การดัด, การม้วนการเชื่อมนํ้าประสาน, การตกแต่ง, การตรวจสอบคุณภาพ
2315 -2003
งานประดับอัญมณี 1
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. บอกวิธีการใช้เครื่ องมือในการฝึ กเดินเส้นตรง, เส้นโค้ง, เส้นขนานรวมทั้งการทําไข่ปลาได้
ถูกต้อง
2. มีทกั ษะในการเดินเส้นตรงเส้นโค้งเส้นขนานไข่ปลาและใช้เครื่ องมืออย่างปลอดภัย
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประหยัดประณี ตสวยงามและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้วสั ดุอุปกรณ์เครื่ องมือ ที่ใช้ในพื้นฐานการ
ประดับอัญมณี การอ่านแบบ และเทคนิคในการเดินเส้น
2. เดินเส้นตรงและใช้เครื่ องมืออย่างปลอดภัยตาม รวมทั้งการทําไข่ปลา ,เส้นขนาน ,เส้นโค้ง ,
หลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้วสั ดุอุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ในพื้นฐานการประดับอัญมณี การอ่าน
แบบและเทคนิ คในการเดินเส้นตรง, เส้นโค้ง, เส้นขนานรวมทั้งการทําไข่ปลา และใช้เครื่ องมืออย่าง
ปลอดภัย
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2315 -2004

งานประดับอัญมณี 2
1-6-3
วิชาบังคับเรียนก่อน : 2315 -2003งานประดับอัญมณี 1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. บอกชนิดของอัญมณี และวิธีการประดับอัญมณี แบบหนามเตยแบบหุม้ ได้
2. มีทกั ษะในการประดับอัญมณี แบบหนามเตยและแบบหุม้ (รี ด) ได้อย่างประณี ต
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณภาพผลงานประดับอัญมณี แบบหนามเตย, แบบหุม้
4. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดสวยงามประณี ตและปลอดภัย
ในการใช้สอย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิด รู ปทรง รู ปร่ างของอัญมณี วิเคราะห์อญั มณี ชนิดเนื้ออ่อน เนื้อแข็ง,
และวิธีการใช้เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการประดับ
2. ฝังพลอยแบบหนามตเตย ฝังพลอยแบบหุม้ ตามหลักการและกระบวนการ (รี ด)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับชนิ ดรู ปทรง, รู ปร่ างของอัญมณี วิเคราะห์อญั มณี ชนิ ดเนื้ ออ่อนเนื้ อแข็ง
และวิธีการใช้เครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์ในการประดับการฝังพลอยแบบหนามเตยการฝังพลอยแบบหุ ม้ (รี ด) ได้
อย่างประณี ตสวยงามปลอดภัยในการใช้สอย
2315 -2005
งานช่ างทองโบราณ 1
2-6–4
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้เข้าใจ ประวัติงานช่างทองโบราณ หลักการใช้วสั ดุอุปกรณ์ สารเคมี ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานต่างๆ
2. อธิบาย หลักการใช้วสั ดุอุปกรณ์ สารเคมี ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน3. มีทกั ษะการใช้ เครื่ องมือและปฏิบตั ิงานช่างทองโบราณอย่างประณี ต และสวยงาม
4. มีกิจนิสยั ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความ รับผิดชอบ สนใจ ใฝ่ รู ้ต่อการเรี ยน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติงานช่างทองโบราณสมัยต่างๆ รู ปแบบงานเครื่ องประดับ วัสดุ
อุปกรณ์ สารเคมีต่างๆ วิธีและขั้นตอนการถักสร้อย
2. ถักสร้อยสุ โขทัย สร้อยถักเพชรบุรี การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินราคา การบํารุ งรักษา
ตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับประวัติงานช่ างทองโบราณ ในรู ปแบบต่ าง ๆ เช่ น งานเพชรบุ รี งานสุ โขทัย
งานเครื่ องเงินชาวเขา งานเครื่ องเงินชาวเขา งานเครื่ องเงินเครื่ องสุ รินทร์ งานช่างทองหลวงการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ สารเคมี
ต่ าง ๆ วิ ธี การขั้นตอน และการฝึ กทักษะในการผลิ ตชิ้ นงาน การตรวจสอบคุ ณภาพ การประเมิ นราคา และการ
บํารุ งรักษา
2315 -2006

งานช่ างทองโบราณ 2
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน : 2315 -2005งานช่างทองโบราณ 1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ เข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานช่างทองโบราณ
2. อธิบาย วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานช่างทองโบราณ
3. มีทกั ษะการใช้เครื่ องมือและปฏิบตั ิงานช่างทองด้วยความประณี ตและสวยงาม
4. มีกิจนิสยั ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ใฝ่ รู ้ สนใจต่อการเรี ยน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ รู ปแบบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานช่างทองโบราณสกุลทอง
เพชรบุรี
2. ขึ้นตัวเรื อนแหวนนพเก้าและหรื อ จี้ลูกไม้ตามหลักการและกระบวนการ
3. พัฒนาเครื่ องมือ บํารุ งรักษาเครื่ องมือต่างๆ ประเมินราคา ตรวจสอบคุณภาพตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับรู ปแบบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานช่ างทองโบราณสกุลทองเพชรบุรี
ประเภทแหวนนพเก้าและหรื อ จี้ ลู ก ไม้ รวมทั้ง วัส ดุ ปกรณ์ ใ ห้เ หมาะสมกับ งาน การพัฒ นาเครื่ อ งมื อ
การบํารุ งรักษาเครื่ องมือต่างๆ การประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพ
2315 -2007
งานชุ บเคลือบผิว
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจขั้นตอนการชุบเคลือบผิวคุณสมบัติของโลหะอโลหะที่เป็ นวัสดุเคลือบ
การผสมสารละลายเพื่อใช้ชุบเงินนาคทองทองขาว
2. เตรี ยมชิ้นงานก่อนชุบการขัดขูดและตกแต่งผิวงานสําเร็ จการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือ
3. มีทกั ษะการผสมสารละลายการเตรี ยมผิวงานชุบผลิตภัณฑ์และตกแต่งผิวในขั้นสําเร็จ
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานชุบเคลือบผิว
สมรรถนะรายวิชา
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1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ คุณสมบัติของโลหะ อโลหะที่เป็ นวัสดุเคลือบ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผสมสารละลายเพื่อใช้ชุบเงิน หรื อชุบนาค หรื อ
ชุบทอง หรื อชุบทองขาว
3. เตรี ยมชิ้นงานก่อนชุบ การบํารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ การตกแต่งผิวงาน ขูด ขัด ชุบ
เคลือบผิว ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เ กี่ ย วกับ การค้นคว้า คุ ณ สมบัติของโลหะอโลหะที่ เป็ นวัสดุ เ คลื อบการผสมสารละลาย
เพื่ อใช้ชุ บเงิ นหรื อชุ บนาค หรื อชุ บทองหรื อชุ บทองขาวการเตรี ยมชิ้ นงานก่ อนชุ บขั้นตอนการชุ บเคลื อบผิว
และฝึ กทักษะ การชุบการขัดการขูดและตกแต่งผิวงานสําเร็ จรวมทั้งการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์
2315 -2008
งานหลอมหล่อเครื่องประดับ
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจวิธีการแยกการหลอมการหล่อโละและรู ปพรรณเทคนิคการลด
ความสู ญเปล่าของวัสดุ
2. มีทกั ษะในการหลอมและหล่อแบบรู ปพรรณด้วยความระมัดระวังมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3. มีกิจนิสยั ที่ดีและมีความซื่อสัตย์ในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการแยกโลหะ อโลหะก่อนหลอมด้วยนํ้ายา และสารเคมีตามคุณสมบัติของวัสดุ
2. หลอมเงิน ทอง และหล่อเครื่ องประดับตามหลักการและกระบวนการหล่อเหวี่ยงหนีศนู ย์กลาง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการแยกโลหะอโลหะก่อนหลอม ด้วยนํ้ายา และสารเคมีตามคุณสมบัติ
ของวัสดุ การหลอมเงิ นทองและกระบวนการหล่อเครื่ องประดับ และฝึ กทักษะงานหล่อโดยวิธีการหล่อ
เหวี่ยงหนี ศูนย์กลางการคํานวณปูนและนํ้าหนักโลหะที่ใช้หล่อรวมทั้งสามารถกําหนดอุณหภูมิและอัลลอย
ของโลหะมี ค่า ที่ ใ ช้ใ นการหล่ อ การคัด เลื อ กต้น แบบการทําแม่ พิ มพ์ยางการฉี ด เที ยนการตกแต่ ง เที ย น
การติดต้นเทียนการหล่อแม่พิมพ์ปูนการหล่อเครื่ องประดับการตกแต่งผิวงานหล่อ
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

สาขางานช่ างทองหลวง
2315 -2101
งานสลักดุน 1
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ประวัติความเป็ นมา หลักการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
2. อธิบายหลักการใช้วสั ดุอุปกรณ์ สารเคมี ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
3. มีทกั ษะการใช้เครื่ องมือและปฏิบตั ิงานสลักดุนอย่างประณี ต และสวยงาม
4. มีกิจนิสยั ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ ในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมางานสลักดุน
2. เข้าใจหลักการทําเครื่ องมือสลักดุนพื้นฐาน 1 ชุด
3. สามารถปฏิบตั ิงานสลักดุนพื้นฐาน สลักดุนลวดลายตามกระบวนการได้อย่างประณี ต
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการค้นคว้าประวัติความเป็ นมา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ สารเคมี ที่ใช้ในงานสลักดุนการทํางานการออกแบบลวดลาย ขั้นตอนการเคี่ยวชัน การทําเครื่ องมือสลักดุ น 1 ชุ ด ขั้นตอนการสลักดุ น และ
ฝึ กทักษะการดุ นแยกมิ ติลาย การตกแต่งรายละเอียด อาทิ งานสลักเส้น งานสลักดุ นลวดลายกระจังตาอ้อยหรื อ
สลักดุนกนก 3 ตัว เป็ นต้น รวมทั้งการรมดํา การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินราคา
2315 -2102

งานสลักดุน 2
1-6–3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 -2101 งานสลักดุน 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในการสลักเส้นลายไทย – ภาพลายไทย
2. มีความเข้าใจหลักการและขั้นตอนในการสลักดุนภาพ – ลายไทย
3. มีทกั ษะการใช้วสั ดุ – อุปกรณ์และสลักดุนภาพ – ลายไทย ด้วยเครื่ องมือที่เหมาะสม
4. มุ่งมัน่ ปฏิบตั ิงานให้เกิดผลดี และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เข้าใจกระบวนการและเทคนิควิธีการในการปฏิบตั ิงานสลักดุน
2. สามารถปฏิบตั ิงานสลักดุนภาพไทยประกอบลวดลายตามกระบวนการและเทคนิควิธีการใช้
เครื่ องมือในการทํางานสลักดุนภาพไทยประกอบลวดลายได้อย่างประณี ตและสวยงาม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับกระบวนการสลักดุ น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ การปรั บแต่งเครื่ องมือสลักเส้นสลักดุ น
ให้เหมาะสมกับขนาดของงาน และฝึ กทักษะงานออกแบบเขียนแบบลายไทย การเขียนภาพไทย การสลักดุนแยกมิติลาย
การดุ นโครงสร้ างตามหลักกายวิภาค การตกแต่ งรายละเอี ยด อาทิ ภาพเดี่ ยว หน้าพระ ภาพเดี่ ยว หน้านาง หรื อ
หน้ายักษ์ หรื อ หน้าลิง รวมทั้งการรมดํา การตรวจสอบคุณภาพ การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือ
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2315 -2103
งานเครื่องถม 1
2-6–4
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ประวัติความเป็ นมา หลักการใช้วสั ดุอุปกรณ์ สารเคมี ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเครื่ องถม
2. อธิบายหลักการใช้วสั ดุ อุปกรณ์- สารเคมีที่ใช้ ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
3. มีทกั ษะในการเขียนลายไทย ลายใบเทศลงบนพื้นที่วา่ งของชิ้นงาน
4. มีทกั ษะในการทําสิ่ วสลักลวดลาย และประยุกต์ใช้เครื่ องมือในการทํางานเครื่ องถม
5. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานเครื่ องถมตามขั้นตอน ได้อย่างประณี ต และสวยงาม
6. มีกิจนิสยั ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เข้าใจประวัติความเป็ นมาหลักการใช้เครื่ องมือสารเคมีกระบวนการงานเครื่ องถมลงยา
2. สามารถปฏิบตั ิงานเครื่ องถม-ลงยาตามกระบวนการและการใช้เครื่ องมือในการทํางาน
เครื่ องถมลงยาได้อย่างประณี ตและสวยงาม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการค้นคว้าประวัติความเป็ นมา วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมื อ สารเคมี ที่ใช้ในงานเครื่ องถม ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งาน และฝึ กทักษะการออกแบบ การเขียนลายไทยหรื อ ลายใบเทศ
การทําสิ่ วสลักลวดลาย การสลักลาย การยํ้าพื้น การขึ้ นรู ป บัดกรี ประกอบ การหลอมยาถม การลงถม
การแรลาย อาทิ แหวนลวดสลัก ลาย หรื อ แหวนนะโม หรื อ กํา ไลก้า นเรี ย วหรื อ กํา ไลก้า นบัว รวมทั้ง
การประเมินราคา การบํารุ งรักษาเครื่ องมือ
2315 -2104

งานเครื่องถม 2
1-6–3
วิชาบังคับก่อน :2315 -2103 งานเครื่ องถม 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ วัสดุลงยา-อุปกรณ์ ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานถม2. อธิบาย วัสดุลงยา-อุปกรณ์ ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานถม3. มีทกั ษะการใช้ เครื่ องมือและปฏิบตั ิงานถมลงยา ด้วยความประณี ตและสวยงาม4. มีกิจนิสยั อดทน ขยัน รอบคอบ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เข้าใจกระบวนการและเทคนิควิธีการในการปฏิบตั ิงานเครื่ องถม-ลงยา
2. สามารถปฏิบตั ิงานเครื่ องถม-ลงยาตามกระบวนการและการใช้เครื่ องมือต่างๆในการทํางานได้
อย่างประณี ตและสวยงาม
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาเครื่ องมือให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน กระบวนการรวมทั้งการบํารุ งรักษา เครื่ องมือต่าง ๆ ปฏิบตั ิงานการฝึ กทักษะงานถม กําไลโปร่ ง การลงยาชิ้นงาน
การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินราคาชิ้นงาน
2315 -2105
งานช่ างทองหลวง1
1-6–3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ เข้าใจวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานช่างทองหลวง2. อธิบาย วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานช่างทองหลวง3. มีทกั ษะการใช้เครื่ องมือและปฏิบตั ิงานช่างทองหลวงด้วยความประณี ตและสวยงาม
4. มีกิจนิสยั ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ใฝ่ รู ้ สนใจต่อการเรี ยน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ประวัติความเป็ นมาหลักการใช้เครื่ องมือสารเคมีต่างๆกระบวนการงานช่างทองหลวง
2. สามารถปฏิบตั ิงานช่างทองหลวงสมัยต่างๆตามกระบวนการและการใช้เครื่ องมือในการทํางาน
ช่างทองได้อย่างประณี ตและสวยงาม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การค้น คว้า รู ป แบบของงานช่ า งทองหลวงสมัย ต่ า งๆ ประเภทแหวน กํา ไล
วัสดุ -อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน การพัฒนาเครื่ องมือ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน และฝึ กทักษะงานช่างทอง
หลวงประเภทแหวน กําไล อาทิ แหวนสลักดุนลายยํ้าพื้นตัดเส้นและหรื อกําไลสลักดุนลายยํ้าพื้นตัดเส้น
รวมทั้งการบํารุ งรักษาเครื่ องมือต่างๆ การประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพ
2315 -2106

งานช่ างทองหลวง 2
1-6–3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 -2105 งานช่างทองหลวง 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ เข้าใจวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานช่างทองหลวง2. อธิบาย วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานช่างทองหลวง3. มีทกั ษะการใช้เครื่ องมือและปฏิบตั ิงานช่างทองหลวงด้วยความประณี ตและสวยงาม
4. มีกิจนิสยั ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ใฝ่ รู ้ สนใจต่อการเรี ยน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาช่างทองหลวง

143
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเข้าใจกระบวนการและเทคนิควิธีการในการปฏิบตั ิงานช่างทองหลวง
2. สามารถปฏิบตั ิงานช่างทองหลวงสมัยต่างๆตามเทคนิควิธีการและการใช้เครื่ องมือในการ
ทํางานช่างทองได้อย่างประณี ตและสวยงาม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้นคว้ารู ปแบบของงานช่างทองหลวงสมัยต่างๆ ประเภทตลับทรงกลม วัสดุ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน การพัฒนาเครื่ องมือ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน และฝึ กทักษะงานช่างทองหลวง
ประเภทตลับทรงกลม อาทิ ตลับทรงกลมสลักดุนลายยํ้าพื้นตัดเส้น รวมทั้งการบํารุ งรักษาเครื่ องมือต่างๆ
การประเมินราคา การตรวจสอบคุณภาพ
2315 -2107
การเขียนลวดลายไทย 1
0-4-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้เข้าใจประวัติและวิวฒั นาการของลวดลายสมัยต่างๆ
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการเขียน คัดลอกลาย
3. เพื่อให้มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสม
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน มีความเพียรพยามยาม รับผิดชอบ ใส่ ใจ ใฝ่ รู ้ และเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติและวิวฒั นาการของลวดลายไทยพื้นฐาน (หมวดลายกนก)
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการประยุกต์ลวดลายไทยพื้นฐานในงานต่างๆ
3. ประยุกต์ลวดลายไทยพื้นฐานในงานต่างๆ ตามหลักการและกระบวนการเขียนลวดลายไทย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ประวัติ แ ละวิว ฒ
ั นาการของลวดลายไทยพื้ น ฐาน (หมวดลายกนก )
เพื่อเป็ นแนวทางนําไปประยุกต์ในการเรี ยนรู ้ รายวิชาต่างๆ ได้เช่ น งานออกแบบช่ างทองหลวง สลักดุ น
งานช่างทองหลวง เป็ นต้น
2315-2108
วัสดุเครื่องประดับ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจวัสดุเกี่ยวกับงานเครื่ องประดับ
2. มีทกั ษะในการแยกประเภทวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานเครื่ องประดับ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่ องประดับ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตกแต่งพื้นผิววัสดุ การเก็บรักษา รวมทั้ง
การป้ องกันอันตรายจากวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่ องประดับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่ องประดับ ชื่อ คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี วิธีการ
ตกแต่งพื้นผิววัสดุ การเก็บรักษา รวมทั้งอันตรายจากวัสดุ วิธีป้องกันและความปลอดภัยในการนํามาใช้งาน
2315-2109
การออกแบบเครื่องประดับอัญมณีด้วยคอมพิวเตอร์ 1
0-4-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์และการใช้สญ
ั ลักษณ์ และคําสัง่ ต่างๆ ของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ หรับออกแบบเครื่ องประดับ
2. เพื่อให้มีทกั ษะการออกแบบและสร้างชิ้นงานโดยใช้คาํ สัง่ พื้นฐานของโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์ของโปรแกรม สัญลักษณ์และคําสัง่ ต่างๆ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างชิ้นงานเครื่ องประดับ โดยใช้คาํ สัง่ พื้นฐาน
3. สร้างชิ้นงานเครื่ องประดับ โดยใช้คาํ สัง่ พื้นฐานตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับประโยชน์ของโปรแกรม การใช้สญ
ั ลักษณ์ และคําสัง่ ต่างๆ การฝึ กทักษะออกแบบ
และสร้างชิ้นงานเครื่ องประดับ โดยใช้คาํ สัง่ พื้นฐาน ให้เกิดความชํานาญ
สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
2315 -2201
งานรูปพรรณเครื่องประดับ 3
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 -2002 งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. วินิจฉัยแบบขบวนการขั้นตอนการปฏิบตั ิการขึ้นรู ปตัวเรื อนแบบต่างๆได้
2. มีทกั ษะในการขึ้นรู ปตัวเรื อนจี้และเข็มกลัดแบบต่างๆและตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานได้
3. มีนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดขยันและอดทน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวินิจฉัยแบบ ขบวนการขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ขึ้น รู ปตัวเรื อนแบบต่างๆ ที่มีประดับอัญมณี แบบไข่ปลา หรื อแบบฝังหนามเตย หรื อแบบฝัง
ล็อคในชิ้นงานเดียวกัน
2. ขึ้นรู ปตัวเรื อนแบบต่างๆ ที่มีการประดับอัญมณี แบบไข่ปลา หรื อแบบฝังหนามเตย หรื อแบบ
ฝังล็อคในชิ้นงานเดียวกันตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวินิจฉัยแบบ ขบวนการขั้นตอนการปฏิบตั ิการขึ้นรู ปตัวเรื อนแบบต่างๆ
ที่มีการประดับอัญมณี แบบไข่ปลาหรื อแบบฝังหนามเตยหรื อแบบฝังล็อคในชิ้นงานเดียวกัน อาทิ การทําจี้
พลอยรู ปหยดนํ้า จี้ลอ้ มเพชร จี้ลอ้ มพลอย จี้พลอยสี่ เหลี่ยม เข็มกลัดแฟนซี ในงานชิ้นเดียวกัน
2315 -2202

งานรูปพรรณเครื่องประดับ 4
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 -2201 งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. อธิบายขบวนการและขั้นตอนในการขึ้นรู ปต่างหูลอ้ มเพชรกําไลทองฉลุลายและกล่องสปริ งได้
2. มีทกั ษะในการขึ้นรู ปตัวเรื อนต่างหูกาํ ไลทองฉลุลายกล่องสปริ งและตรวจสอบคุณภาพของ
ชิ้นงานได้
3. ทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดขยันและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขึ้นรู ปตัวเรื อนต่างหูลอ้ มเพชรหรื อกําไลทอง
ฉลุลาย และการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน
2. ขึ้นรู ปตัวเรื อนต่างหูลอ้ มเพชรหรื อกําไลทองฉลุลาย และตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามหลักการ
และกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นรู ปตัวเรื อนและฝึ กทักษะการขึ้นรู ปแบบต่าง ๆ (ต่างหูลอ้ ม
เพชร หรื อกําไลทองฉลุลาย กล่ องสปริ ง และลิ้นสปริ งล็อคแบบต่ าง ๆ) ได้อย่างประณี ตและสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน
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2315 -2203

งานรูปพรรณเครื่องประดับ 5
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 -2202 งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 4
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. อธิบายขั้นตอนในการขึ้นรู ปสร้อยข้อมือแบบต่างๆได้
2. มีทกั ษะในการขึ้นรู ปสร้อยข้อมือแบบต่างๆและตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานได้
3. มีนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขั้นตอนในการขึ้นรู ปสร้อยข้อมือแบบต่างๆ
และการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน
2. ขึ้นรู ปสร้อยข้อมือแบบต่างๆ และตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับแบบและขบวนการขั้นตอนในการขึ้นรู ปสร้อยข้อมือแบบต่างๆรวมทั้ง
แบบมี ร องลายและแบบไม่ มี ร องลาย การมัด สร้ อ ยการจัด เรี ย งระดับ ชิ้ น ส่ ว นบนดิ น นํ้า มัน การเทปู น
การทํากล่องสปริ ง รวมทั้งการฝึ กทักษะการทําสร้อยข้อมือ อาทิ พลอยแบบต่าง ๆ มัดสร้อยข้อมือเพชรสลับ
พลอย สร้ อยข้อมื อ แบบแฟนซี สร้ อ ยข้อมื อ แบบใบไม้รูปหัว ใจ เป็ นต้น ได้อย่างประณี ต และสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานได้
2315 -2204

งานรูปพรรณเครื่องประดับ 6
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 -2203 งานรู ปพรรณเครื่ องประดับ 5
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. อธิบายขบวนการขั้นตอนในการขึ้นรู ปสร้อยสังวาลแบบต่างๆได้
2. มีทกั ษะในการขึ้นรู ปและการประเมินคุณภาพผลงานสร้อยสังวาลแบบต่างๆ และตรวจสอบ
คุณภาพของชิ้นงานได้
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดสวยงามและประณี ต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขึ้นรู ปสร้อยสังวาลแบบต่าง ๆ และการตรวจสอบ
คุณภาพของชิ้นงาน
2. ขึ้นรู ปสร้อยสังวาลแบบต่างๆ และตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับแบบและขบวนการขั้นตอนในการขึ้นรู ปสร้อยสังวาลแบบต่างๆรวมทั้ง
การจัดเรี ยงชิ้นส่ วนบนดินนํ้ามันการเทปูนการมัดสร้อย ฝึ กทักษะการขึ้นรู ปสร้อยสังวาลอาทิ สร้อยสังวาล”
ซี แบบต่างสร้ อยสังวาลแฟน ” หรื อ “สร้ อยสังวาลล้อมเพชร ” หรื อ “พลอยสลับเพชรๆเป็ นต้น “ได้อย่าง
ประณี ตและตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานได้
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2315 -2205

งานประดับอัญมณี 3
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 -2004 งานประดับอัญมณี 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. อธิบายการฝังอัญมณี แบบไข่ปลาแบบหนามเตยและแบบหุม้ ได้
2. มีทกั ษะในการประดับอัญมณี ลงตัวเรื อนแบบไข่ปลาแบบหนามเตยและแบบหุม้
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณภาพผลงานประดับอัญมณี แบบไข่ปลา, หนามเตย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเตรี ยมงาน การขัด การประดับอัญมณี แบบ
ไข่ปลา แบบหนามเตย และแบบฝังหุม้
2. กระบวนการเตรี ยมงาน การขัด การประดับอัญมณี แบบไข่ปลา แบบหนามเตย และแบบฝังหุม้
ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานประดับอัญมณี แบบไข่ปลาแบบหนามเตยและแบบฝังหุม้ ขั้นตอนการ
เตรี ยมงานก่อนการประดับอัญมณี การขัดร้อยรู ภายในกะเปาะการขัดซอกภายในการขัดด้านล่างของงาน
และฝึ กทักษะการประดับอัญมณี ลงบนตัวเรื อน แบบไข่ปลาแบบหนามเตยแบบฝังหุม้ ได้ พร้อมทั้งตกแต่งขัด
เงาตัวเรื อนได้อย่างสวยงามและปลอดภัย
2315 -2206

งานประดับอัญมณี 4
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 -2201 งานประดับอัญมณี 3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และบอกวิธีการฝังแบบผสมในลักษณะแบบไข่ปลาผสมหนามเตยแบบหนามเตยผสมหุม้
และแบบหุม้ ผสมไข่ปลาได้
2. มีทกั ษะในการฝังแบบผสมสามารถขัดชิ้นงานหลังการฝังอัญมณี
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่ อสัตย์ประหยัดสวยงามประณี ตปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการฝังอัญมณี แบบผสมในลักษณะต่างๆ
2. ประดับอัญมณี แบบผสมในลักษณะต่างๆ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับกรรมวิธีการฝังแบบผสมในลักษณะต่างๆ อาทิ “แบบไข่ปลาผสมหนามเตย”
หรื อ “แบบฝังหุ ้มผสมแบบไข่ปลา” หรื อ “แบบหนามเตยผสมฝังหุ ้ม” เป็ นต้น การเลือกอัญมณี ให้เหมาะสมกับ
รู เจาะหรื อรู คว้านหรื อกระเปาะ การพิจารณาตําแหน่ งที่จะฝั งก่อนหลังการขัดขูดซอกในการขัดหลังจากการฝั ง
อัญมณี พร้อมทั้งฝึ กทักษะการประดับอัญมณี แบบผสมต่างๆ ได้อย่างประณี ต
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2315 -2207

งานประดับอัญมณี 5
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 -2202 งานประดับอัญมณี 4
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. บอกวิธีการประดับอัญมณี ประเภทหนามเตยเม็ดยอดได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการประดับอัญมณี ประเภทหนามเตยเม็ดยอดเบื้องต้น
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดประณี ตและสวยงาม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้และบํารุ งรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ,
ตกแต่งดัดแปลงเครื่ องมือต่างๆ และประดับอัญมณี ดว้ ยหนามเตยเม็ดยอด
2. ใช้และบํารุ งรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือตกแต่งดัดแปลงเครื่ องมือต่างๆ และประดับอัญมณี ,
ด้วยหนามเตยเม็ดยอดตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือและความคิดสร้างสรรค์ในการ
ตกแต่งดัดแปลงเครื่ องมือต่างๆให้สอดคล้องในระหว่างการปฏิบตั ิงานตามรู ปแบบต่างๆและวิธีการประดับอัญมณี
ด้วยหนามเตยเม็ดยอด ด้วยพลอยเนื้ ออ่อนเนื้อแข็งเบื้องต้น พร้อมทั้งฝึ กทักษะการประดับอัญมณี ประเภทหนาม”
ที่เป็ นเม็ดยอด รวมทั้งตกแต่งหนามเตยให้ได้ฉากองศาและสวยงาม “เตยตามรู ปแบบของชิ้นงาน
2315 -2208

งานประดับอัญมณี 6
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 -2203 งานประดับอัญมณี 5
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. บอกวิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุเครื่ องมือและมีความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งและ
ดัดแปลงเครื่ องมือต่างๆได้
2. มีทกั ษะในการประดับอัญมณี ประเภทขอบหุม้ รี ดที่เป็ นเม็ดยอดได้
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ประหยัดประณี ตและสวยงาม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือ ,
ตกแต่งและดัดแปลงเครื่ องมือต่างๆ และประดับอัญมณี แบบขอบหุม้ รี ดที่เป็ นเม็ดยอด
2. ใช้และบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือ ,ตกแต่งและดัดแปลงเครื่ องมือต่างๆ และ
ประดับอัญมณี แบบขอบหุม้ รี ดที่เป็ นเม็ดยอดตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือและมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การตกแต่งและดัดแปลงเครื่ องมือต่างๆให้เหมาะสมในระหว่างการะปฏิบตั ิงานตามรู ปแบบต่างๆและวิธีการ
ประดับอัญมณี แบบหุ ้มรี ดที่เป็ นเม็ดยอดด้วยพลอยเนื้ ออ่อนและเนื้ อแข็งเบื้องต้น พร้อมทั้งฝึ กทักษะการ
ประดับอัญมณี “ประเภทขอบหุ ้มรี ด”ที่เป็ นเม็ดยอด รวมทั้งตกแต่งขอบหุ ้มรี ดให้ได้แนวฉากและสัดส่ วนที่
สวยงามตามรู ปแบบของชิ้นงาน
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งานประดับอัญมณี 7
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 –2208 งานประดับอัญมณี 6
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับวิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุเครื่ องมือและการดัดแปลงเครื่ องมือต่างๆ
ให้สามารถใช้ประดับอัญมณี ในรู ปแบบต่างๆ ได้ หลากหลาย
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการประดับอัญมณี ประเภทผสมแบบต่างๆ ที่เป็ นเม็ดยอด
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ ประหยัด ประณี ต และสวยงาม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือ ,
ตกแต่งและดัดแปลงเครื่ องมือต่างๆ และประดับอัญมณี แบบผสมต่างๆ ที่เป็ นเม็ดยอด
2. ใช้และบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือตกแต่งและดัดแปลงเครื่ องมือต่างๆและ
ประดับอัญมณี แบบผสมต่างๆ ที่เป็ นเม็ดยอดตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ตกแต่งและดัดแปลงเครื่ องมือต่างๆ ให้เหมาะสมในระหว่างการปฏิบตั ิงานตามรู ปแบบต่างๆ และวิธีการประดับ
อัญมณี แบบผสมต่างๆ ที่เป็ นเม็ดยอด อาทิ การฝั งแบบไข่ปลาผสมหนามเตย การฝั งแบบหนามเตยผสมหุ ้มรี ด
ด้วยพลอยเนื้ ออ่ อนหรื อเนื้ อแข็ง ฝึ กทักษะการประดับอัญมณี ประเภทผสมแบบต่ าง ๆ ที่ เป็ นเม็ดยอดได้
อย่างประณี ต
2315 -2210
ความรู้ พนื้ ฐานอัญมณี
1-0–1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องการกําเนิดอัญมณี แหล่งของอัญมณี และคุณสมบัติ
ทางกายภาพ รวมทั้งชนิดของอัญมณี เบื้องต้น
2. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ยวกับการกําเนิดอัญมณี แหล่งของอัญมณี ชนิดของอัญมณี และคุณสมบัติทางกายภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับการกําเนิ ดของอัญมณี แหล่ งของอัญมณี และคุ ณ สมบัติทางกายภาพ รวมทั้ง
ชนิดของอัญมณี เบื้องต้น
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2315 -2211
งานตกแต่ งประกอบตัวเรือนแหวน 1
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงาน (ขั้นตอน) ตกแต่ง
ประกอบตัวเรื อน
2. อธิบายเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงาน (ขั้นตอน)ตกแต่งประกอบตัวเรื อน
3. มีทกั ษะในการเลือกใช้และเลือกขนาดเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักในงาน (ขั้นตอน)
ตกแต่งประกอบตัวเรื อน ด้วยความระมัดระวังมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความสนใจใฝ่ รู ้ ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
ที่ใช้ในการตกแต่งประกอบตัวเรื อน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเลือกชนิดและขนาด วิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการตกแต่งประกอบตัวเรื อนแหวนแบบง่ายและแบบปานกลาง
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตกแต่งประกอบตัวเรื อนแหวนแบบง่ายและ
แบบปานกลาง รวมทั้งการตรวจสอบชิ้นงาน
4. เลือกชนิดและขนาด วิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการ
ตกแต่งประกอบตัวเรื อนแหวนแบบง่าย และแบบปานกลางตามหลักการและกระบวนการ
5. ตกแต่งประกอบตัวเรื อนแหวนแบบง่ายและแบบปานกลาง รวมทั้งการตรวจสอบชิ้นงาน
ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้นคว้าประเภท ลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ หลักการเลือกชนิ ดและขนาดรวมทั้ง
อธิ บายวิธีการใช้และวิธีการบํารุ ง เก็บรักษาเครื่ องมือ ของเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ใช้ในขั้นตอนการตกแต่งประกอบตัวเรื อน โดยเฉพาะการลดความสิ้ นเปลืองของวัสดุมีค่าและความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้ง
ฝึ กทักษะการตกแต่งประกอบตัวเรื อนแหวนแบบง่ าย (ตัวเรื อนทรงมน ตัวเรื อนแบบไม่มีลวดลาย การฝั งแบบ
ไข่ปลา) และแบบปานกลาง (ตัวเรื อนทรงมนมีส่วนประกอบเล็กน้อย ) สามารถตรวจสอบชิ้นงาน ขัดแต่งและ
เก็บรู ปทรงชิ้ นงาน โดยเฉพาะสามารถซ่ อมตัวเรื อนที่มีตามดหรื อรู พรุ น และตัดแต่งขนาดแหวนที่หล่อ อีกทั้ง
สามารถตรวจสอบชิ้นงานหลังประกอบและทําส่ วนประกอบเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง
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2315 -2212

งานตกแต่ งประกอบตัวเรือนแหวน 2
0-6-2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315-2211 งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนแหวน 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงาน (ขั้นตอน) ตกแต่ง
ประกอบตัวเรื อน
2. อธิบายเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงาน (ขั้นตอน)ตกแต่งประกอบตัวเรื อน
3. มีทกั ษะในการเลือกใช้และเลือกขนาดเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักในงาน (ขั้นตอน)
ตกแต่งประกอบตัวเรื อน ด้วยความระมัดระวังมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความสนใจใฝ่ รู ้ ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
ที่ใช้ในการตกแต่งประกอบตัวเรื อน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเลือกชนิดและขนาด วิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการตกแต่งประกอบตัวเรื อนแหวนแบบยาก
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตกแต่งประกอบตัวเรื อนแหวนแบบยาก และ
การตรวจสอบชิ้นงาน
4. เลือกชนิดและขนาด วิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการ
ตกแต่งประกอบตัวเรื อนแหวนแบบยากตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้นคว้าประเภท ลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ หลักการเลือกชนิ ดและขนาดรวมทั้ง
อธิ บายวิธีการใช้และวิธีการบํารุ ง เก็บรักษาเครื่ องมือ ของเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ใช้ในขั้นตอนการตกแต่งประกอบตัวเรื อน โดยเฉพาะการลดความสิ้ นเปลืองของวัสดุมีค่าและความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้ง
ฝึ กทักษะการตกแต่งประกอบตัวเรื อนแหวนแบบยาก (ทรงเหลี่ยมมีช่องและซอกมาก มีส่วนประกอบมาก) สามารถ
ตรวจสอบชิ้นงาน ขัดแต่งและเก็บรู ปทรงชิ้นงาน โดยเฉพาะสามารถซ่อมตัวเรื อนที่มีตามดหรื อรู พรุ น และตัดแต่ง
ขนาดแหวนที่หล่อ อีกทั้งสามารถตรวจสอบชิ้นงานหลังประกอบและทําส่ วนประกอบเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง
2315 -2213
งานตกแต่ งประกอบตัวเรือนจี้ 1
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงาน (ขั้นตอน) ตกแต่ง
ประกอบตัวเรื อน
2. อธิบายเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงาน (ขั้นตอน)ตกแต่งประกอบตัวเรื อน
3. มีทกั ษะในการเลือกใช้และเลือกขนาดเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักในงาน
(ขั้นตอน) ตกแต่งประกอบตัวเรื อน ด้วยความระมัดระวังมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความสนใจใฝ่ รู ้ ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
ที่ใช้ในการตกแต่งประกอบตัวเรื อน
2. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการเลื อกชนิ ดและขนาด วิธีการใช้และบํารุ งรั กษาวัสดุ อุ ปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการตกแต่งประกอบตัวเรื อนจี้แบบง่ายและแบบปานกลาง
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตกแต่งประกอบตัวเรื อนจี้แบบง่ายและแบบ
ปานกลาง รวมทั้งการตรวจสอบชิ้นงาน
4. เลือกชนิ ดและขนาด วิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการ
ตกแต่งประกอบตัวเรื อนจี้แบบง่ายและแบบปานกลาง ตามหลักการและกระบวนการ
5. ตรวจสอบชิ้นงานตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้นคว้าประเภท ลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ หลักการเลือกชนิ ดและขนาดรวมทั้ง
อธิบายวิธีการใช้และวิธีการบํารุ ง เก็บรักษาเครื่ องมือ ของเครื่ องมือ วัสดุและเครื่ องจักรที่ใช้ในขั้นตอนการ อุปกรณ์ตกแต่งประกอบตัวเรื อน โดยเฉพาะการลดความสิ้ นเปลืองของวัสดุมีค่าและความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งฝึ ก
ทักษะการตกแต่งประกอบตัวเรื อนจี้แบบง่าย (ตัวเรื อนเป็ นทรงมน ตัวเรื อนไม่มีลวดลาย ฝังแบบไข่ปลา) และแบบ
ปานกลาง (ตัวเรื อนมีทรงมนมีส่วนประกอบเล็กน้อย ) สามารถตรวจสอบชิ้นงาน ขัดแต่งและเก็บรู ปทรงชิ้นงาน
โดยเฉพาะสามารถซ่ อมตัวเรื อนที่ มีตามดหรื อรู พรุ น และตัดแต่งขนาดแหวนที่หล่อ อีกทั้งสามารถตรวจสอบ
ชิ้นงานหลังประกอบและทําส่ วนประกอบเพิม่ เติมได้อย่างถูกต้อง
2315 -2214

งานตกแต่ งประกอบตัวเรือนจี้ 2
0-6-2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 -2213งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนจี้ 1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องเครื่ องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงาน(ขั้นตอน) ตกแต่งประกอบตัวเรื อน
2. อธิบายเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงาน (ขั้นตอน)ตกแต่งประกอบตัวเรื อน
3. มีทกั ษะในการเลือกใช้และเลือกขนาดเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักในงาน(ขั้นตอน)
ตกแต่งประกอบตัวเรื อน ด้วยความระมัดระวังมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความสนใจใฝ่ รู ้ ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
ที่ใช้ในการตกแต่งประกอบตัวเรื อน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเลือกชนิดและขนาด วิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการตกแต่งประกอบตัวเรื อนจี้แบบยาก
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตกแต่งประกอบตัวเรื อนจี้แบบยาก และการ
ตรวจสอบชิ้นงาน
4. เลือกชนิดและขนาด วิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการ
ตกแต่งประกอบตัวเรื อนจี้แบบยากตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการค้นคว้าประเภท ลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ หลักการเลือกชนิ ดและขนาดรวมทั้ง
อธิ บายวิธีการใช้และวิธีการบํารุ ง เก็บรั กษาเครื่ องมือ ของเครื่ องมื อ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ ใช้ในขั้นตอนการตกแต่งประกอบตัวเรื อน โดยเฉพาะการลดความสิ้ นเปลืองของวัสดุมีค่าและความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้ง
ฝึ กทักษะการตกแต่งประกอบตัวเรื อนจี้แบบยาก (ทรงเหลี่ยมมีช่องและซอกมาก มีส่วนประกอบมาก) สามารถ
ตรวจสอบชิ้นงาน ขัดแต่งและเก็บรู ปทรงชิ้ นงาน โดยเฉพาะสามารถซ่ อมตัวเรื อนที่มีตามดหรื อรู พรุ น และตัดแต่ง
ขนาดแหวนที่หล่อ อีกทั้งสามารถตรวจสอบชิ้นงานหลังประกอบและทําส่ วนประกอบเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง
2315 -2215
งานตกแต่ งประกอบตัวเรือนต่ างหู 1
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงาน (ขั้นตอน) ตกแต่ง
ประกอบตัวเรื อน
2. อธิบายเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงาน (ขั้นตอน)ตกแต่งประกอบตัวเรื อน
3. มีทกั ษะในการเลือกใช้และเลือกขนาดเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักในงาน
(ขั้นตอน) ตกแต่งประกอบตัวเรื อน ด้วยความระมัดระวังมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความสนใจใฝ่ รู ้ ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
ที่ใช้ในการตกแต่งประกอบตัวเรื อน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเลือกชนิดและขนาด วิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการตกแต่งประกอบตัวเรื อนต่างหูแบบง่ายและแบบปานกลาง
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตกแต่งประกอบตัวเรื อนต่างหูแบบง่ายและ
แบบปานกลาง รวมทั้งการตรวจสอบชิ้นงาน
4. เลือกชนิดและขนาด วิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการ
ตกแต่งประกอบตัวเรื อนต่างหูแบบง่ายและแบบปานกลาง ตามหลักการและกระบวนการ
5. ตรวจสอบชิ้นงานตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ หลักการเลือกชนิดและขนาดรวมทั้งอธิบาย
วิธีการใช้และวิธีการบํารุ ง เก็บรักษาเครื่ องมือ ของเครื่ องมือ วัสดุและเครื่ องจักรที่ใช้ในขั้นตอน อุปกรณ์การตกแต่งประกอบตัวเรื อน โดยเฉพาะการลดความสิ้ นเปลืองของวัสด◌ุ มีค่าและความปลอดภัยในการ
ทํางาน รวมทั้งฝึ กทักษะการตกแต่งประกอบตัวเรื อนต่างหู แบบง่าย (ตัวเรื อนทรงมน ตัวเรื อนไม่มีลวดลาย
ฝังแบบไข่ปลา) และแบบปานกลาง (ตัวเรื อนทรงมนมีส่วนประกอบเล็กน้อย ) สามารถตรวจสอบชิ้นงาน
ขัดแต่งและเก็บรู ปทรงชิ้ นงาน โดยเฉพาะสามารถซ่ อมตัวเรื อนที่มีตามดหรื อรู พรุ น และตัดแต่งขนาด
แหวนที่หล่อ อีกทั้งสามารถตรวจสอบชิ้นงานหลังประกอบและทําส่ วนประกอบเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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2315 –2216

งานตกแต่ งประกอบตัวเรือนต่ างหู 2
0-6-2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน : 2315 -2215 งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนต่างหู 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงาน (ขั้นตอน) ตกแต่ง
ประกอบตัวเรื อน
2. อธิบายเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงาน (ขั้นตอน)ตกแต่งประกอบตัวเรื อน
3. มีทกั ษะในการเลือกใช้และเลือกขนาดเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักในงาน (ขั้นตอน)
ตกแต่งประกอบตัวเรื อน ด้วยความระมัดระวังมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความสนใจใฝ่ รู ้ ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
ที่ใช้ในการตกแต่งประกอบตัวเรื อน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเลือกชนิดและขนาด วิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการตกแต่งประกอบตัวเรื อนต่างหูแบบยาก
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตกแต่งประกอบตัวเรื อนต่างหูแบบยาก และ
การตรวจสอบชิ้นงาน
4. เลือกชนิดและขนาด วิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการ
ตกแต่งประกอบตัวเรื อนต่างหูแบบยากตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ หลักการเลือกชนิดและขนาด รวมทั้ง
อธิบายวิธีการใช้ การบํารุ งรักษา การเก็บรักษาเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักที่ใช้ในการตกแต่ง
ประกอบตัวเรื อน โดยเน้นการลดความสิ้ นเปลืองวัสดุ และความปลอดภัยในการทํางาน ฝึ กทักษะในการ
ตกแต่งประกอบตัวเรื อนต่างหูแบบยาก ขัดตกแต่งเก็บรู ปทรงชิ้นงาน ซ่อมตัวเรื อน ตรวจสอบชิ้นงานหลัง
ประกอบ และทําส่ วนประกอบเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง
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2315 -2217

งานตกแต่ งประกอบตัวเรือนเข็มกลัด 1

0-6-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงาน (ขั้นตอน) ตกแต่ง
ประกอบตัวเรื อน
2. อธิบายเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงาน (ขั้นตอน)ตกแต่งประกอบตัวเรื อน
3. มีทกั ษะในการเลือกใช้และเลือกขนาดเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักในงาน (ขั้นตอน)
ตกแต่งประกอบตัวเรื อน ด้วยความระมัดระวังมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความสนใจใฝ่ รู ้ ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
ที่ใช้ในการตกแต่งประกอบตัวเรื อน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเลือกชนิดและขนาด วิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการตกแต่งประกอบตัวเรื อนเข็มกลัดแบบง่ายและแบบปานกลาง
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตกแต่งประกอบตัวเรื อนเข็มกลัดแบบง่ายและ
แบบปานกลาง รวมทั้งการตรวจสอบชิ้นงาน
4. เลือกชนิดและขนาด วิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการ
ตกแต่งประกอบตัวเรื อนเข็มกลัดแบบง่ายและแบบปานกลาง ตามหลักการและกระบวนการ
5. ตกแต่งประกอบตัวเรื อนเข็มกลัดแบบง่ายและแบบปานกลาง รวมทั้งการตรวจสอบชิ้นงานตาม
หลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้นคว้าประเภท ลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ หลักการเลือกชนิ ดและขนาด
รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้และวิธีการบํารุ ง เก็บรักษาเครื่ องมือ ของเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ใช้ในขั้นตอนการตกแต่งประกอบตัวเรื อน โดยเฉพาะการลดความสิ้ นเปลืองของวัสดุมีค่าและความปลอดภัย
ในการทํางาน รวมทั้งฝึ กทักษะการตกแต่งประกอบตัวเรื อนเข็มกลัดแบบง่าย (ตัวเรื อนทรงมน ตัวเรื อนไม่มี
ลวดลาย ฝังแบบไข่ปลา) และแบบปานกลาง (ตัวเรื อนทรงมนมีส่วนประกอบเล็กน้อย ) สามารถตรวจสอบ
ชิ้นงาน ขัดแต่งและเก็บรู ปทรงชิ้นงาน โดยเฉพาะสามารถซ่ อมตัวเรื อนที่มีตามดหรื อรู พรุ น และตัดแต่ง
ขนาดแหวนที่ ห ล่ อ อี ก ทั้ง สามารถตรวจสอบชิ้ น งานหลัง ประกอบและทํา ส่ ว นประกอบเพิ่ ม เติ ม ได้
อย่างถูกต้อง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาช่างทองหลวง

156
2315 -2218

งานตกแต่ งประกอบตัวเรือนเข็มกลัด 2
0-6-2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 -2217งานตกแต่งประกอบตัวเรื อนเข็มกลัด 1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงาน (ขั้นตอน) ตกแต่ง
ประกอบตัวเรื อน
2. อธิบายเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงาน (ขั้นตอน)ตกแต่งประกอบตัวเรื อน
3. มีทกั ษะในการเลือกใช้และเลือกขนาดเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องจักในงาน (ขั้นตอน)
ตกแต่งประกอบตัวเรื อน ด้วยความระมัดระวังมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความสนใจใฝ่ รู ้ ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
ที่ใช้ในการตกแต่งประกอบตัวเรื อน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเลือกชนิดและขนาด วิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการตกแต่งประกอบตัวเรื อนเข็มกลัดแบบยาก
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตกแต่งประกอบตัวเรื อนเข็มกลัดแบบยาก และ
การตรวจสอบชิ้นงาน
4. เลือกชนิดและขนาด วิธีการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการ
ตกแต่งประกอบตัวเรื อนเข็มกลัดแบบยากตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้นคว้าประเภท ลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ หลักการเลือกชนิ ดและขนาด
รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้และวิธีการบํารุ ง เก็บรักษาเครื่ องมือ ของเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ใช้โดยเฉพาะการลดความสิ้ นเปลืองของวั ในขั้นตอนการตกแต่งประกอบตัวเรื อนสดุมีค่าและความปลอดภัย
ในการทํางาน รวมทั้งฝึ กทักษะการตกแต่งประกอบตัวเรื อนเข็มกลัดแบบยาก (ทรงเหลี่ยมมีช่องและซอก
มาก มีส่วนประกอบมาก) สามารถตรวจสอบชิ้นงาน ขัดแต่งและเก็บรู ปทรงชิ้นงาน โดยเฉพาะสามารถ
ซ่ อมตัวเรื อนที่ มีตามดหรื อรู พรุ น และตัดแต่งขนาดแหวนที่หล่อ อีกทั้งสามารถตรวจสอบชิ้ นงานหลัง
ประกอบและทําส่ วนประกอบเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง
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2315 -2219
งานขัดเงาตัวเรือนเครื่องประดับ 1
1-6–3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องเครื่ องมือ วัสดุ (ขั้นตอน) อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงานการขัดเงาแหวน ประเภทง่าย และปานกลาง รวมทั้งลักษณะรู ปทรงของแหวน
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการเลือกใช้และขนาดเครื่ องมือ วัสดุ(ขั้นตอน) อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในงานการขัดเงาแหวนได้อย่างถูกต้องด้วยความระมัดระวัง มีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความสนใจใฝ่ รู ้ต่อการเรี ยนการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปทรง วิธีการใช้ คุณสมบัติ ประโยชน์ ขนาดของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องจักรที่ใช้ในการขัดเงาแหวน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลือกชนิดและขนาด วิธีการใช้และบํารุ งรักษา
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ในการขัดเงาแหวนประเภทง่าย และปานกลาง
3. ขัดเงาแหวนประเภทง่าย และปานกลางตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับรู ปทรงและกระบวนการขัดเงาแหวน เทคนิควิธีการใช้ คุณสมบัติและ
ประโยชน์ รวมทั้งขนาดและวิธีการบํารุ ง เก็บรักษาเครื่ องมือ เครื่ องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานขัดเงา
แหวน และฝึ กทักษะการขัดเงาแหวน และความปลอดภัยในการทํางาน
2315 -2220
งานฝังอัญมณีแบบไข่ ปลาหล่อ
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบของชิ้นงาน การฝังไข่ปลาหล่อ
2. อธิบายรู ปแบบชิ้นงานและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
3. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ – อุปกรณ์ในการฝังไข่ปลาหล่อ ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความสนใจใฝ่ รู ้ ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตรวจนับตัวเรื อน การนับชิ้นงาน การตรวจพลอย
นับจํานวนพลอย และการฝังไข่ปลาหล่อบนตัวเรื อนเครื่ องประดับอัญมณี
2. ตรวจนับตัวเรื อน นับชิ้นงาน ตรวจพลอย นับจํานวนพลอย และการฝังไข่ปลาหล่อบนตัวเรื อน
เครื่ องประดับอัญมณี ตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เ กี่ ยวกับการค้นคว้าหลักการตรวจนับตัวเรื อน การนับชิ้ นงาน การตรวจพลอย และ
นับจํานวนพลอยและฝึ กทักษะการฝั งไข่ปลาหล่อบนตัวเรื อนเครื่ องประดับอัญมณี ตามขั้นตอนและวิธี
ที่ถูกต้อง ได้แก่ ขั้นตอนการนําชิ้นงานมาติดบนครั่ง วิธีการใช้ข้ ีผ้ งึ จับพลอยวางลงในกระเปาะ วิธีการวางพลอย
ลงในกระเปาะ การเจาะรู วางพลอยให้ได้ระดับ การใช้เหล็กจิ กไข่ปลาให้โน้มไปเกาะหน้าเพชร พลอย
การใช้เ หล็ก ปั่ น ไข่ ป ลาได้อ ย่า งสวยงามและปลอดภัย พร้ อ มทั้ง สามารถบํา รุ ง เก็ บ รั ก ษาเครื่ อ งมื อ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2315 -2221
การเขียนแบบอัญมณี
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. รู ้จกั วิธีการใช้อุปกรณ์เขียนแบบให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด และรู ้หลักการที่ถูกต้องในการวาดชิ้นงาน
ทุกประเภท
2. เข้าใจขั้นตอนกระบวนการวาดชิ้นงานต่างๆ แหวน จี้ ต่างหู ซึ่งมีลกั ษณะแตกต่างกัน
3. ตระหนัก รู ้สาระ คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น โดยรู ้จกั ตรวจสอบและปรับปรุ งขั้นตอน
การทํางานด้วยตนเอง
4. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงาน มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน รับผิดชอบ มุ่งมัน่ ขยัน
หมัน่ ฝึ กฝน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้อุปกรณ์การวาดและลงสี การวาดชิ้นงานแหวน จี้ ต่าง
หูอย่างง่าย การวาดแบบ เงา พลอย หิ น และ-แสง-มิติรูปทรงต่างๆ การให้สี ลงยาสี
2. ใช้อุปกรณ์การวาดและลงสี การวาดชิ้นงานแหวน จี้ ต่างหูอย่างง่าย การวาดแบบมิติรูปทรงต่าง ๆ
การให้สีเงา พลอย หิ น และลงยาสี ตามหลักการและกระบวนการแสง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวาดแหวน จี้ ต่างหูอย่างง่าย และการวาดแบบ รู ปทรงต่าง ๆ 3 มิติ
ฝึ กทัก ษะเทคนิ ค การให้ สี แสง เงา ของพลอย หิ น และการลงยาสี ก ารกํา หนดสั ด ส่ ว นที่ ถู ก ต้อ งตาม
โครงสร้างสัดส่ วนของมิติ ลักษณะผิวของวัตถุ และสามารถตรวจสอบและปรับปรุ งผลงานด้วยตนเอง
2315 -2222
งานเจียระไนพลอย 1
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจความสําคัญและประโยชน์ของงานเจียระไนพลอย
2. เข้าใจหลักการขั้นตอนการโกลนพลอยเนื้ออ่อน, พลอยเนื้อแข็ง
3. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการโกลนพลอยอย่างประณี ตระมัดระวังได้ตามรู ปทรงที่กาํ หนด
4. มีทกั ษะในการพิจารณาประเมินคุณค่าในการตัดแยกชิ้นพลอย, การสังเกตนํ้าพลอย
5. มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานให้เกิดผลดีมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินยั สนใจใฝ่ รู ้เพื่อรักษาคุณค่า
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคัดขนาดและนํ้าหนักของพลอยเนื้อแข็ง พลอย
เนื้ออ่อน การคัดแยกชิ้นพลอย การตั้งนํ้า การโกลนรู ปทรงและแต่งขนาดความยากง่ายของพลอย
2. คัดขนาดและนํ้าหนักของพลอยเนื้อแข็ง พลอยเนื้ออ่อน การคัดแยกชิ้นพลอย การตั้งนํ้า การโกลน
รู ปทรงและแต่งขนาดความยากง่ายของพลอยตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคัดขนาด และนํ้าหนักของพลอยเนื้อแข็ง พลอยเนื้ ออ่อน การตัดแยก
ชิ้น พลอย การตั้งนํ้า การโกลนรู ปทรงและแต่งขนาดความยากง่ายของชุดงานอาทิ ชุด รู ปทรงกลม”ทรงรู ป
ไข่ทรงหลังเบี้ยทรงหัวใจทรงหยดนํ้า“หรื อ ชุด รู ปทรงเหลี่ยม” (จัตุรัสผืนผ้าตัดมุม) ทรงมาคีทรงแฟนซี“
2315 -2223

งานเจียระไนพลอย 2
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 -2222งานเจียระไนพลอย 1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการแต่งพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อน
2. มีทกั ษะการแต่งพลอยทั้ง 2 ประเภทให้ได้รูปทรงและเหมาะสมกับชนิดของพลอยส่ งชิ้นงาน
เข้าสู่ ระบบงานเจียระไนพลอย
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานเจียระไนพลอย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแต่งพลอยเนื้อแข็งพลอยเนื้ออ่อนด้วยมือและ
ด้วยเครื่ องบล็อกโดยการปั้นทวนและติดพลอยชุด รู ปทรงกลม”ทรงรู ปไข่ทรงหลังเบี้ย “ หรื อ
”ทรงหัวใจทรงหยดนํ้า“ทรงมาคีทรงแฟนซี” หรื อ “
2. แต่งพลอยเนื้อแข็งพลอยเนื้ออ่อนด้วยมือและด้วยเครื่ องบล็อกโดยการปั้นทวนและติดพลอยชุด
รู ปทรงกลม”ทรงรู ปไข่ทรงหลังเบี้ย” หรื อ “ทรงหัวใจทรงหยดนํ้าทรงมาคีทรง” หรื อ “ แฟนซี“
ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการแต่ งพลอยเนื้ อแข็งพลอยเนื้ ออ่อนโดยการปั้ นทวนและติ ดพลอย
ให้เหมาะกับประเภทชนิ ดรู ปทรงและขนาดของพลอยการแต่งพลอยด้วยมือและด้วยเครื่ องบล็อกพลอยตาม
ชุดงาน ชุด รู ปทรงกลม”ทรงรู ปไข่ทรงหลังเบี้ย” หรื อ “ทรงหัวใจทรงหยดนํ้า“นซีทรงมาคีทรงแฟ” หรื อ “
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2315 -2224

งานเจียระไนพลอย 3
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 -2222งานเจียระไนพลอย 2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะในการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์เครื่ องจักรประเภทและ
ชนิดพลอยซึ่งเป็ นที่นิยม
2. มีทกั ษะในการเจียระไนพลอยตามกระบวนการขั้นตอนตามชุดงานที่กาํ หนดให้
3. มีกิจนิสยั ทีดีในการทํางานเจียระไนพลอย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเจียระไนพลอยประเภทเนื้อแข็ง พลอยเนื้ออ่อน
ชุด “รู ปทรงไข่” หรื อ ชุด “รู ปทรงกลม”
2. เจียระไนพลอยประเภทเนื้อแข็ง พลอยเนื้ออ่อนชุด หรื อ “รู ปทรงกลม”ชุด “รู ปทรงไข่”ตาม
หลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเจียระไนพลอยประเภทเนื้อแข็งพลอยเนื้ออ่อนตามกระบวนการและ
ขั้นตอนดังชุดงานที่กาํ หนดให้ ชุด “รู ปทรงไข่” หรื อ ชุด “รู ปทรงกลม”
2315 -2225

งานเจียระไนพลอย 4
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 -2224งานเจียระไนพลอย 3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์เครื่ องจักรงานเจียระไนพลอย ประเภทและ
ชนิดของพลอย
2. มีทกั ษะในการเตรี ยมและใช้เครื่ องมืออุปกรณ์เครื่ องจักรงานเจียระไนพลอย
3. มีทกั ษะการใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการเจียระไนพลอยตามชุดงานที่กาํ หนด
4. มีความตั้งใจความสังเกตระมัดระวัง ระเบียบวินยั และรอบคอบในการตรวจสอบคุณภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทและชนิดของพลอย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องจักร ขั้นตอนการ
เจียระไนพลอยประเภทเนื้อแข็งพลอยเนื้ออ่อน ชุด”ทรงหลังเบี้ย” หรื อชุด”สี่ เหลี่ยมจัตุรัส”
หรื อชุด“สี่ เหลี่ยมผืนผ้า” หรื อชุด”สี่ เหลี่ยมตัดมุม”
3. ใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องจักร ขั้นตอนการเจียระไนพลอยประเภทเนื้อแข็งพลอยเนื้ออ่อน
ชุดทรงหลังเบี้ยทรงสี่ เหลี่ยมจตุรัส” หรื อ ชุด “สี่ เหลี่ยมผืนผ้า“หรื อ ชุด “ทรงสี่ เหลี่ยมตัดมุม”
ตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเจียระไนพลอยประเภทเนื้อแข็งพลอยเนื้ออ่อนตามกระบวนการ และ
ขั้นตอนดังชุ ดงานที่กาํ หนดให้ มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์เครื่ องจักรประเภทและชนิ ดของพลอย
สามารถเจียระไนพลอยดังชุดงานที่กาํ หนดได้ตามกระบวนการและขั้นตอนมีความรู ้สังเกตและระมัดระวัง
ในการใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรมีความตั้งใจในการปฏิบตั ิงานและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
2315 -2226

งานเจียระไนพลอย 5
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 -2225งานเจียระไนพลอย 4
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจถึงความสําคัญกระบวนการและขั้นตอน รวมทั้งประโยชน์การเจียระไนพลอยในแต่ละประเภท
2. มีทกั ษะในการเจียระไนพลอยตามชุดงานที่กาํ หนด
3. มีทกั ษะในการเตรี ยมและใช้เครื่ องมืออุปกรณ์เครื่ องจักรงานเจียระไนพลอย
4. มีความตั้งใจความสังเกตระมัดระวังระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงาน และรอบคอบในการ
ตรวจสอบคุณภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเจียระไนพลอยประเภทเนื้อแข็ง พลอยเนื้ออ่อน
ชุด”ทรงหัวใจ” หรื อชุด”ทรงมาคี” หรื อชุด”ทรงหยดนํ้า”
2. เจียระไนพลอยประเภทเนื้อแข็ง พลอยเนื้ออ่อนชุด”ทรงหัวใจ” หรื อชุด”ทรงมาคี” หรื อ
ชุด “ทรงหยดนํ้า” ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเจียระไนพลอยประเภทเนื้อแข็งพลอยเนื้ ออ่อนตามกระบวนการและ
ขั้นตอนดังชุดงานที่กาํ หนดให้ ชุ ด”ทรงหัวใจ” หรื อชุด”ทรงมาคี” หรื อชุด”ทรงหยดนํ้า”มีวินัยในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการทํางาน
2315 -2227
งานแกะสลักอัญมณี 1
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการขั้นตอน ความสําคัญและประโยชน์ในงานแกะสลักอัญมณี ประเภทพลอยและ หิ น
2. มีทกั ษะการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการแกะสลักอัญมณี ตามเทคนิควิธีการต่างๆได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าของผลงาน
4. มุ่งมัน่ ปฏิบตั ิงานให้เกิดผลดีและมีความรับผิดชอบ ระเบียบวินยั สนใจใฝ่ รู ้ต่อการเรี ยน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทวิชาชนิด ขนาดสัดส่ วน รู ปทรงของพลอยและหิ นที่นิยมมาแกะสลัก
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้แกะสลัก และ
ขั้นตอนการแกะสลัก
3. ใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้แกะสลัก และขั้นตอนการแกะสลักตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประเภทชนิดของพลอยและหิ นที่นิยมมาแกะสลักใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับวัสดุที่แกะสลักขนาดสัดส่ วนรู ปทรงและวัตถุประสงค์ของการทํางานแกะสลักไปใช้เทคนิ ค
การโกลนแต่งขัดเงาการวาดลวดลายขั้นตอนการแกะสลักและการแต่งผิวงานสําเร็ จ รวมทั้งฝึ กทักษะการ
แกะเซาะร่ องเส้นตรงเส้นโค้งเส้นซิ กแซกด้วยเครื่ องมือแกะสลักร่ องรู ปตัววีร่องแหลมร่ องโค้งร่ องรู ปตัวยู
การแกะสลัก ชิ้ น งานนู น ตํ่า
–
นู น สู ง แบบเหมื อ นจริ ง และแบบสร้ า งสรรค์รู ป ใบไม้ด อกไม้
ช่อดอกไม้รูปคนรู ปสัตว์รูปเคารพและรู ปสัญลักษณ์
2315-2228

การวาดเขียนและการออกแบบเครื่องประดับ 1

0-4-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เพื่อให้มีความรู ้การเขียนแบบมุมมองรู ปทรงเรขาคณิ ต รู ปทรงเครื่ องประดับที่ไม่มีพลอยประดับ
การลงสี อญั มณี และโลหะ
2. เพื่อให้มีความรู ้เรื่ องสัญลักษณ์ ถ่ายทอดรู ปแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติแบบไอโซเมทริ
รู ปแบบงานประดับอัญมณี วิธีการใช้เครื่ องมือเขียนแบบมุมมองรู ปทรงเรขาคณิ ต การลงสี
อัญ มณี และโลหะ
3. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้เครื่ องมือเขียนแบบ วาดลายเส้นพื้นฐาน
เขียนแบบมุมมองรู ปทรงเรขาคณิ ต รู ปทรงเครื่ องประดับที่ไม่มีพลอยประดับ ลงสี อญั มณี และ
โลหะ สัญลักษณ์ เขียนแบบถ่ายทอดรู ปแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติแบบไอโซเมทริ
2. ใช้เครื่ องมือเขียนแบบ วาดลายเส้นพื้นฐาน เขียนแบบมุมมองรู ปทรงเรขาคณิ ต รู ปทรง
เครื่ องประดับที่ไม่มีพลอยประดับ ลงสี อญั มณี และโลหะ สัญลักษณ์ เขียนแบบถ่ายทอด
รู ปแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติแบบไอโซเมทริ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับพื้นฐานการวาดลานเส้นพื้นฐาน การเขียนแบบมุมมองรู ปทรงเรขาคณิ ต รู ปทรง
เครื่ องประดับที่ ไม่ มีพลอยประดับการลงสี อ ัญมณี และโลหะ สัญลักษณ์ วิธีการใช้เครื่ องมื อเขี ยนแบบตาม
หลักเกณฑ์การเขียนแบบ ถ่ายทอดรู ปแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติแบบไอโซเมทริ ทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิ
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สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่องประดับ
2305-800X

วิชาฝึ กงาน

สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
2310-800X

วิชาฝึ กงาน

*-*-*

สาขาวิชาช่ างทองหลวง
2315-800X

วิชาฝึ กงาน
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23XX-800X วิชาฝึ กงาน
*-*-*
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. ปฏิ บ ั ติ ง านอาชี พ ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อแหล่ ง วิ ท ยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับฝี มือ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็ นระบบตามขั้นตอนและกระบวนการ
3. แก้ไ ข/ปรั บ ปรุ ง การทํา งานตามข้อ กํา หนดของสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระ
หรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิ ส ระหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการ ให้เ กิ ด ความชํา นาญ มี ท ัก ษะและประสบการณ์ ง านอาชี พ ในระดับ ฝี มื อ โดยผ่า น
ความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลา
การฝึกงาน
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่องประดับ

2305-850X

วิชาโครงการ

สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
2310-850X

วิชาโครงการ

*-*-*

สาขาวิชาช่ างทองหลวง
2315-850X

วิชาโครงการ
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23XX-850X วิชาโครงการ
*-*-*
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. ประมวลความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการวางแผน
ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดทําโครงการและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางาน
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การจัด ทํา โครงการ การวางแผน การดํา เนิ น งาน การแก้ไ ขปั ญ หา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทําโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานที่ใช้
ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือสอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่องประดับ
2305-9001
งานหล่อเครื่ องประดับ
2305-9002
งานชุบเคลือบผิว
2305-9003
งานประดับอัญมณี
2305-9004
งานต้นแบบตัวเรื อน
2305-9005
ออกแบบผลิตภัณฑ์
2305-9006
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์
2305-9007
งานบาติก
2305-9008
งานพิมพ์สกรี น
2305-9009
งานหนัง
2305-9010
ประติมากรรมไทยสมัยใหม่
สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
2305-9001
งานหล่อเครื่ องประดับ
2305-9002
งานชุบเคลือบผิว
2305-9003
งานประดับอัญมณี
2305-9004
งานต้นแบบตัวเรื อน
2305-9005
ออกแบบผลิตภัณฑ์
2305-9006
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์
สาขาวิชาช่ างทองหลวง
2315 -9001 การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี ดว้ ยคอมพิวเตอร์ 2
2315 -9002 การวาดเขียนและการออกแบบเครื่ องประดับ 2
2315 -9003 งานสลักดุนลายสากล 1
2315 -9004 งานสลักดุนลายสากล 2
2315 -9005 งานแกะลายแรลาย
2315 -9006 การออกแบบเจียระไนอัญมณี
2315 -9007 อัญมณี และการวิเคราะห์
2315 -9008 งานแกะสลักอัญมณี 2
2315 -9009 การปรับปรุ งคุณภาพพลอย
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1-3-2
0-3-1
1-3-2
0-3-1
0-3-1
0-3-1
0-3-1
1-3-2
1-3-2
0-3–1

1-3-2
0-3-1
1-3-2
0-3-1
0-3-1
0-3–1
0-4-2
0-4-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
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2315 -9010
2315 -9011
2315 -9012
2315 -9013
2315 -9014
2315 -9015
2315 -9016
2315 -9017
2315 -9018
2315 -9019
2315 -9020

งานฝังอัญมณี แบบหนามเตย
งานฝังอัญมณี แบบฝังหุม้
งานฝังอัญมณี แบบฝังล็อค
งานขัดเงาตัวเรื อนเครื่ องประดับ 2
การเขียนแบบเครื่ องประดับอัญมณี
การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี
การเขียนลวดลายไทย 2
ออกแบบพื้นฐานงานช่างทองหลวง
ออกแบบช่างทองหลวง
งานบุรูปพรรณ
งานประดับอัญมณี โบราณ

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
2000-9201
2000-9202
2000-9203
2000-9204
2000-9205
2000-9206
2000-9207
2000-9208
2000-9209
2000-9210
2000-9211
2000-9212
2000-9213
2000-9214
2000-9215
2000-9216
2000-9217
2000-9218
2000-9219
2000-9220
2000-9221

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสาร 2
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0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-4-2
1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-6–3

0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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2000-9222
2000-9223
2000-9224
2000-9225
2000-9226
2000-9227
2000-9228
2000-9229
2000-9230
2000-9231

ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่ อสาร 1
ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่ อสาร 2
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
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0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรู ปพรรณและเครื่องประดับ

2305-9001
งานหล่อ
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์เครื่ องมือและกระบวนการหล่อ
รู ปพรรณเครื่ องประดับ
2. มีทกั ษะในการหล่อแบบรู ปพรรณเครื่ องประดับ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีและมีความซื่อสัตย์ในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. หล่อแบบรู ปพรรณเครื่ องประดับ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือและกระบวนการหล่อรู ปพรรณ
เครื่ องประดับโดยการใช้เทคนิคการผลิตพื้นบ้านและสมัยใหม่ มีกิจนิสยั ที่ดีและมีความซื่อสัตย์ในการทํางาน
2305-9002
งานชุ บเคลือบผิว
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจขั้นตอนการชุบเคลือบผิวคุณสมบัติของโลหะอโลหะที่เป็ นวัสดุเคลือบ
การผสมสารละลายเพื่อใช้ชุบเงินนาคทองทองขาว
2. เตรี ยมชิ้นงานก่อนชุบการขัดขูดและตกแต่งผิวงานสําเร็จการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือ
3. มีทกั ษะการผสมสารละลายการเตรี ยมผิวงานและแบ่งประเภทงานที่จะชุบชุบผลิตภัณฑ์และ
ตกแต่งผิวในขั้นสําเร็ จ
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและการรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ชุบเคลือบผิวงาน ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ รื่ อ งกระบวนการชุ บ เคลื อ บผิว คุ ณ สมบัติ ข องโลหะโลหะที่ เ ป็ นวัส ดุ เ คลื อ บการผสม
สารละลายเพื่อใช้ชุบเงินนาคทองทองขาวการเตรี ยมชิ้นงานก่อนชุบการขัดขูดและตกแต่งผิวงานสําเร็ จการ
ใช้แ ละบํารุ ง รั ก ษาเครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ปฏิ บตั ิ การผสมสารละลายการเตรี ยมผิวงานและแบ่ ง ประเภทงาน
ที่จะชุบชุบผลิตภัณฑ์และตกแต่งผิวในขั้นสําเร็ จ ตระหนักถึงความปลอดภัย มีกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และการรักษาสภาพแวดล้อม
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2305-9003
งานประดับอัญมณี
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เรื่ องการใช้และการบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ งานประดับอัญมณี
2. ฝึ กปฏิบตั ิงานประดับอัญมณี เพื่อตกแต่งชิ้นงานเครื่ องประดับ
3. มีความสนใจใฝ่ รู ้ มีกิจนิสยั รักการทํางาน มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ปฏิบตั ิงานเพื่อตกแต่งชิ้นงานอัญมณี และเครื่ องประดับ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมื อ ในงานประดับอัญมณี ปฏิบตั ิ งานพื้นฐาน
การประดับอัญมณี และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจใฝ่ รู ้ มีกิจนิสยั รักการทํางาน มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
2305-9004
งานต้ นแบบตัวเรือน
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการทําต้นแบบ
ตัวเรื อนงานรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
2. มีทกั ษะในการสร้างชิ้นงานเพื่อทําต้นแบบรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีรักษาความสะอาด ปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ทําต้นแบบรู ปพรรณและเครื่ องประดับ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเรื่ องวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ วิธีการใช้ การเก็บรักษา และเทคนิ คงานต้นแบบตัวเรื อนด้วย
โลหะ ปฏิ บ ัติ ก ารฝึ กทัก ษะงานต้น แบบตัว เรื อนด้ว ยกระบวนการหลอม แผ่ รี ด ดึ ง ลวด ถัก บัด กรี
แกะสลักดุนลวดลาย เพื่อทําเป็ นต้นแบบตัวเรื อน การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน การประเมินราคาตลอดจน
ให้มี กิ จ นิ สัย ที่ ดี ใ นการทํา งานอาชี พ รั ก ความประณี ต ตลอดจนการรั ก ษาความสะอาด ปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อม
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2305-9005
ออกแบบผลิตภัณฑ์
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการและประเภทของผลิตภัณฑ์
2. มีทกั ษะในการออกแบบเขียนแบบงานผลิตภัณฑ์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานและเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ออกแบบเขียนแบบงานผลิตภัณฑ์ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับกระบวนการงานออกแบบผลิ ตภัณฑ์การนําวัสดุ จากธรรมชาติ วสั ดุ สังเคราะห์
ในท้องถิ่ นมาประยุก ต์ใ ช้ปฏิ บตั ิ การออกแบบและพัฒนารู ปแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ตระหนัก ถึ งความปลอดภัย
มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและการรักษาสภาพแวดล้อม
2305-9006
ออกแบบบรรจุ
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการและประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์
2. มีทกั ษะในการออกแบบเขียนแบบงานบรรจุภณ
ั ฑ์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานและเห็นคุณค่าของบรรจุภณ
ั ฑ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ออกแบบเขียนแบบงานบรรจุภณ
ั ฑ์ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับกระบวนการงานออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์การนําวัสดุจากธรรมชาติวสั ดุ สังเคราะห์
ในท้องถิ่ นมาประยุกต์ใช้ปฏิบตั ิ การออกแบบและพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตระหนักถึ งความปลอดภัย
มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและการรักษาสภาพแวดล้อม
2305-9007
งานบาติก
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือและกระบวนการงานบาติก
2. มีทกั ษะในการออกแบบและกระบวนการทํางานบาติก
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานเห็นคุณค่าการศึกษาเรี ยนรู ้งานบาติก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ออกแบบและปฏิบตั ิงานบาติกตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ วัส ดุ อุ ป กรณ์ เ ครื่ องมื อ ในการปฏิ บ ัติ ง านบาติ ก เช่ น การออกแบบลวดลาย
การย้อมสี ระบายสี การลงเทียนการย้อมสี การระบายสี การสําลอกเทียน และการตกแต่งขั้นสุ ดท้ายการนําภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นมาเพื่อพัฒนา การสร้างกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานเห็นคุณค่าการศึกษาเรี ยนรู ้งานบาติก
2305– 9008
งานพิมพ์ สกรีน
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือในกระบวนการผลิตงานพิมพ์สกรี น
2. มีทกั ษะในการทําแม่พิมพ์และผลิตงานพิมพ์สกรี นด้วยเทคนิคต่างๆ
3. เห็นคุณค่าของงานพิมพ์สกรี นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ทําแม่พิมพ์และผลิตงานพิมพ์สกรี น ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือในกระบวนการทําแม่พิมพ์และการพิมพ์สกรี น
ด้วยเทคนิคต่างๆมีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2305-9009
งานหนัง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจ เรื่ องวัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการ ในงานเครื่ องหนัง
2. มีทกั ษะในการเลือกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์งานเครื่ องหนัง
3. มีทกั ษะกระบวนการทําผลิตภัณฑ์งานเครื่ องหนังและการตรวจสอบคุณภาพ
4. มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจใฝ่ รู ้ เห็นคุณค่างานศิลปหัตถกรรม มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ออกแบบและผลิตงานเครื่ องหนัง ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เรื่ องวัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการ ในงานเครื่ องหนัง ฝึ กทักษะด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์งานเครื่ องหนังโดยคํานึงถึงการใช้วสั ดุ และประโยชน์ใช้สอย การตรวจสอบคุณภาพ มีพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับความสนใจใฝ่ รู ้ เห็นคุณค่างานศิลปหัตถกรรม มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
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2305 –9010
ประติมากรรมไทยสมัยใหม่
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. ศึกษาเรี ยนรู ้การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และ กระบวนการในงานประติมากรรมไทยสมัยใหม่
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานประติมากรรมไทยสมัยใหม่ในลักษณะภาพนูน
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ ประหยัด รักความประณี ตและสวยงาม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ปฏิบตั ิงานประติมากรรมไทยสมัยใหม่ในลักษณะภาพนูนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ การงานประติ มากรรมไทยสมัยใหม่ข้ นั พื้นฐานประเภทภาพโครงสร้ างและพื้นผิวโดย
คํานึ งถึงรู ปแบบที่ถูกต้องเลือกใช้วสั ดุเหมาะสมตลอดจนมีความตระหนักและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์
ของงานประติมากรรมไทยสมัยใหม่

สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี

2305-9001
งานหล่ อเครื่องประดับ
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์เครื่ องมือและกระบวนการ
หล่อรู ปพรรณเครื่ องประดับ
2. มีทกั ษะในการหล่อแบบรู ปพรรณเครื่ องประดับ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีและมีความซื่อสัตย์ในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. หล่อแบบรู ปพรรณเครื่ องประดับ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การใช้แ ละบํา รุ ง รั ก ษาวัส ดุ อุ ป กรณ์ เ ครื่ องมื อ และกระบวนการ
หล่ อ รู ปพรรณเครื่ องประดับ โดยการใช้ เ ทคนิ ค การผลิ ต พื้ น บ้า นและสมัย ใหม่ มี กิ จ นิ สั ย ที่ ดี แ ละ
มีความซื่อสัตย์ในการทํางาน
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2305-9002
งานชุ บเคลือบผิว
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจขั้นตอนการชุบเคลือบผิวคุณสมบัติของโลหะอโลหะที่เป็ นวัสดุเคลือบ
การผสมสารละลายเพื่อใช้ชุบเงินนาคทองทองขาว
2. เตรี ยมชิ้นงานก่อนชุบการขัดขูดและตกแต่งผิวงานสําเร็จการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือ
3. มีทกั ษะการผสมสารละลายการเตรี ยมผิวงานและแบ่งประเภทงานที่จะชุบชุบผลิตภัณฑ์และ
ตกแต่งผิวในขั้นสําเร็ จ
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและการรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ชุบเคลือบผิวงาน ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เ รื่ อ งกระบวนการชุ บ เคลื อ บผิว คุ ณ สมบัติข องโลหะโลหะที่ เ ป็ นวัสดุ เ คลื อบ การผสม
สารละลายเพื่อใช้ชุบเงินนาคทองทองขาวการเตรี ยมชิ้นงานก่อนชุบการขัดขูดและตกแต่งผิวงานสําเร็ จการ
ใช้แ ละบํารุ ง รั ก ษาเครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ปฏิ บตั ิ การผสมสารละลายการเตรี ยมผิวงานและแบ่ ง ประเภทงาน
ที่จะชุบชุบผลิตภัณฑ์และตกแต่งผิวในขั้นสําเร็ จ ตระหนักถึงความปลอดภัย มีกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และการรักษาสภาพแวดล้อม
2305-9003
งานประดับอัญมณี
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เรื่ องการใช้และการบํารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ งานประดับอัญมณี
2. ฝึ กปฏิบตั ิงานประดับอัญมณี เพื่อตกแต่งชิ้นงานเครื่ องประดับ
3. มีความสนใจใฝ่ รู ้ มีกิจนิสยั รักการทํางาน มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ปฏิบตั ิงานเพื่อตกแต่งชิ้นงานอัญมณี และเครื่ องประดับ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้วสั ดุอุปกรณ์เครื่ องมือ ในงานประดับอัญมณี ปฏิบตั ิงานพื้นฐาน
การประดับอัญมณี และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจใฝ่ รู ้ มีกิจนิสยั รักการทํางาน มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
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2305-9004
งานต้ นแบบตัวเรือน
0-3-1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการใช้และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการทําต้นแบบ
ตัวเรื อนงานรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
2. มีทกั ษะในการสร้างชิ้นงานเพื่อทําต้นแบบรู ปพรรณและเครื่ องประดับ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีรักษาความสะอาด ปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ทําต้นแบบรู ปพรรณและเครื่ องประดับ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เรื่ องวัสดุ อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ วิธีการใช้ การเก็บรั กษา และเทคนิ คงานต้นแบบตัวเรื อน
ด้ว ยโลหะ ปฏิ บ ัติ ก ารฝึ กทัก ษะงานต้น แบบตัว เรื อ นด้ว ยกระบวนการหลอม แผ่ รี ด ดึ ง ลวด ถัก บัด กรี
แกะสลักดุนลวดลาย เพื่อทําเป็ นต้นแบบตัวเรื อน การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน การประเมินราคาตลอดจน
ให้มี กิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการทํา งานอาชี พ รั ก ความประณี ต ตลอดจนการรั ก ษาความสะอาด ปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อม
2305-9005

ออกแบบผลิตภัณฑ์

0-3-1

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการและประเภทของผลิตภัณฑ์
2. มีทกั ษะในการออกแบบเขียนแบบงานผลิตภัณฑ์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานและเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ออกแบบเขียนแบบงานผลิตภัณฑ์ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับกระบวนการงานออกแบบผลิ ตภัณฑ์การนําวัสดุ จากธรรมชาติวสั ดุ สังเคราะห์
ในท้องถิ่ นมาประยุก ต์ใ ช้ปฏิ บตั ิ การออกแบบและพัฒนารู ปแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ตระหนัก ถึ งความปลอดภัย
มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและการรักษาสภาพแวดล้อม
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2305-9006

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

0-3-1

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการและประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์
2. มีทกั ษะในการออกแบบเขียนแบบงานบรรจุภณ
ั ฑ์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานและเห็นคุณค่าของบรรจุภณ
ั ฑ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องมือหลักการใช้และบํารุ งรักษา
2. ออกแบบเขียนแบบงานบรรจุภณ
ั ฑ์ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับกระบวนการงานออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์การนําวัสดุ จากธรรมชาติวสั ดุ สังเคราะห์
ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ปฏิ บตั ิการออกแบบและพัฒนารู ปแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ตระหนักถึ งความปลอดภัย
มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและการรักษาสภาพแวดล้อม

สาขาวิชาช่ างทองหลวง
2315 -9001

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณีด้วยคอมพิวเตอร์ 2
0-4-2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315-2109การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี ดว้ ยคอมพิวเตอร์ 1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการการออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี และสร้างชิ้นงานเครื่ องประดับ
ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
2. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความอดทนตรงต่อเวลาซื่อสัตย์และละเอียด
รอบครอบ
3. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการการออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี และสร้างชิ้นงานเครื่ องประดับ
ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี และสร้างชิ้นงาน
เครื่ องประดับที่มีรูปแบบหลากหลายด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
2. ออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี และสร้างชิ้นงานเครื่ องประดับที่มีรูปแบบหลากหลายด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ปตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี และสร้างชิ้ นงานเครื่ องประดับที่มี
รู ปแบบหลากหลายด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามแบบที่กาํ หนดโดยประยุกต์ใช้คาํ สั่งสร้างภาพโอนภาพการ
เรี ยกใช้การแก้ไขภาพการเก็บภาพลงในดิสก์และการพิมพ์ผลงานออกทางเครื่ องพิมพ์
2315 -9002

การวาดเขียนและการออกแบบเครื่องประดับ 2
0-4-2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315-2228การวาดเขียนและการออกแบบเครื่ องประดับ 1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับพื้นฐาน การเขียนแบบและลงสี เครื่ องประดับที่มีพลอยประดับและมี
ความซับซ้อน
2. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการสเก็ตแบบเครื่ องประดับ ค้นหาและออกแบบเครื่ องประดับตาม
แรงบันดาลใจ
3. เพื่อให้มีทกั ษะพื้นฐาน การเขียนแบบออกแบบเครื่ องประดับเป็ นชุด และลงสี เครื่ องประดับที่มี
พลอบประดับและมีความซับซ้อน
4. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ และประณี ต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเขียนแบบและลงสี เครื่ องประดับที่มีพลอย
ประดับและมีความซับซ้อน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสเก็ตแบบเครื่ องประดับ การค้นหาข้อมูลและ
ออกแบบเครื่ องประดับเป็ นชุด
3. เขียนแบบและลงสี เครื่ องประดับที่มีพลอยประดับและมีความซับซ้อนตามหลักการและกระบวนการ
4. สเก็ตแบบเครื่ องประดับ การค้นหาข้อมูลและออกแบบเครื่ องประดับเป็ นชุดตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี่ ย วกับ การเขี ยนแบบ และลงสี เ ครื่ องประดับที่ มีพลอยประดับและมี ความ
ซับซ้อน อย่างเป็ นระบบ สเก็ตแบบเครื่ องประดับ ค้นหาข้อมูลในการออกแบบและออกแบบเครื่ องประดับ
ตามข้อกําหนดแนวคิด ออกแบบเครื่ องประดับเป็ นชุด
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2315 -9003
งานสลักดุนลายสากล 1
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนปฏิบตั ิงานสลักลายเส้น และ
ขั้นตอนปฏิบตั ิงานสลักดุนลวดลายสากลอย่างง่าย
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้และเลือกขนาดเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ งานสลักดุนลวดลายสากลอย่างง่าย
ด้วยความระมัดระวังมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความสนใจใฝ่ รู ้ ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าประเภท ลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ ชนิดและขนาด
ของเครื่ องมือรวมทั้งวิธีใช้และวิธีการบํารุ ง เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการขั้นตอนการ
สลักดุนลวดลายสากลอย่างง่าย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสลักดุนลวดลายสากลเส้นตรง เส้นโค้ง และ
เส้นที่เป็ นรู ปร่ างรู ปทรงแบบต่างๆ
3. สลักดุนลวดลายสากลเส้นตรง เส้นโค้ง และเส้นที่เป็ นรู ปร่ างรู ปทรงแบบต่างๆตามหลักการ
และกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้นคว้าประเภท ลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ ชนิ ดและขนาดของ เครื่ องมือ
รวมทั้งวิธีใช้และวิธีการบํารุ ง เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการขั้นตอนการสลักดุนลวดลายสากลอย่าง
ง่าย โดยเฉพาะการลดความสิ้ นเปลืองของวัสดุมีค่าและความปลอดภัยในการทํางานและฝึ กทักษะการสลัก
ดุนลวดลายสากลลายเส้นตรง เส้นโค้ง และเส้นที่เป็ นรู ปร่ างรู ปทรงแบบต่างๆตามกระบวนการและเทคนิ ค
ได้ถูกต้องปลอดภัย ตรวจสอบชิ้นงาน
2315 -9004

งานสลักดุนลายสากล 2
0-6-2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315 -9003งานสลักดุนลายสากล 1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานสลักดุน
รู ปทรงสัตว์ ดอกไม้ หรื อรู ปทรงอิสระ
2. อธิบายเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานสลักดุนรู ปทรงสัตว์ ดอกไม้ หรื อ
รู ปทรงอิสระ
3. มีทกั ษะในการเลือกใช้และเลือกขนาดเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
สลักดุนรู ปทรงสัตว์ ดอกไม้ หรื อรู ปทรงอิสระ ด้วยความระมัดระวังมีความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงาน
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความสนใจใฝ่ รู ้ ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าประเภท ลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ ชนิดและขนาด
ของเครื่ องมือรวมทั้งวิธีใช้และวิธีการบํารุ ง เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการขั้นตอนการ
สลักดุนลวดลายสากลอย่างง่าย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสลักดุนลวดลายสากลรู ปทรงสัตว์ ดอกไม้
หรื อรู ปทรงอิสระแบบต่างๆ
3. สลักดุนลวดลายสากลรู ปทรงสัตว์ ดอกไม้ หรื อรู ปทรงอิสระแบบต่างๆตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้นคว้าประเภท ลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์ ชนิ ดและขนาดของเครื่ องมือ
รวมทั้งวิธีใช้และวิธีการบํารุ ง เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการขั้นตอนการสลักดุนลวดลายสากลอย่าง
ง่าย โดยเฉพาะการลดความสิ้ นเปลืองของวัสดุมีค่าและความปลอดภัยในการทํางานและฝึ กทักษะการสลัก
ดุ นรู ปทรงสัตว์ ดอกไม้ หรื อรู ปทรงอิ สระแบบต่างๆตามกระบวนการและเทคนิ คได้ถูกต้องปลอดภัย
ตรวจสอบชิ้นงาน
2315 -9005
งานแกะลายแรลาย
0-6–2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. บอกวิธีการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือในการแกะลายแรลายได้ถูกต้อง
2. มีทกั ษะในการถ่ายแบบบนผิวโลหะแกะลายแรลายรับมุมมีดได้อย่างมีคุณภาพ
3. มีนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตสวยงามปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการค้นคว้าชนิดของเครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์ในการลอกแบบลาย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการถ่ายแบบลายบนผิวโลหะการบํารุ งรักษา
เครื่ องมืออุปกรณ์การปรับแต่งมีดตัดแบบต่างๆการเดินเส้นตรงเส้นโค้งการเฉื อนเงาการขัด
เงาการขูดขัดผิวการแกะลายแรลายบนผิวงานเครื่ องประดับ
3. ถ่ายแบบลายบนผิวโลหะการบํารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์การปรับแต่งมีดตัดแบบต่างๆ การ
เดินเส้นตรงเส้นโค้งการเฉื อนเงาการขัดเงาการขูดขัดผิวการแกะลายแรลายบนผิวงาน
เครื่ องประดับตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้นคว้าชนิ ดของเครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์ในการลอกแบบลายและฝึ กทักษะการ
ถ่ายแบบลายบนผิวโลหะการบํารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์การปรับแต่งมีดตัดแบบต่างๆการเดินเส้นตรงเส้น
โค้งการเฉือนเงาการขัดเงาการขูดขัดผิวการแกะลายแรลายบนผิวงานเครื่ องประดับให้สวยงาม
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2315 -9006
การออกแบบเจียระไนอัญมณี
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจประเภทชนิดและคุณค่าของอัญมณี ตลอดจนการตลาดอัญมณี และ
หลักการออกแบบเจียระไนอัญมณี
2. มีทกั ษะในการออกแบบเจียระไนอัญมณี ดว้ ยความละเอียดรอบคอบประณี ตประหยัดอดทน
3. ความใฝ่ รู ้มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับการค้นคว้าประเภทชนิ ดและคุ ณ ค่าของหิ นมี ค่าสู ง (PRECIOUS
STONES หรื อเพชรพลอยเนื้อแข็ง)หิ นมีค่า (SEMI – PRECIONS หรื อพลอยเนื้ ออ่อน) และ
หิ นรู ปทรง มาตรฐานและรู ปแบบ (STYLE) ของการเจียระไนอัญมณี เครื่ องมือพื้นฐาน
สําหรับงาน เจียระไนอัญมณี แนวโน้มความนิยมของตลาดการใช้เศษอัญมณี ให้เกิดคุณค่า
2. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการออกแบบเจียระไนอัญมณี รูปทรงเลขาคณิ ต
รู ปทรงอิสระให้เหมาะสมกับประเภทและชนิ ดของอัญมณี สามารถรวบรวมและสร้างสรรค์
งานเจียระไนอัญมณี เป็ นรู ปทรงนูนตํ่ารู ปทรงนูนสู งและรู ปทรงลอยตัว
3. ออกแบบเจี ยระไนอัญมณี รูปทรงเลขาคณิ ตรู ปทรงอิสระให้เหมาะสมกับประเภทและชนิ ด
ของอัญมณี สามารถรวบรวมและสร้ างสรรค์งานเจี ยระไนอัญมณี เป็ นรู ปทรงนู นตํ่ารู ปทรง
นูนสู งและรู ปทรงลอยตัวตามหลักการและกระบวนการ
อธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการค้นคว้าประเภทชนิ ดและคุ ณค่าของหิ นมี ค่าสู ง (PRECIOUS
STONES หรื อเพชรพลอยเนื้ อแข็ง)หิ นมีค่า (SEMI – PRECIONS หรื อพลอยเนื้ ออ่อน) และหิ นรู ปทรง
มาตรฐานและรู ปแบบ (STYLE) ของการเจียระไนอัญมณี เครื่ องมือพื้นฐานสําหรับงานเจียระไนอัญมณี
แนวโน้มความนิ ยมของตลาดการใช้เศษอัญมณี ให้เกิดคุณค่า รวมทั้งฝึ กทักษะการออกแบบเจียระไนอัญมณี
รู ปทรงเลขาคณิ ตรู ปทรงอิสระให้เหมาะสมกับประเภทและชนิดของอัญมณี สามารถรวบรวมและสร้างสรรค์
งานเจียระไนอัญมณี เป็ นรู ปทรงนู นตํ่ารู ปทรงนู นสู งและรู ปทรงลอยตัวโดยพิจารณาความเป็ นไปได้จาก
คุณสมบัติของอัญมณี ออกแบบสิ่ งประดิษฐ์ตกแต่งจากเศษอัญมณี
2315 -9007
อัญมณีและการวิเคราะห์
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เพื่อให้รู้คุณสมบัติคุณค่าอัญมณี สไตล์การเจียระไนและการนําไปใช้การจําแนกกลุ่มคุณค่าเบื้องต้น
2. สามารถแนะนําการใช้อญั มณี ให้เหมาะสมกับบุคลิกของผูใ้ ช้
3. มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีช่วยให้การผลิตงานเจียระไนและสร้างสรรค์ผลผลิตอื่นๆจากอัญมณี
4. มีจิตนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความอดทนขยันซื่อสัตย์ประหยัด
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับการค้นคว้าประวัติของพลอยและหิ นมี ค่าแหล่ งที่ มาการแบ่ งประเภทชนิ ด
คุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ –เคมีรูปทรงสี เกณฑ์การพิจารณาคุณค่าและภาพอัญมณี รูปแบบ (STYLE) ของ
การเจียระไนการใช้เพชรพลอยตามความนิยมและตามความเชื่อ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวิเคราะห์อญั มณี เบื้องต้นด้วยตาและด้วยอุ ป ก ร ณ์
ความรู ้เรื่ องเทคโนโลยีกบั การเจียระไนพลอยการปรับปรุ งคุณภาพของพลอยเนื้อแข็ง
พ ล อ ย
เนื้ออ่อนพลอยสังเคราะห์พลอยเลียนแบบการสร้างสรรค์อญั มณี เทียบการประดิษฐ์งาน ศิลปะจากอัญ
มณี
3. วิเคราะห์ อญ
ั มณี เบื้ องต้นด้วยตาและด้วยอุปกรณ์ ความรู ้ เรื่ องเทคโนโลยีกับการเจี ยระไนพลอย
การปรั บปรุ งคุ ณภาพของพลอยเนื้ อแข็งพลอยเนื้ ออ่ อนพลอยสั งเคราะห์ พลอยเลี ยนแบบการ
สร้างสรรค์อญั มณี เทียบการประดิษฐ์งานศิลปะจากอัญมณี ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้นคว้าประวัติของพลอยและหิ นมีค่าแหล่งที่มาการแบ่งประเภทชนิ ด
คุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ –เคมีรูปทรงสี เกณฑ์การพิจารณาคุณค่าและภาพอัญมณี รูปแบบ (STYLE) ของการ
เจียระไนการใช้เพชรพลอยตามความนิ ยมและตามความเชื่ อรวมทั้งฝึ กทักษะและวิธีการวิเคราะห์อญ
ั มณี
เบื้ องต้นด้วยตาและด้วยอุปกรณ์ ความรู ้ เรื่ องเทคโนโลยีกบั การเจี ยระไนพลอยการปรั บปรุ งคุ ณภาพของ
พลอยเนื้ อแข็งพลอยเนื้ ออ่อนพลอยสังเคราะห์พลอยเลียนแบบการสร้างสรรค์อญั มณี เทียบการประดิษฐ์งาน
ศิลปะจากอัญมณี
2315 -9008

งานแกะสลักอัญมณี 2
1-6-3
วิชาบังคับเรี ยนก่อน : 2315-2227งานแกะสลักอัญมณี 1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้เข้าใจหลักการ ขั้นตอนการแกะสลักอัญมณี ความสําคัญและประโยชน์ของการ
แกะสลักอัญมณี
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์และแกะสลักอัญมณี เป็ นรู ปพืชรู ปคนรู ปสัตว์และ
สัญลักษณ์
3. มุ่งมัน่ ปฏิบตั ิงานให้เกิดผลดีและมีความรับผิดชอบ ระเบียบวินยั สนใจใฝ่ รู ้ต่อการเรี ยน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการค้นคว้าประเภทชนิดของพลอยและหิ นที่นิยมนํามาและแกะสลักวัสดุ
เครื่ องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัสดุแกะสลักขนาดสัดส่ วนรู ปทรง
2. แสดงความรู ้ เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแกะสลักอัญมณี เป็ นรู ปพืชรู ปคนรู ปสัตว์รูป
สัญลักษณ์ รูปเคารพเป็ นงานแกะสลักนู นตํ่า – นู นสู งแกะสลักลอยตัวและเทคนิ คผสม
ในแบบเหมือนจริ งและแบบสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
3. แกะสลักอัญมณี เป็ นรู ปพืชรู ปคนรู ปสัตว์รูปสัญลักษณ์รูปเคารพเป็ นงานแกะสลักนูนตํ่า – นูนสู ง
แกะสลักลอยตัวและเทคนิ คผสมในแบบเหมื อนจริ งและแบบสร้ างสรรค์ใ ห้เหมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอยตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้นคว้าประเภทชนิดของพลอยและหิ นที่นิยมนํามาและแกะสลักวัสดุ
เครื่ อ งมื ออุ ป กรณ์ ที่ เ หมาะสมกับ วัสดุ แ กะสลัก ขนาดสัด ส่ ว นรู ป ทรงและวัต ถุ ป ระสงค์ข องการทํา งาน
แกะสลักไปใช้เทคนิ คการโกลนแต่งขัดเงาการวาดลวดลายขั้นตอนการแกะสลักและการแต่งผิวงานสําเร็ จ
รวมทั้งฝึ กทักษะการแกะสลัก อัญมณี เป็ นรู ปพืชรู ปคนรู ปสัตว์รูปสัญลักษณ์ รูปเคารพเป็ นงานแกะสลัก
นู น ตํ่านู น สู งแกะสลัก ลอยตัวและเทคนิ คผสมในแบบเหมื อนจริ งและแบบสร้ างสรรค์ใ ห้เหมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอย
2315 -9009
การปรับปรุงคุณภาพพลอย
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้คุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ – เคมีของพลอย ในการพิจารณาเลือกวิธีการปรับปรุ งคุณภาพของพลอย
2. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ และเลือกใช้เทคโนโลยีช่วยในการปรับปรุ งคุณภาพของพลอย
ด้วยเชื้อเพลิง
3. มุ่งมัน่ ปฏิบตั ิงานให้เกิดผลดีมีความรับผิดชอบ ความละเอียดอ่อน ความอดทนมีระเบียบวินยั
สนใจใฝ่ รู ้ต่อการเรี ยน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการค้นคว้าคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ – เคมีของพลอยที่ตอ้ งการปรับปรุ งด้วย
เชื้ อ เพลิ ง ประเภทถ่ า นหิ น นํ้า มัน แก๊ ส ไฟฟ้ าเพิ่ ม ความร้ อ นด้ว ยรั ง สี ป รมาณู และพิ จ ารณา
ปรากฏการณ์ในพลอย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพพลอยเนื้ออ่อน
3. ปรับปรุ งคุณภาพพลอยเนื้ออ่อนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้นคว้าคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ – เคมีของพลอยที่ตอ้ งการปรับปรุ งด้วย
เชื้ อเพลิงประเภทถ่านหิ นนํ้ามันแก๊สไฟฟ้ ารวมทั้งวิธีการปรับปรุ งคุณภาพพลอยเนื้ ออ่อนโดยวิธีเพิ่มความ
ร้อนด้วยรังสี ปรมาณูความรู ้เกี่ยวกับการพิจารณาปรากฏการณ์ในพลอยต่อการเลือกวิธีการปรับปรุ งคุณภาพ
2315 -9010

งานฝังอัญมณีแบบหนามเตย
วิชาบังคับเรี ยนก่อน : 2315-2220 งานฝังอัญมณี แบบไข่ปลาหล่อ

0-6–2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ อธิบายรู ปแบบของชิ้นงาน และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการฝังหนามเตย
2. มีทกั ษะในการฝังหนามเตย การตัดหนามเตย และการแต่งเตยให้กลม
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความสนใจใฝ่ รู ้ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน รู ้ขอ้ ควรระวัง
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184
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการค้นคว้าหลักการตรวจตัวเรื อน การนับชิ้นงาน การตรวจพลอยและ
นับจํานวนพลอย และการบํารุ งเก็บรักษาเครื่ องมือ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการฝังหนามเตยบนตัวเรื อนเครื่ องประดับอัญมณี
3. ฝังหนามเตยบนตัวเรื อนเครื่ องประดับอัญมณี ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้นคว้าหลักการตรวจตัวเรื อน การนับชิ้นงาน การตรวจพลอยและนับจํานวน
พลอยขั้นตอนการปฏิบตั ิ การขึ้นครั่ง การฝังหนามเตย การตัดเตยให้ได้ระดับเหมาะสมกับชิ้นงาน หรื อ
หน้าพลอย ลงดอกครอบและปั่นเตยให้กลม และฝึ กทักษะการฝังหนามเตยบนตัวเรื อนเครื่ องประดับอัญมณี
ได้อย่างถูกวิธีสวยงามและปลอดภัย รวมทั้งสามารถบํารุ งเก็บรักษาเครื่ องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2315 -9011

งานฝังอัญมณีแบบฝังหุ้ม
0-6–2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน : 2315 -9010 งานฝังอัญมณี แบบหนามเตย
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบของชิ้นงาน การฝังหุม้
2. อธิบายรู ปแบบชิ้นงานและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
3. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุในการฝังหุม้ ได้อย่างถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการค้นคว้าหลักการตรวจตัวเรื อน การนับชิ้นงาน การตรวจพลอยและ
นับจํานวนพลอย และการบํารุ งเก็บรักษาเครื่ องมือ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการฝังหุม้ บนตัวเรื อนเครื่ องประดับอัญมณี
3. ฝังหุ ม้ บนตัวเรื อนเครื่ องประดับอัญมณี ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้นคว้าหลักการตรวจตัวเรื อนและการนับชิ้นงาน การตรวจนับจํานวนพลอย
และฝึ กทักษะการฝั งหุ ้ม โดยการเจาะรู กรอกระเปาะวางพลอยให้ได้ระดับ การวางพลอยให้ได้ระดับ
ที่เหมาะสมกับกระเปาะ การ กรอกระเปาะให้พลอยลงในกระเปาะให้ได้ระดับ การใช้เหล็กตอกไล่ขอบ
ให้หุ้มขอบพลอย การใช้ตะไบ และการใช้เหล็กตัดขอบให้เรี ยบ การใช้ตะไบขอบให้เรี ยบ การลงลูกยาง
ได้อย่างถูกวิธีสวยงามและปลอดภัย รวมทั้งสามารถบํารุ งเก็บรักษาเครื่ องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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185
2315 -9012

งานฝังอัญมณีแบบฝังล็อค
0-6–2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน : 2315 -9011งานฝังอัญมณี แบบฝังหุม้
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ อธิบายวัสดุ อุปกรณ์ รู ปแบบของชิ้นงาน และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการ
ฝังงานล๊อค
2. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการฝังล๊อคพลอยกลม การตัดแต่งงานล๊อคและลงลูกยางได้อย่างประณี ตและปลอดภัย
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความสนใจใฝ่ รู ้ ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการค้นคว้าหลักการตรวจตัวเรื อน การนับชิ้นงาน การตรวจพลอยและ
นับจํานวนพลอย และการบํารุ งเก็บรักษาเครื่ องมือ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการฝังล็อคบนตัวเรื อนเครื่ องประดับอัญมณี
3. ฝังล็อคบนตัวเรื อนเครื่ องประดับอัญมณี ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับการค้น คว้าหลักการตรวจตัวเรื อน นับจํานวนชิ้ นงาน การตรวจพลอยและนับ
จํานวนพลอย ขั้นตอนการปฏิบตั ิและฝึ กทักษะการฝังงานล๊อคกลมบนตัวเรื อนเครื่ องประดับอัญมณี โดยการ
ยึดติดชิ้นงานบนครั่ง การฝังล๊อคพลอยกลม การตัดแต่งงานล๊อค รวมทั้งสามารถบํารุ งเก็บรักษาเครื่ องมือได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2315 -9013

งานขัดเงาตัวเรือนเครื่องประดับ 2
0-6–2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน : 2315-2219 งานขัดเงาตัวเรื อนเครื่ องประดับ 1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในรู ปทรงของแหวน การขัดเงาแหวนประเภทยาก
2. อธิบายกระบวนการการขัดเงาแหวนประเภทยาก รวมทั้งลักษณะรู ปทรงของแหวนและขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน
3. มีทกั ษะในการเลือกใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักร วัสดุ อุปกรณ์ในการขัดเงาแหวนได้อย่างถูกต้อง
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความสนใจใฝ่ รู ้ ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับค้นคว้าลักษณะรู ปทรงของแหวน หลักการเลือกชนิด และขนาดของ
เครื่ องมือ รวมทั้งวิธีใช้และวิธีการบํารุ ง เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ ที่นาํ มาประกอบกับงานขัดเงาแหวนประเภทยาก
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขัดเงาแหวนประเภทยาก
3. ขัดเงาแหวนประเภทยากตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้นคว้าลักษณะรู ปทรงของแหวน หลักการเลือกชนิ ด และขนาดของเครื่ องมือ
รวมทั้งวิธีใช้และวิธีการบํารุ ง เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ ที่นาํ มาประกอบกับงาน-ขัดเงาแหวนประเภทยาก
โดยเฉพาะการลดความสิ นเปลื้องของวัสดุ มีค่า และความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งฝึ กทักษะการ
ขัดเงาแหวนประเภทยากตามกระบวนการ และสามารถบํารุ ง ดู แลเก็บรั กษาเครื่ องมื อ วัสดุ อุ ปกรณ์ ได้อย่างถูกต้อง
2315 -9014 การเขียนแบบเครื่องประดับอัญมณี
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. รู ้จกั วิธีการใช้อุปกรณ์เขียนแบบให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด และรู ้หลักการที่ถูกต้องในการวาด
ชิ้นงานทุกประเภท
2. เข้าใจขั้นตอนกระบวนการวาดชิ้นงานต่างๆ แหวน จี้ ต่างหู สร้อยข้อมือซึ่งมีลกั ษณะแตกต่างกัน
3. มีทกั ษะในการประเมินคุณค่าผลงาน ตระหนัก รู ้สาระ คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น โดย
สามารถตรวจสอบและปรับปรุ งขั้นตอนการทํางานด้วยตนเอง
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน รับผิดชอบ มุ่งมัน่ ขยัน หมัน่ ฝึ กฝน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้อุปกรณ์ในการวาดชิ้นงานเครื่ องประดับอัญมณี
ประเภทแหวน จี้ ต่างหู สร้อยข้อมืออย่างง่ายการวาดแบบรู ปทรง 3 มิติ การประกอบพลอย หิ น
และการลงยาสี
2. ใช้อุปกรณ์ในการวาดชิ้นงานเครื่ องประดับอัญมณี ประเภทแหวน จี้ ต่างหู สร้อยข้อมืออย่างง่าย
การวาดแบบรู ปทรง 3มิติการวาดชิ้นงานประกอบพลอย หิ นและลงยาสี ตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวาดชิ้นงานเครื่ องประดับอัญมณี ประเภทแหวน จี้ ต่างหู สร้อยข้อมืออย่างง่าย
รวมทั้ง การฝึ กทัก ษะการวาดแบบรู ป ทรง 3 มิ ติ วาดชิ้ น งานประกอบพลอย หิ น และลงยาสี แสง เงา
โครงสร้างสัดส่ วนและการกําหนดสัดส่ วน ลักษณะของผิววัสดุของอัญมณี ด้วยเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์
ตามหลักการและกระบวนการที่ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบและปรับปรุ งผลงานด้วยตนเอง
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2315 -9015
การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
0-6–2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจรู ้จกั ประยุกต์ความรู ้พ้นื ฐานต่างๆ ใช้ในการออกแบบ
2. มีทกั ษะการออกแบบชิ้นงานทั้งงานเดี่ยว งานชุด และชิ้นงานเชิงพาณิ ชย์
3. มีทกั ษะในตรวจสอบ และปรับปรุ งขั้นตอนการทํางาน และการประเมินคุณค่าผลงาน
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน รับผิดชอบ ช่างสังเกต มุ่งมัน่ ขยัน หมัน่ ฝึ กฝน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการออกแบบชิ้นงานต่างๆ โดยประยุกต์หลักการ
วาดและความรู ้พ้นื ฐานต่างๆ มาใช้ในเชิงพาณิ ชย์
2. ออกแบบชิ้นงานต่างๆ อาทิ แหวน จี้ ต่างหู โดยประยุกต์หลักการวาดและความรู ้พ้นื ฐานต่างๆ มาใช้
ในเชิงพาณิ ชย์ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานต่างๆ อาทิ แหวน จี้ ต่างหู เป็ นต้น โดยประยุกต์หลักการวาด
และความรู ้ พ้ืนฐานต่างๆ มาใช้ ซึ่ งเน้นชิ้ นงานเชิ งพาณิ ชย์ สามารถกําหนด ตรวจสอบ และปรั บปรุ ง
ความเหมาะสมของชิ้นงานด้วยตนเอง
2315 -9016

การเขียนลวดลายไทย 2
0-4-2
วิชาบังคับเรี ยนก่อน :2315-2107การเขียนลวดลายไทย 1
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เพื่อให้เข้าใจประวัติและวิวฒั นาการของลวดลายสมัยต่างๆ
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการเขียน คัดลอกลาย และผูกลาย การลงสี ตัดเส้นแบบลายไทย
3. เพื่อให้มีทกั ษะในการเขียนลายที่ซบั ซ้อนขึ้น อาทิ ภาพตัวพระ ตัวนาง สัตว์หิมพานต์
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน มีความเพียรพยามยาม รับผิดชอบ ใส่ ใจ ใฝ่ รู ้ และเจตคติที่ดีใน การ
ปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติและวิวฒั นาการของลวดลายไทยพื้นฐานการเขียนคัดลอกลาย
และผูกลายการลงสี ที่ซบั ซ้อนมากขึ้น
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการประยุกต์ลวดลายไทยพื้นฐานการเขียน
คัดลอกลายและผูกลายการลงสี ที่ซบั ซ้อนในงานต่าง ๆ
3. ประยุกต์ลวดลายไทยพื้นฐาน การเขียนคัดลอกลายและผูกลายการลงสี ที่ซบั ซ้อนในงานต่าง ๆ
ตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับประวัติและวิวฒั นาการของลวดลายไทยพื้นฐานการเขียนคัดลอกลาย
และผูก ลายการลงสี ที่ ซับ ซ้อ นมากขึ้ น เพื่ อ ประยุก ต์ใ ช้ใ นงานอื่ น ๆ เช่ น งานออกแบบช่ า งทองหลวง
สลักดุนงานช่างทองหลวง
2315 -9017 ออกแบบพืน้ ฐานงานช่ างทองหลวง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจอธิบายรู ปแบบลักษณะ และวิธีการออกแบบงานช่างทองหลวง
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการออกแบบงานช่างทองหลวงได้อย่างประณี ตและสวยงาม
3. มีกิจนิสยั ขยันอดทนรับผิดชอบมีความใฝ่ รู ้ต่อการเรี ยน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการค้นคว้ารู ปแบบงานช่างทองหลวงรวบรวมรู ปแบบหลักการออกแบบ
จากงานประเภทเครื่ องประดับหรื อเครื่ องใช้ในพระราชพิธีของที่ระลึกเครื่ องใช้สอยใน
ชีวิตประจําวันลักษณะของเทคนิคที่ใช้ทาํ วัสดุที่ใช้การประเมินราคา
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการออกแบบเครื่ องประดับและเครื่ องใช้สอยต่างๆ
3. ออกแบบเครื่ องประดับและเครื่ องใช้สอยต่างๆ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการค้นคว้ารู ปแบบงานช่ างทองหลวงรวบรวมรู ปแบบหลักการออกแบบ
จากงานประเภทเครื่ องประดับหรื อเครื่ องใช้ในพระราชพิธีของที่ระลึกเครื่ องใช้สอยในชีวิตประจําวันลักษณะของ
เทคนิคที่ใช้ทาํ วัสดุที่ใช้การประเมินราคา และฝึ กทักษะการออกแบบเครื่ องประดับและเครื่ องใช้สอยต่างๆ
2315 -9018
ออกแบบงานช่ างทองหลวง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการออกแบบงานช่างทองหลวง
2. เพื่อมีทกั ษะในการเขียนแบบเครื่ องประดับ หรื อเครื่ องใช้ในชีวิตประจําวัน ที่มีความซับซ้อน
3. มีกิจนิสยั ขยันอดทนรับผิดชอบมีความใฝ่ รู ้ต่อการเรี ยน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการออกแบบเขียนแบบ และการสร้างลวดลาย
ลักษณะ เทคนิค วัสดุที่ใช้ทาํ งานจากงานเครื่ องทอง เครื่ องประดับ เครื่ องใช้ในชีวิตประจําวัน
ที่มีความซับซ้อน
2. ออกแบบเขียนแบบ และการสร้างลวดลาย ลักษณะ เทคนิค วัสดุที่ใช้ทาํ งานจากงานเครื่ องทอง
เครื่ องประดับ เครื่ องใช้ในชีวิตประจําวันที่มีความซับซ้อนตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการออกแบบเขียนแบบ และการสร้างลวดลาย ลักษณะ เทคนิ ค วัสดุ
ที่ใช้ทาํ งานจากงานเครื่ องทอง เครื่ องประดับ เครื่ องใช้ในชีวิตประจําวันที่มีความซับซ้อน
2315 -9019
งานบุรูปพรรณ
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ อธิบาย คุณสมบัติของวัสดุ ลักษณะงาน และขั้นตอนวิธีการบุหุม้ รู ปพรรณ
2. มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือ และปฏิบตั ิการบุหุม้ รู ปพรรณได้อย่างประณี ต
3. มีกิจนิสยั ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีความสนใจ ใฝ่ รู ้ต่อการเรี ยน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับลักษณะและประโยชน์ ของงานบุรูปพรรณ คุณสมบัติของวัสดุพ้นื งานบุ
การขยายและหดตัวของวัสดุที่ใช้ในงานบุ การใช้วสั ดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์และการบํารุ งรักษา
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบุผวิ งานรู ปพรรณเรี ยบ หรื อ รู ปพรรณนูนตํ่า นูนสูง
รู ปพรรณผสม (มีลวดลายลงบนหุ่น)
3. บุผวิ งานรู ปพรรณเรี ยบ หรื อ รู ปพรรณนูนตํ่า นูนสู ง รู ปพรรณผสม (มีลวดลายลงบนหุ่ น)
ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับลักษณะและประโยชน์ ของงานบุ รูปพรรณ คุ ณสมบัติของวัสดุ พ้ืนงานบุ
การขยายและหดตัวของวัสดุที่ใช่ในงานบุ ฝึ กทักษะการใช้วสั ดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์และการบํารุ งรักษาการขึ้นรู ป การ
จับยึดขอบงาน การบุดว้ ยค้อนยาง ค้อนไม้ การใช้เหล็กยี เหล็กเนี ยมเดิ นลวดลาย การบัดกรี แข็งเพื่อซ่ อมผิวงาน
วิธีการบุผวิ งานรู ปพรรณเรี ยบ หรื อ รู ปพรรณนูนตํ่า นูนสูง รู ปพรรณผสม มีลวดลายลงบนหุ่น
2315 -9020
งานประดับอัญมณีโบราณ
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ เข้าใจอธิบายวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการทําตัวเรื อนเครื่ องประดับอัญมณี โบราณ
2. มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือ และทําตัวเรื อนเครื่ องประดับอัญมณี โบราณตามขั้นตอนต่างๆ
อย่างประณี ตและสวยงาม
3. มีกิจนิสยั ขยัน อดทน ประหยัด รอบคอบ มีความสนใจใฝ่ รู ้ต่อการเรี ยน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบวิธีการประดับอัญมณี คุณสมบัติของวัสดุต่างๆ สารเคมีที่ใช้ใน
การประดับอัญมณี โบราณ การบํารุ งรักษา และการประเมินราคา
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการประดับอัญมณี โบราณแหวนและจี้
3. ประดับอัญมณี โบราณแหวนและจี้ตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ รู ป แบบวิ ธี ก ารประดับ อัญ มณี คุ ณ สมบัติ ข องวัส ดุ ต่ า งๆ สารเคมี
ฝึ กทักษะการใช้เครื่ องมือตามขั้นตอนและวิธีการประดับอัญมณี โบราณ รวมทั้งการบํารุ งรักษา การประเมิน
ราคางานเครื่ องประดับอัญมณี แหวนและจี้

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ

2000-9201
ภาษาอังกฤษปรับพืน้ ฐาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ซ่อมเสริ มการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษสําหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางภาษา
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นพื้นฐานของการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังการอ่านคํา ประโยค ข้อความจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูลส่ วนตัว
3. อ่านออกเสี ยงคํา ข้อความและประโยคตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนคํา ประโยค สะกดคําตามหลักการเขียนและโครงสร้างทางภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่าน เขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับ การฟั ง พูด อ่ าน เขี ยน การอ่ านออกเสี ย งคํา ประโยคและข้อความตามหลักการอ่ า น
ออกเสี ยง การสะกดคํา การเขียนรู ปประโยคตามโครงสร้างภาษา การสนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูลส่ วนตัว การใช้สื่อ
เทคโนโลยีพฒั นาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง และสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-9202
ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้และติดต่อสื่ อสาร
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
สมรรถนะรายวิชา
1. ใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นในการสื บค้นข้อมูล
2. สื บค้นข้อมูลโดยใช้คาํ สําคัญ (keyword)
3. อ่านคําสัง่ และปฏิบตั ิตามคําสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอ
4. อ่าน รับและส่ งสารทางอินเทอร์เน็ต
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะทางภาษา
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191
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้อินเทอร์ เน็ต ใช้ Web browser, Search engines อ่านคําสั่งและปฏิบตั ิตามคําสั่ง
ที่ปรากฏบนหน้าจอ การสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่สนใจและเรื่ องทางวิชาชีพโดยใช้คาํ สําคัญ (keyword) เพื่อเป็ น
พื้ น ฐานในการพัฒ นาทัก ษะทางภาษาและเปิ ดโลกทัศ น์ ข องตน อ่ า นและสรุ ป ข้อ มู ล สํ า คัญ จากเรื่ องที่ อ่ า น
จากเว็บไซต์ เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และแสดงหลักฐานการสื บค้นข้อมูลจากแหล่ง
การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-9203
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในการสมัครงาน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการหางานและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องในสถานการณ์เกี่ยวกับการสมัครและสัมภาษณ์งานจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบสัมภาษณ์งาน
3. อ่านประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
4. เขียนประวัติยอ่ จดหมายสมัครงาน
5. กรอกข้อมูลการลงทะเบียน การสมัครงานออนไลน์
6. ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บค้น การหางานและสมั ค รงานและฝึ กฝนการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู เรื่ องสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ ยวกับการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน พูดโต้ตอบ
สัมภาษณ์งาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ การกรอก
ใบสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ ทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การลงทะเบียน การสมัครงานออนไลน์ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง และแสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-9024
ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการโครงงานภาษาอังกฤษ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษในหัวเรื่ องที่สนใจหรื อบูรณาการกับการศึกษาวิชาชีพ
2. แสวงหาความรู ้ภาษาอังกฤษในหัวหัวข้อเรื่ องที่สนใจจากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
3. ทําโครงงานภาษาอังกฤษตามขั้นตอนกระบวนการโครงงานภาษาอังกฤษ
4. นําเสนอโครงงานภาษาอังกฤษรายกลุ่มหรื อรายบุคคล
5. ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บค้ น และฝึ กฝนการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น พร้ อ มแสดงหลั ก ฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การทําโครงงานภาษาอังกฤษตามแนวคิดและกระบวนการทําโครงงานภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อที่สนใจเป็ นรายบุคคลและหรื อรายกลุ่ม การฝึ กฟั ง พูด อ่าน และเขียน การวางแผนการทําโครงงาน
การกําหนดจุดประสงค์ การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การแสดงหลักฐานการศึกษาค้นคว้า
การนําเสนอผลงานและหรื อการจัดแสดงผลงานในรู ปแบบการจัดบอร์ด การบรรยาย การสาธิต การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาในการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและแสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-9205
ศัพท์ เทคนิคภาษาอังกฤษ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้คาํ ศัพท์เทคนิคเพื่อใช้สื่อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคําศัพท์เทคนิคที่ใช้ในงานอาชีพจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ องหรื อข้อความที่มีคาํ ศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
3. เขียนให้ขอ้ มูลสั้น ๆ ในการปฏิบตั ิงานโดยใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
4. นําเสนอ สาธิตการปฏิบตั ิงานในการฝึกงานที่ใช้ศพั ท์เทคนิค
5. สื บค้นคําศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
6. ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บค้ น และฝึ กฝนการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น พร้ อ มแสดงหลั ก ฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน และเขียนการใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในการปฏิบตั ิงานอาชีพ การออกเสี ยงและ
ความหมายของคํ า ศั พ ท์ เ ทคนิ คตามหลั ก การอ่ า นออกเสี ยง การเชื่ อมโยงความรู ้ ทางวิ ช าชี พกั บ
บทอ่ า นที่ มี ค าํ ศัพ ท์เ ทคนิ ค และเขี ย นถ่ า ยโอนเป็ นข้อ ความง่ า ย ๆ การค้น คว้า และรวบรวมคํา ศัพ ท์เ ทคนิ ค
มาใช้ในการนําเสนอหรื อสาธิ ตการปฏิบตั ิงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแสวงหาข้อมูลเกี่ ยวกับคําศัพท์
ในงานอาชีพจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-9206
ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสี ยงคําและประโยค การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
2000-9207

ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9206 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ องการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวน การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาจีน
2000-9208
ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงสัทอักษรภาษาญี่ปุ่น
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาญี่ปุ่น
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาญี่ปุ่น การอ่านออกเสี ยงคําและประโยค การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การเขียนอักษรฮิรากานะ คาตากานะ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
2000-9209

ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9208 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดูเรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านเรื่ อง และข้อความสั้น ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การเขียนอักษรคันจิ พ้ืนฐาน
ประมาณ 30 ตัวอักษร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
2000-9210
ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเกาหลี
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนภาษาอักษรเกาหลี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
2000-9211

ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9210 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดูเรื่ อง การสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่าน ข้อความและเรื่ องสั้น ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สาํ นวนภาษา การอ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
2000-9212
ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา และประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเวียดนาม
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้ค าํ ศัพ ท์ สํานวนภาษา การอ่ านคําและประโยค การเขี ย นตัวอักษรภาษาเวี ย ดนาม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
2000-9213

ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9212 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟั ง ดู พูด อ่ านและเขี ยนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านเรื่ อง ข้อความง่าย ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
2000-9214
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบ ในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยคตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น การออกเสี ยง การสนทนา ภาษาสถานการณ์ ต่ า ง ๆ
ในชี วิตประจําวัน การใช้คาํ ศัพท์ สํานวน การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรบาฮาซาอิ นโดนี เซี ย การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
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2000-9215

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9214 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
2000-9216
ภาษาพม่ าเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาพม่าตามหลักการออกเสี ยงจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักและโครงสร้างภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์การต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรพม่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาพม่า
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2000-9217

ภาษาพม่ าเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: 2000-9216 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาพม่า
2000-9218
ภาษาเขมรเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค ข้อความ
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นคํา และประโยค การออกเสี ย ง การสนทนา สํ า นวนภาษา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้คาํ ศัพท์ การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาเขมร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมร
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2000-9219

ภาษาเขมรเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9218 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
5. เขียนคํา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสร้างภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเขมร
2000-9220
ภาษาลาวเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาลาว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาลาว
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หมวดวิชาเลือกเสรี

200
2000-9221

ภาษาลาวเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-92220 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
5. เขียนคํา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสร้างภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาลาว
2000-9222
ภาษาบาฮาซามลายูเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาบาฮาซามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาบาฮาซามลายู
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรบาฮาซามลายู การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
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หมวดวิชาเลือกเสรี

201
2000-9223

ภาษาบาฮาซามลายูเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9222 ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน ในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สาํ นวนภาษา การอ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
2000-9224
ภาษาฟิ ลิปิโนเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาฟิ ลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาฟิ ลิปิโน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาภาษาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวน การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาฟิ ลิปิโน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
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หมวดวิชาเลือกเสรี

202
2000-9225

ภาษาฟิ ลิปิโนเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9224 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟั ง ดู พูด อ่ านและเขียนภาษาฟิ ลิ ปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวันในระดับที่
สู งขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักโครงสร้างภาษาฟิ ลิปิโน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
2000-9226
ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคําจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษารัสเซีย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรภาษารัสเซี ย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
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203
2000-9227

ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่ อสาร 2
วิชาบังคับก่อน : 2000-9226 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่ อสาร 1

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สาํ นวนภาษา การอ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
2000-9228
ภาษาเยอรมันเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวันและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเยอรมัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาเยอรมัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
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2000-9229

ภาษาเยอรมันเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9228 ภาษาเยอรมันเพือ่ การสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟั ง ดู พูด อ่ านและเขี ย นภาษาเยอรมัน ตามสถานการณ์ ต่ าง ๆ ในชี วิ ต ประจําวัน ในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
2000-9230
ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสี ยงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนภาษา การอ่านคํา และประโยค การเขียนอักษรภาษาฝรั่งเศส การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
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2000-9231

ภาษาฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9230 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาํ ศัพท์ สํานวนง่าย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การใช้
คําศัพท์สํานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตร

2000-200X
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ X
0-2-0
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
2. สามารถปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสื อวิสามัญ มีทกั ษะทางลูกเสื อและ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่ นและสังคม มีวินัย คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั คําปฏิญาณ กฎและระเบียบข้อบังคับของลูกเสื อวิสามัญ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ
3. บําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสื อวิสามัญ การปฏิบตั ิตน
ตามคําปฏิญาณ กฎ ระเบียบวินยั ของลูกเสื อวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ การใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมและทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
2000-200X
กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ X
0-2-0
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริ มสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางานในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการทํากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชี พ กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิต กิ จกรรมพัฒนาองค์กร ชุ มชนและสังคม การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ
ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ป ไตยในกิ จ กรรมเกี่ ย วกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย ์แ ละกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางาน
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ภาคผนวก

คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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