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ค าน า 
 

 เนื่องด้วยสาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้ใช้
หลักสูตรนี้ในการเรียนการสอนด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้าน  

อัญมณีและเครื่องประดับเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับใน
ประเทศ ซึ่งปัจจุบันทางหลักสูตรฯ ได้ผลิตบัณฑิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนมีผลงานที่เกิดจากนักศึกษาและงานวิจัยทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพ ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับได้ในวงกว้าง เพ่ือให้หลักสูตรฯ เป็นไปที่ตาม
มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากที่สุด 

 ดังนั้น สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จึงจัดท า
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยมี
การเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม เพ่ือน ามาใช้ในการเปิดสอนในภาคการศึกษา 
2565 ต่อไป 
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

โดยสภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ พิเศษ 
1/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้อนุมัติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 
2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยี     
พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2567 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนี้ 

  - นักออกแบบเครื่องประดับ 

  - ผู้ควบคุมทางด้านการผลิตตัวเรือน 

  - นักผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ 

 - ผู้ประกอบการทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 

 - ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 

 - นักผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 - นักการตลาดด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่าง

มาก อีกทั้งกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีเป้าหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู่
เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ สนับสนุน 
เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น หลักสูตร ฯ จึงวางแผน
ให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยเน้นในเรื่องการรู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับที่ทันสมัย อีกทั้งจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งศูนย์กลางการค้าขายพลอยสี การเจียระไน การเพ่ิม
คุณภาพของอัญมณีและการผลิตเครื่องประดับที่ส าคัญของประเทศ จึงท าให้นักศึกษาได้สัมผัสกับ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได้จริง ส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม 
ในการจัดท าหลักสูตรนี้ค านึงถึงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในแหล่งค้าพลอยขนาดใหญ่

ของประเทศไทย เป็นแหล่งที่ผลิต ค้าขายพลอยและบริการ ที่มีความต้องการบุคลากรทางด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับ ประเทศยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความช านาญการใช้เทคโนโลยีทางด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับ อีกทั้งอัญมณีและเครื่องประดับก็เป็นสินค้าที่ส่งออกท ารายได้ให้กับประเทศในระดับต้น  ๆ จึง
เป็นส่วนส าคัญที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักสูตรดังกล่าวขึ้น พร้อมกับเน้นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพในการท างานเพ่ือไปพัฒนาสังคมต่อไป 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับได้ค านึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต 
มุ่งเน้นการบูรณการการใช้เทคโนโลยีทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้มีความสอดคล้องกับการแข่งขันและ
การรับรองของตลาดแรงงาน โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานให้เกิดความช านาญ อีกท้ังบุคลากรภายในหลักสูตร
มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีมีพันธกิจที่ 3 ด้านการผลิตบัณฑิต คือ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  

มีศักยภาพความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลัก
คุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ  และพันธกิจที่ 
1 ด้านบริการวิชาการ คือ ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมบนฐานของ
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพ้ืนที่ชุมชน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ เน้นในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เรียนรู้การตลาดการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับในประเทศและ
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ต่างประเทศ นอกจากนี ้สาขาวิชายังส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนในด้านที่ถนัด แต่ไม่ละเลยที่จะ
ให้นักศึกษาได้มีความรู้ในด้านอ่ืนนอกเหนือจากสิ่งที่ตนเองถนัดด้วย ในด้านของการวิจัยและบริการวิชาการนั้น 
ทางสาขาวิชาสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานวิจัยเพ่ือเป็นประโยชน์กับชุมชน อีกท้ังยังช่วย
ให้นักศึกษารู้จักการคิดวิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคมอีกด้วย 

12.2.1 หลักสูตรมีเอกลักษณ์ของตนเองโดยไม่ซ้ าหรือเหมือนกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืน
โดยยึดหลักการตอบสนองต่อบริบทของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นมีความ เป็น
ท้องถิ่นเพ่ือผลิตก าลังคนให้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

12.2.2 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

12.2.3 เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสูงมีความคล่องตัวเพื่อทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  
.2.421  เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกันในระหว่างสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในการใช้

ทรัพยากรฐานข้อมูลความรู้ และภูมิปัญญาร่วมกันโดยจัดหลักสูตรให้นักศึกษาได้ไปอบรมกับบริษัทที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 

12.2.5 เป็นหลักสูตรที่ได้มีการมุ่งเน้นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาให้กว้างขึ้น โดยให้เรียนรู้
การท างานเป็นทีมการสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล กลุ่ม

วิชาความอดทน กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
13.3.1 บริหารจัดการหลักสูตร โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมในการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามอธิบายเนื้อหา
สาระ เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 

13.3.2 ประสานงานกับอาจารย์ หรือผู้แทนจากภาควิชาอ่ืน ๆ ในคณะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตให้โดดเด่นด้านทักษะและการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดความรู้ ภูมิปัญญาในการพัฒนา

ท้องถิ่น และประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนในตลาดอุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดับ  
ความส าคัญ 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่าการส่งออกสูงสุดติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทยเป็น

เวลาติดต่อกันหลายปี โดยในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าการส่งออก 4 แสนกว่าล้านบาท ซึ่งประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก โดยมีปัจจัยส่งเสริม คือ เป็นแหล่งค้าขายพลอยก้อน มีความ
ช านาญในการเผาพลอย มีช่างเจียระไนพลอยที่มีฝีมือประณีต มีพ่อค้าอัญมณีที่มีประสบการณ์และความ
ช านาญสูง มีช่างผลิตเครื่องประดับที่มีฝีมือประณีต และมีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับในด้านต่าง ๆ เช่น 
การตรวจสอบคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ พัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
เป็นอุตสากรรมที่ส าคัญของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแข่งขัน
ในตลาดโลก อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยต้องใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการยกระดับ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันในตลาดโลกต่อไป 

มหาวิทยาลั ย ราชภัฏร า ไพพรรณี  ได้ ท าการ เปิ ดหลั กสู ตรด้ านการผลิ ตบุ คลากร เข้ า สู่
ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งจะเป็นการเตรียมบุคลากรทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เข้า
ท างานในส่วนของการออกแบบ การผลิต การค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับ ในโรงงานและสถาน
ประกอบการ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จะท าการเปิดการเรียนการสอน
ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และขอความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือเข้ามาช่วยในการร่างหลักสูตร 
จัดท าแผนครุภัณฑ์ ด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่จ าเป็นต่อการศึกษาของนักศึกษา และมองหาความร่วมมือ
กับสถาบันในการใช้ทรัพยากรบุคคล และเครื่องมือทดลองต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เหตุผลของการพัฒนาหลักสูตร 
เป็นไปตามวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตร ใช้หลักสูตรครบ 5 ปี และสอดคล้องกับสถานการณ์ความ

ต้องการของตลาดแรงงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านอัญมณีและเครื่องประดับ การใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมูลค่า 

อัญมณี การบริหารจัดการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการออกแบบเครื่องประดับ การผลิตเครื่องประดับ 

การจ าแนกอัญมณี การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารด้านอัญมณีและเครื่องประดับการออกแบบ
เครื่องประดับ การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มคีุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตให้มีมาตรฐานตามที่
สกอ. ก าหนด 

- ด าเนินการทบทวนข้อก าหนดของ
หลั กสู ตร เ พ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

- เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

2. ติดตามการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน 

-  ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบการ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม อั ญ ม ณี แ ล ะ
เครื่องประดับ 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 
 

3. ติดตามผลการน าหลักสูตร
ไปใช้จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เช่ น  คณาจารย์  นั กศึ กษา
ผู้ประกอบการ  

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
- สร้างช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็น 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะความรู้ความสามารถ
ในการท างานเฉลี่ยในระดับดี 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 

1. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

          (1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
        (2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีก าหนดไว้ 
 (3) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียน การเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้าง

ขึ้น นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานที่แตกต่างกัน  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

จัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่        
เพ่ือแนะน าการวางเป้าหมายชีวิตเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลามอบหมายหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา และสอนเสริม
ปรับความรู้พ้ืนฐานให้กับนักศึกษา 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 

ชั้นปีที่ 3 - - 20 20 20 

ชั้นปีที่ 4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 20 20 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
หน่วย : บาท 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบพัฒนาบุคลากร 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

2. งบด าเนินการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

3. งบลงทุน 500,000 500,000 500,000 100,000 100,000 

รวม 555,000 555,000 555,000 155,000 155,000 

หมวดรายรับ 2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
 

  * หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 26,000 บาท/คน/ป ี(ค่าลงทะเบียนเทอมละ 13,000 บาท) 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียนหรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีก าหนด 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2561 ระเบียบฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ระเบียบฯ ว่าด้วย 
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจ
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศฯ พ.ศ. 2561 และประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. 2560 
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3.1.3 รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม           9 หน่วยกิต 
บังคับเรียน   3 หน่วยกิต 
 0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6) 
  H.M .King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable  
  Development  
และเลือกอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้    
 0163002 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน    3(3-0-6) 
  Moral Education for Self Development 
 0163003  ภูมิคุ้มกันการทุจริต  3(3-0-6) 
  Anti Corruption Immunity 
 0163004 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต  3(2-2-5) 
  Meditation for Life Development 
 0163005 ชีวิตและความตาย  3(2-2-5) 
  Life and Death    
1.2 กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล        6 หน่วยกิต 
 0263001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  Thai for Communication in the 21st Century 
 0263002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  English for Communication in the 21st Century 
 0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  Chinese for Communication in the 21st Century 
 0263004 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
  Khmer for Communication in the 21st Century 
 0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
  Thai and ASEAN Society and Culture  
 0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
  Life in the Digital Age 
 0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ 3(2-2-5) 
  Computer, Poll and Presentation 
1.3 กลุ่มวิชาความอดทน                                                                                6 หน่วยกิต 
 0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
  Volunteer with Local Development 
 0363002 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 
 0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 3(3-0-6) 
  Citizenship of Thai Democracy 
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 0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
  Creative Community Learning 
 0363005 พลเมืองสีเขียว 3(2-2-5) 
  Green Citizen 
 0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
  Basic Smart Technology and Development 
 0363007 แนวทางพระราชด าริด้านพืชพรรณและการเกษตร 3(2-2-5) 
  Royal Initiation in Plant and Agriculture 
1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ   6  หน่วยกิต 
 0463001 ฉลาดคิด 3(3-0-6) 
  Smart Thinking 
 0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  Psychology in Daily Life 
 0463003 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
  Leadership and Teamwork 
 0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 3(3-0-6) 
  Digital Business and SMEs 
 0463005 การเงินและความมั่งคัง่ 3(3-0-6) 
  Finance and Wealth 
 0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
  Gems and Jewelry 
 0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 3(2-2-5) 
  Life and Health Management 
 0463008 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  Arts for Daily Life in the 21st Century 
 0463009 สุนทรียะการเกษตร 3(2-2-5) 
  Aesthetic Agriculture 
 0463010 การคิดและการตัดสินใจ   3(3-0-6)

 Thinking and Decision Making 
 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก  3 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ      เรียนไม่น้อยกว่า   84 หน่วยกิต 
2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน      เรียนไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

   2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     จ านวน   12 หน่วยกิต 
 6171001   เคมีส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ 1       3(2-2-5) 
   Chemistry for Gems and Jewelry 1      
 6171002 คณิตศาสตร์ส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ    3(3-0-6) 
   Mathematics for Gems and Jewelry  
     6172003 ฟิสิกส์ส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ     3(3-0-6) 
    Physics for Gems and Jewelry     
      6172004 เคมีส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ 2     3(3-0-6) 
   Chemistry for Gems and Jewelry 2 
   2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  จ านวน   18 หน่วยกิต 

6171101 วัสดุอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ     3(3-0-6) 
  Gems and Jewelry Industrial Materials      
6171102  ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐานงานเครื่องประดับ    3(0-6-3) 
   Practice on Basic Technology in Jewelry Work 
6172103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน     3(3-0-6) 
  Occupational Health and Safety in Factory 
6172104 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   3(0-6-3) 
   Information Technology for Gems and Jewelry Business 
6173105 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเครื่องประดับ  3(3-0-6) 
  Human Resource Development and Training in Jewelry Technology  
6173106 การจัดการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ    3(3-0-6) 
  Industrial Management in Gems and Jewelry Industry 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน                                                              เรียนไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกิต 
    2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาเทคโนโลยีอัญมณี                 เรียนจ านวน    36 หน่วยกิต 
            และเครื่องประดับ (บังคับ) 
 6171201  พ้ืนฐานการออกแบบเครื่องประดับ 3(2-2-5) 
  Basic Jewelry Design 
      6171202   อัญมณีเบื้องต้น        3(2-2-5) 
                     Basic Gemstones 
 6171203 การออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์     3(0-6-3) 
   Creative Jewelry Design 

6172204  การสร้างรูปพรรณเครื่องประดับ      3(0-6-3) 
 Ornament Jewelry Making 
 6172205   การออกแบบเครื่องประดับเชิงพาณิชย์ 3(0-6-3) 
  Commercial Jewelry Design 
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 6172206   คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานอัญมณีและเครื่องประดับ 3(0-6-3) 
  Computer Graphic for Gems and Jewelry 

6172207   วิเคราะห์อัญมณี        3(0-6-3) 
            Gems Identification 
      6172208   การแกะข้ีผึ้งส าหรับงานเครื่องประดับ 3(0-6-3) 
  Wax Carving  for Jewelry 
 6172209   คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น 3(2-2-5) 
                     Computer for Basic Jewelry Design 
 6173210   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจเครื่องประดับ 3(0-6-3) 
  E-commerce in Jewelry Business 
 6173211   ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
  English for Gems and Jewelry Business 
 6173212 เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร 3(0-6-3) 
  Diamond and Diamond Grading 
    2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาเทคโนโลยีอัญมณี                    เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
            และเครื่องประดับ (เลือก) 
 6173213 การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี 3(2-2-5) 
  Gemstones Enhancement 
 6173214 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับ 3(2-2-5) 
  Jewelry Manufacturing Technology 
 6173215   คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับในอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
                     Computer for Industral Jewelry Design 
 6173216   วัสดุทางเลือกในงานเครื่องประดับ 3(2-2-5) 
  Alternative Materials Jewelry 
 6173217   การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการส าหรับงานเครื่องประดับ 3(2-2-5) 
  Display and Exhibition for Jewelry 

6173218 การเจียระไนอัญมณี       3(0-6-3) 
   Gemstones Cutting and Polishing  

      6173219   การชุบเครื่องประดับ 3(2-2-5) 
  Jewelry Plating 
 6173220   การหล่อเครื่องประดับ 3(2-2-5) 
  Jewelry Casting 
  2.2.3 กลุ่มวิชาโครงงาน  จ านวน    5      หน่วยกิต 

6173301   การเตรียมโครงงานพิเศษอัญมณีและเครื่องประดับ    2(0-4-2) 
          Preparation of Special Project for Gems and Jewelry 

6174302 โครงงานพิเศษอัญมณีและเครื่องประดับ     3(0-6-3) 
 Gems and Jewelry Special Project 
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2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/      เรียนไม่น้อยกว่า   4  หน่วยกิต 

     วชิาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน 

      6174999   สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ 6(640) 
          The Cooperative Education Course of Gems and Jewelry Technology 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 

     

ความหมายของรหัสวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 01xxxxx  หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม 

 02xxxxx  หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล 

 03xxxxx  หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาความอดทน 
 04xxxxx  หมายถึง  วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 

 

หมวดวิชาเฉพาะ การให้รหัสวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
ประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว ก าหนดให้ 
 ล าดับที่ 1 คือ รหัสคณะ (6 = คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
 ล าดับที่ 2-3 คือ รหัสแสดงสาชาวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  00 หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยส่วนกลางของคณะ 
  17 หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ 

 ล าดับที่ 4 คือ รหัสแสดงระดับชั้นปี 
 ล าดับที่ 5 คือ รหัสกลุ่มวิชา 
  0 คือ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  1 คือ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
  2 คือ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ 
  3 คือ กลุ่มวิชาโครงงาน 
  4 คือ วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการ

ท างาน 

 ล าดับที่ 6-7 คือ ล าดับของรายวิชา 

     6173401    เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(0-2-1) 
          Preparation for Professional Experience 

       6173998    เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ 2(0-4-2) 
                       The Pre-Cooperative Education Course of Gems and Jewelry Technology 
     6174402    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(640) 

          Field  Experience   



 

มคอ .2 มรรพ. 
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3.14  แผนการศึกษา 

  

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การ 
             พัฒนาอย่างยั่งยืน 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล )6(  
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน )6(  
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
XXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXX 

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (12) 

6171002 คณิตศาสตร์ส าหรับอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

3(3-0-6) 
 
 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (18) 6171101 วัสดุอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับ) 
(36) 

6171201 พ้ืนฐานการออกแบบเครื่องประดับ 3(2-2-5) 
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เลือก) 
(9) 

  

กลุ่มวิชาโครงงาน (5)   
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชา
บูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน (4) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี )6(    
รวม 18 

 

 

 

 

 

 



 

มคอ .2 มรรพ. 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
XXXXXXX XXXXXXXXX 
 

3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล )6(  
XXXXXXX XXXXXXXXX 
 

3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน )6(  
XXXXXXX XXXXXXXXX 
 

3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (12) 

6172003 ฟิสิกส์ส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (18) 6171102 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐานงาน
เครื่องประดับ 

3(0-6-3) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับ) 
(36) 

6171202 อัญมณีเบื้องต้น  
6171203 การออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ 

3(2-2-5) 
3(0-6-3) 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เลือก) 
(9) 

  

กลุ่มวิชาโครงงาน (5)   
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชา
บูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน (4) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี )6(    
รวม 21 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

มคอ .2 มรรพ. 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม )9(  

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล )6(  
XXXXXXX XXXXXXXXX 
 

3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน )6(  
XXXXXXX XXXXXXXXX 
 

3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (12) 

6171001 เคมีส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ1 
 

3(2-2-5) 
 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (18) 6172103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
โรงงาน 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับ) 
(36) 

6172204 การสร้างรูปพรรณเครื่องประดับ 
6172205 การออกแบบเครื่องประดับเชิงพาณิชย์              
6172206 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

3(0-6-3) 
3(0-6-3) 
3(0-6-3) 

 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เลือก) 
(9) 

  

กลุ่มวิชาโครงงาน (5)   
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชา
บูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน (4) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี )6(    
รวม 21 

 
 
 
 
 
 
 



 

มคอ .2 มรรพ. 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม )9(  

XXXXXXX XXXXXXXXX 
 

3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล )6(  
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน )6(  
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
XXXXXXX XXXXXXXXX 
 

3(X-X-X) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (12) 

6172004 เคมีส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ 2 3(3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (18) 6172104 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับ 

3(0-6-3) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับ) 
(36) 

6172207 วิเคราะห์อัญมณี 
6172208 การแกะขี้ผึ้งส าหรับงานเครื่องประดับ 
6172209 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ
เครื่องประดับเบื้องต้น 

3(0-6-3) 
3(0-6-3) 
3(2-2-5) 

 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เลือก) 
(9) 

  

กลุ่มวิชาโครงงาน (5)   
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชา
บูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน (4) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี )6(    
รวม 21 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

มคอ .2 มรรพ. 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณแีละเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หน้า 20 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม )9(  

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล )6(  
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน )6(  
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (12) 

  

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (18) 6173105 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีเครื่องประดับ 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับ) 
(36) 

6173211 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 

อัญมณีและเครื่องประดับ 
6173210 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจ
เครื่องประดับ 

 

3(3-0-6) 
 

3(0-6-3) 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เลือก) 
(9) 

XXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXX 

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

กลุ่มวิชาโครงงาน (5)   
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชา
บูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน (4) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี )6(  XXXXXXX XXXXXXXXX 3(X-X-X) 
รวม 21 

 
 
 
 
 
 



 

มคอ .2 มรรพ. 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณแีละเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หน้า 21 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม )9(  

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล )6(  
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน )6(  
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (12) 

  

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (18) 6173106 การจัดการอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับ) 
(36) 

6173212 เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร 3(0-6-3) 
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เลือก) 
(9) 

  

กลุ่มวิชาโครงงาน (5) 6173301 การเตรียมโครงงานพิเศษอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

2(0-4-2) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชา
บูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน (4) 

6173401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือ 
6173998 เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอัญมณี
และเครื่องประดับ 

1(0-2-1) 
 

2(0-4-2) 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี )6(  XXXXXXX XXXXXXXXX 3(X-X-X) 
รวม 12/13 

 

 

 

 

 

 



 

มคอ .2 มรรพ. 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณแีละเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หน้า 22 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม )9(  

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล )6(  
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน )6(  
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (12) 

  

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (18)   
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับ) 
(36) 

  

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เลือก) 
(9) 

  

กลุ่มวิชาโครงงาน (5)   
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชา
บูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน (4) 

6174402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือ 
6174999 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

3(640) 
 

6(640) 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี )6(    
รวม 3/6 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม )9(  

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล )6(  
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (12) 

  

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (18)   
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับ) 
(36) 

  

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เลือก) 
(9) 

  

กลุ่มวิชาโครงงาน (5) 6174302 โครงงานพิเศษอัญมณีและเครื่องประดับ 3(0-6-3) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชา
บูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน (4) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี )6(    
รวม 3 
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3.2.2  อาจารย์พิเศษ 
ไม่มี 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็น

ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได ้
3) มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4) มีระเบียบวินัยตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานประกอบการได้ 
5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้มีทักษะการ

สื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล 
4.2 ช่วงเวลา 

  วิชา       ภาคการศึกษา/ชั้นปี 
 6173401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     2/3 
 6174402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     1/4 

          4.3 การจัดเวลา และตารางสอน 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ จัดในช่วงภาคการศึกษาปกติเป็น

ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง โดยนักศึกษาที่จะเลือกลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้นั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
วิชาเอกท่ีเรียนมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนผู้จัดท า
โครงงาน 1 คนหรือมากกว่า (พิจารณาจากโครงงาน) และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบ และระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ สามารถ

แก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาได้ โดยสามารถน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการท า
โครงงานได ้มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร ด้วยภาษา

เขียน และภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการท าโครงงาน โครงงาน
สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา 6173301 การเตรียมโครงงานพิเศษอัญมณีและ

เครื่องประดับ 2(1-2-3) 



 

มคอ .2 มรรพ. 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณแีละเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หน้า 26 

ภาคการศึกษาที่  2 ของชั้นปีที่  4 ในรายวิชา 6174302 โครงงานพิเศษอัญมณีและ
เครื่องประดับ 3(0-6-3) 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 5 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่าง

ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงานและประเมินผลจากผลส าเร็จของ

โครงงาน และการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3  คน 
. 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรับผิดชอบ - ส่ ง ง านที่ ไ ด้ รั บมอบหมายตร งต่ อ เ วลาและส่ ง เ สริ ม 

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. มีคุณภาพ คุณธรรมและ

จริยธรรม 

- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และการวางตัว
ในสังคมให้เหมาะสมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. มีการศึกษาค้นคว้าและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

- มอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้น รวบรวมข้อมูล และ
สรุปผลการศึกษาเพ่ือน าเสนอในชั้นเรียนหรือเป็นรูปเล่ม
รายงานส่งผู้สอน 

4. มีความสามารถและฉลาด
ในการจัดการ 

- มอบหมายงานให้นักศึกษาคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติ สรุปผล
การด าเนินงานและแก้ไขปรับปรุง 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ าเสมอ 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร 
3) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
4) รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น เคารพสิทธิมนุษยชน 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต 
- ให้ความส าคัญของการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามก าหนด และความซื่อสัตย์ในการท า

กิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน 
- เน้นเรื่องการแต่งกาย และการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา การปฏิบัติตน 
- ให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
- ประเมินจากผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะด้านที่แสดงออกถึงคุณธรรม

จริยธรรม 
2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ตามสาระวิชา 
2) สามารถวิเคราะห์ และจ าแนกข้อเท็จจริงตามแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของสาระวิชา 
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3) สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ 
4) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
- จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยบูรณาการศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทฤษฎี และปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด

องค์ความรู้ และทักษะต่าง ๆ 
- มอบหมายงานกลุ่มให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและน าเสนอในชั้นเรียน 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง และใช้วิธีการประเมินที่

หลากหลาย เช่น การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ การประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน รายงานหรือโครงงาน 
- สังเกตพฤติกรรมการท างานและการปฏิบัติตน 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาและในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ตาม
สาระวิชา 

3) สามารถสังเคราะห์สิ่งที่ดีมีประโยชน์น ามาใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคม 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ 
- มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
- ฝึกให้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับทฤษฎี และเนื้อหาในบทเรียน 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
- ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน  
- สังเกตการน าเสนองาน หรือผลงาน 

 2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

1) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้ 
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไปได้ 
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4) มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม การท างานแบบร่วมมือ หรือการระดม

ความคิด 
- ส่งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานที่มอบหมายให้ศึกษา

ค้นคว้า 
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 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
- ประเมินผลจากผลงาน การน าเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
2) สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ และติดต่อสื่อสารได้ 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้ เรียนได้วิ เคราะห์สถานการณ์ส าคัญในชีวิตประจ าวัน  

ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
- มอบหมายงานให้ผู้เรียนน าเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเป็นรูปเล่มรายงานโดยใช้หลักการ

เขียนทางวิชาการเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจ เน้นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน 

- ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สังเกตการน าเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น 
- ประเมินจากผลงาน รูปเล่มรายงาน 

- ประเมินผลจากการสอบทักษะด้านการสื่อสาร 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนในการเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ และสอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ⚫ ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    

1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม เรียน 9 หน่วย
กิต 

                   

บังคับเรียน                    

0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
H.M .King Bhumibol Adulyadej's 
Philosophy for Sustainable 
 Development 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫     ⚫   

และเลือกอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้                    

0163002 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 
Moral Education for Self 
Development 
 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 
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  ⚫ ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต 
Anti Corruption Immunity 

⚫    ⚫    ⚫ ⚫    ⚫      

0163004 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life 
Development 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  ⚫       

0163005 ชีวิตและความตาย 
Life and Death 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

1.2 กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล  
เรียน 6 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0263001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 
21 
Thai for Communication in the 
21st Century 

 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫   

0263002 ภาษา อังกฤษเ พ่ื อการสื่ อส า ร ใน
ศตวรรษท่ี 21 
English for Communication in 
the 21st Century 

 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫    ⚫  
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  ⚫ ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 
21 
Chinese for Communication in 
the 21st Century 

 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫    ⚫  

0263004 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษ
ที่ 21 
Khmer for Communication in 
the 21st Century 

 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫    ⚫  

0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 
Thai and ASEAN Society and 
Culture 

     ⚫  ⚫  ⚫   ⚫       

0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 
Life in the digital age 

 ⚫      ⚫  ⚫    ⚫   ⚫ 
 ⚫ 

0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ 
Computer, Poll and 
Presentation 

   ⚫ ⚫     ⚫       ⚫   
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  ⚫ ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1.3 กลุ่มวิชาความอดทน เรียน 6 หน่วยกิต                    

0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 
Volunteer with Local 
Development 

 ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫     

0363002 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

   ⚫   ⚫   ⚫  ⚫   ⚫    ⚫ 

0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย 
Citizenship of Thai Democracy 

  ⚫ ⚫ ⚫     ⚫    ⚫      

0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Community Learning 

   ⚫   ⚫  ⚫     ⚫      

0363005 พลเมืองสีเขียว 
Green Citizen 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  ⚫    ⚫     ⚫ 

0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับ
การพัฒนา 
Basic Smart Technology and 
Development 

 ⚫ ⚫    ⚫  ⚫           
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  ⚫ ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0363007 แนวทางพระราชด าริด้านพืชพรรณ
และการเกษตร 

Royal Initiation in Plant and 
Agriculture 

 ⚫ ⚫  ⚫       ⚫        

1.4 กลุ่มวิชาฉลาดและการจัดการ  
เรียน 9 หน่วยกิต 

                   

0463001 ฉลาดคิด 
Smart Thinking 

⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 
Psychology in Daily Life 

⚫ ⚫   ⚫    ⚫     ⚫      

0463003 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

⚫   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫        

0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 
Digital Business and SMEs 

    ⚫    ⚫ ⚫          

0463005 การเงินและความมั่นคง 

Finance and Wealth 

⚫ ⚫   ⚫    ⚫     ⚫ ⚫ ⚫    

0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 
Gems and Jewelry 

⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    ⚫   ⚫   ⚫   
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  ⚫ ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 
Life and Health Management 

 ⚫   ⚫   ⚫  ⚫    ⚫   ⚫   

0463008 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 
21 
Arts for Daily Life in the 21st 
Century 

   ⚫    ⚫ ⚫   ⚫        

0463009 สุนทรียะการเกษตร 
Aesthetic Agriculture 

  ⚫  ⚫       ⚫        

0463010 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

    ⚫     ⚫  ⚫    ⚫    
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ 

4.1 คุณธรรมจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ 

และซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กร และสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคลองค์กร
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  - สอดแทรกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตหรือปัจจุบันในเรื่องความมีคุณธรรมและจริยธรรม
ที่เป็นตัวอย่างของสังคมมาเล่าให้นักศึกษาฟัง โดยให้มีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ก าลังศึกษา ชี้ให้เห็นถึงผลดี
ผลเสีย 
  - ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนจิตพิสัย ให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  และ
คณะเพ่ือฝึกให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของสังคมได้ 
  - ฝึกการท างานเป็นทีมของนักศึกษาโดยให้รู้จักการวางแผนงานความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย มีความอดทน 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  - ประเมินความตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน การปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  - ประเมินความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษา 
  - ประเมินการวางแผนการท างานเป็นทีมของนักศึกษา ความมีวินัยในการท างาน 

4.2 ความรู้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐานการ
บริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
 2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 
 3) มีความรู้ในวิธีการ และการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการท างาน 
 4) สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
จริงได ้
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  - การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปรายการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 
  - การฝึกปฏิบัติ การได้ฝึกการท างานในสถานประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ 
  - การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา และฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และท่ีเกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  - การประเมินผลรายงานการศึกษาค้นคว้า 
  - การประเมินผลการรายงานการศึกษาค้นคว้า และการตอบข้อซักถาม 
  - การประเมินผลการปฏิบัติ การประยุกต์ใช้กฎ ทฤษฎีต่าง ๆ ในการพัฒนานวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4.3 ทักษะทางปัญญา 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)   มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
2)   สามารถศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการทางด้านเทคโนโลยี 
3)   สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูล  

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4)   มีจินตนาการ และมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
5)   สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือการ  

เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  - การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  - การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท าโครงงาน  
  - การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  - ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 
  - ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าโครงงาน 
  - ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)   สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทย  และ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคม
ได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

2)   สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ  
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง และของกลุ่มรวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
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3)   สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง 
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4)   รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 

5)   มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานด้านเทคโนโลยี และการรักษา
สภาพแวดล้อมพลังงาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 
  - การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

- การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
- การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

- ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
- ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ที่มีการส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่ม 
- ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

4.5 ทักษะในการวิเคราะห์การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)   มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
2)   มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อ

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3)   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมี  

ประสิทธิภาพ 
4)   มีทักษะในการสื่อสารการน าเสนอข้อมูลทั้งทางวาจา ลายลักษณ์อักษร แ ละการสื่อ

ความหมาย การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม 
5)   สามารถใช้เครื่องมือการค านวณ และเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์การสื่อสาร  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการทดสอบความรู้พ้ืนฐาน  

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาโดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติการท า  
แบบฝึกหัด การท ารายงาน 

- ประเมินผลการเรียนรู้การทดสอบความรู้พ้ืนฐาน  
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-  ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
4.6 ทักษะการปฏิบัติงาน 

ผลการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงาน 
1) มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐาน รวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย 
2) มีทักษะในการบริหารจัดการการวางแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา 

ระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
4) มีทักษะปฏิบัติ และความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน (Project oriented) 
5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
- การสอนโดยเน้นผู้เรียนปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมได้จริง 
- การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท าโครงงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน 

สถานประกอบการ 
- การออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาโครงงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ประกอบการจริง 
- ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าโครงงาน 
- ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

 ⚫ ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง  
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์   

                              

6171001 เคมีส าหรับอัญมณีและ
เครื่องประดับ 1 
Chemistry for Gems and Jewelry 1  

 ⚫    ⚫ ⚫             ⚫     ⚫      

6171002 คณิตศาสตร์ส าหรับอัญมณีและ
เครื่องประดับ 
Mathematics for Gems and Jewelry  

 ⚫    ⚫     ⚫           ⚫   ⚫      

6172003 ฟิสิกส์ส าหรับอัญมณีและ
เครื่องประดับ 
Physics for Gems and Jewelry    

 ⚫    ⚫ ⚫     ⚫     ⚫        ⚫      

6172004 เคมีส าหรับอัญมณีและ
เครื่องประดับ 2 
Chemistry for Gems and Jewelry 2 
 

 ⚫    ⚫ ⚫    ⚫  ⚫       ⚫    ⚫ ⚫      
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 ⚫ ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง  
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี                               

6171101 วัสดุอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 
Gems and Jewelry Industrial 
Materials 

 ⚫   ⚫   ⚫   ⚫              ⚫      

6171102 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยี
พ้ืนฐานงานเครื่องประดับ 
Practice on Basic Technology in 
Jewelry Work 

      ⚫                   ⚫     

6172103 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในโรงงาน 
Occupational Health and Safety in 
Factory 

 ⚫     ⚫ ⚫    ⚫        ⚫           

6172104 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
Information Technology for Gems 
and Jewelry Business 

   ⚫    ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ ⚫     ⚫   

 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หน้า 42 

 ⚫ ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง  
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6173105 การพัฒนาบุคลากรและการ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเครื่องประดับ 
Human Resource Development  
and Training in Jewelry Technology  

 ⚫    ⚫     ⚫        ⚫     ⚫   ⚫    

6173106 การจัดการอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ 
Industrial Management in Gems 
and Jewelry Industry 

⚫  ⚫   ⚫     ⚫    ⚫  ⚫  ⚫     ⚫   ⚫    

2.2 วิชาเฉพาะ  
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ 
(บังคับ) 

                              

6171201 พ้ืนฐานการออกแบบ
เครื่องประดับ 
Basic Jewelry Design 

    ⚫  ⚫        ⚫           ⚫     

6171202 อัญมณีเบื้องต้น 
Basic Gemstones 

 ⚫     ⚫                 ⚫       
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6171203 การออกแบบเครื่องประดับเชิง
สร้างสรรค์ 
Creative Jewelry Design 

    ⚫  ⚫        ⚫           ⚫     

6172204 การสร้างรูปพรรณ
เครื่องประดับ 
Ornament Jewelry Making 

      ⚫                   ⚫     

6172205 การออกแบบเครื่องประดับเชิง
พาณิชย์ 
Commercial Jewelry Design 

 ⚫   ⚫  ⚫        ⚫           ⚫     

6172206 คอมพิวเตอร์กราฟิกใน 
งานอัญมณีและเครื่องประดับ 
Computer Graphic for Gems and 
Jewelry 

 ⚫   ⚫   ⚫      ⚫ ⚫      ⚫     ⚫     

6172207 วิเคราะห์อัญมณี 
Gems Identification 

 ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫              ⚫ ⚫     

6172208 การแกะขี้ผึ้งส าหรับงาน
เครื่องประดับ 
Wax Carving  for Jewelry 

      ⚫                   ⚫     
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 ⚫ ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง  
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6172209 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ
เครื่องประดับเบื้องต้น 
Computer for Basic Jewelry Design 

 ⚫   ⚫   ⚫      ⚫ ⚫      ⚫     ⚫     

6173210 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจ
เครื่องประดับ 
E-commerce in Jewelry Business 

 ⚫   ⚫  ⚫       ⚫ ⚫        ⚫     ⚫   

6173211 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 

อัญมณีและเครื่องประดับ 
English for Gems and Jewelry 
Business 

 ⚫       ⚫      ⚫ ⚫        ⚫       

6173212 เพชรและการประเมินคุณภาพ
เพชร 
Diamond and Diamond Grading 

    ⚫   ⚫  ⚫ ⚫               ⚫     

2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ 
(เลือก) 

                              

6173213 การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี 
Gemstones Enhancement 

    ⚫  ⚫ ⚫   ⚫         ⚫      ⚫     
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
6173214 เทคโนโลยีการผลิต
เครื่องประดับ 
Jewelry Manufacturing Technology 

         ⚫                ⚫     

6173215 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ
เครื่องประดับในอุตสาหกรรม 
Computer for Industral Jewelry 
Design 

 ⚫   ⚫   ⚫      ⚫ ⚫      ⚫     ⚫     

6173216 วัสดุทางเลือกในงาน
เครื่องประดับ  
Alternative Materials Jewelry 

 ⚫ ⚫    ⚫       ⚫    ⚫  ⚫    ⚫       

6173217 การจัดแสดงสินค้าและ
นิทรรศการส าหรับงานเครื่องประดับ 
Display and Exhibition for Jewelry 

 ⚫     ⚫        ⚫    ⚫  ⚫       ⚫   

6173218 การเจียระไนอัญมณี 
Gemstones Cutting and Polishing  

      ⚫                   ⚫     

6173219 การชุบเครื่องประดับ 
Jewelry Plating 

       ⚫                  ⚫     

6173220 การหล่อเครื่องประดับ 
Jewelry Casting 

         ⚫                ⚫     
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2.2.3 กลุ่มวิชาโครงงาน                               
6173301 การเตรียมโครงงานพิเศษอัญ
มณีและเครื่องประดับ 
Preparation of Special Project for 
Gems and Jewelry 

 ⚫       ⚫    ⚫  ⚫    ⚫    ⚫ ⚫       

6174302 โครงงานพิเศษอัญมณีและ
เครื่องประดับ 
Gems and Jewelry Special Project 

 ⚫  ⚫     ⚫  ⚫  ⚫  ⚫    ⚫    ⚫ ⚫     ⚫  

2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน 
หรือ สหกิจศึกษา 

                              

6173401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
Preparation for Professional 
Experience 

○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● 

6173998 เตรียมสหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ  
The Pre-Cooperative Education 
Course of Gems and Jewelry 
Technology 

○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● 
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6174402 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                          
Field  Experience 

○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○  ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● 

6174999 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอัญมณี
และเครื่องประดับ 
The Cooperative Education Course of 
Gems and Jewelry Technology 

○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○  ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● 
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านอัญมณี การออกแบบเครื่องประดับ และพ้ืนฐานการผลิต
เครื่องประดับ 

2 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านการวิเคราะห์อัญมณี การผลิตตัวเรือน การออกแบบเครื่องประดับ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3 มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบ ผลิตเครื่องประดับ  
ขายสินค้า น าเสนอสินค้า และปรับปรุงคุณภาพอัญมณี การประเมินคุณภาพเพชร  

4 มีความสามารถในด้านการบูรณาการวิชาการกับการท างานจริง 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น ดังนี้ 

1.1 การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเป็น  8 ระดับ  
 

 
 
 
 

กรณีท่ีสอบตกในรายวิชาเลือก สามารถเปลี่ยนไปเลือกวิชาเลือกอ่ืนแทนได้ แต่ให้นับหน่วยกิตที่
สอบตกและน ามาคิดว่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย ส่วนการประเมินรายวิชาที่เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า“C” ถือว่าสอบตก ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าได้รับการ
ประเมินต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา 
 1.2  ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา 
PD ผ่านดีเยี่ยม 

P ผ่าน 
NP ไม่ผ่าน 

ระบบในข้อ 1.2 นี้ ใช้ส าหรับประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนด
เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม แต่การลงทะเบียนเรียนต้องเป็นไปตามล าดับวิชาที่
แต่ละหลักสูตรก าหนด 

รายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้

สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 
AU (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต 
W (Withdraw) ใช้ส าหรับบันทึกหลังจากนักศึกษาขอถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบปลายภาค

ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย และในกรณีนักศึกษาลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษา
หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 

I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
(1) นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
(2) นักศึกษาขาดสอบเพราะป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
นักศึกษาที่ได้ “I” ในรายวิชาใด ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอบในภาคการศึกษาถัดไปที่

นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนจาก “I ”เป็น “F ”  

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0.0 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

     2.1 ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรายละเอียดรายวิชาใน มคอ.3 กับ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละ
รายวิชา 
      2.2 ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
     2.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความปกติผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 3.1 ต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในเล่มของสาขาวิชานี้ 
 3.2 ต้องไม่มีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2562 
   หมวด 8 การส าเร็จหลักสูตรและการเสนอให้ได้รับปริญญา 
    ข้อ 49 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษาที่กองบริการการศึกษา 
    ข้อ 50 นักศึกษาภาคปกติที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
    50.1 มีความประพฤติดีตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
    50.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร 
    50.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
    50.4 ผ่านการประเมินการร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    50.5 ผ่านการทดสอบการประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
    50.6 มีเวลาเรียน ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ ากว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่ต่ ากว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ไม่ต่ ากว่า 8 
ภาคการศึกษาปกต ิ
    50.7 มีสถานภาพนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ไม่เกิน 
20 ภาคการศึกษาปกติ 
    ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้น ๆ 
   ข้อ 51 นักศึกษาภาคพิเศษที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   51.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 50.1 50.2 และ 50.3 
   51.2 มีเวลาเรียน ส าหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ ากว่า 6 ภาคการศึกษา ส าหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี ไม่ต่ ากว่า 9 ภาคการศึกษา 
   51.3 มีสถานภาพนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 4 ปี ส าหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี 
   ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้น ๆ 
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  ข้อ 52 นักศึกษาที่เรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือปรับระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 จึง
จะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 50.7 และ 51.3 
  ข้อ 53 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   53.1 ผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา
ตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า 3.60 
และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ไม่น้อย
กว่า 3.60  
    ผู้ที่จะได้รับเกียรนิยมอันดับ 2 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า 3.25 และ
เรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏร าไพพรรณี  
ไม่น้อยกว่า 3.25  
    ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 53.2 และ 
53.3 ด้วย    

   53.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า c ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ NP ตามระบบ
ไม่มีค่าระดับคะแนน 
   53.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร ปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร 4 ปี และมีเวลาศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
    นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) และไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร 4 ปี 
 3.4 เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤติ
นักศึกษากระท าผิดกรณีต่าง ๆ พ .ศ .  2550 
  ข้อ 6. นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือปรับปรุง
คะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้ โดยยื่นเรื่องขอปรับปรุงคะแนนความประพฤติที่กองพัฒนา
นักศึกษา 
  ทั้งนี้ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาต้องมีคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย
คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน และงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัด และการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ

ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ และคุณธรรม 

(2) มีการสนับสนุนอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือต าแหน่งทางวิชาการ 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนให้
แรงจูงใจแก่ผู้ที่มผีลงานทางวิชาการ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 
3.2 การส่งเสริม และพัฒนานักศึกษา 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4. อาจารย์ 
4.1 การบริหาร และพัฒนาอาจารย์ 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
การบริหารงานของหลักสูตรด าเนินงานโดยค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญ คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่ง

ประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้าน
การให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ก าหนดดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน โดยมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี

ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13. อ่ืน ๆ ระบุ...      

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 9 10 

 เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได้ว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษา และศิษย์เก่า 
ด าเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึก

ประสบการณเ์ทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ประเมินโดยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคล นอกจากนี้
อาจจัดประชุมก่อนนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา ส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะ
จัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการที่นั กศึกษาไปฝึกงานหรือใช้วิธีการส่ง

แบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 

2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
ด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงานหรือใช้วิธีการส่ง

แบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่  7  
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานภายนอก 
4. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะท าการรวบรวมข้อมูลเพ่ือที่จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้ง
ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ 
ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา หากพบปัญหา
ใหญ่ก็จะมีการประชุมเพ่ือทบทวนและแก้ไข ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              เรียนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

   1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม          จ านวน 9  หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                 หน่วยกิต 
 0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน                     3(3-0-6) 
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development 
 ศึกษาแนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในมิติต่าง ๆ เช่น มิติเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มิติภูมิ
สังคม มิติหลักการทรงงาน 23 ข้อ และมิติการสร้างคนด้วยการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นต้น แนวทาง
พระราชด าริในการพัฒนาประเทศ โครงการพระราชด าริต่าง ๆ ที่แก้ปัญหาให้กับราษฎร ตามพระบรมราโชวาท
และพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริในจังหวัดจันทบุรีที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 Students study King Rama IX, otherwise known as H.M. Bhumibol Adulyadej's, 
work.  His Majesty’s work is studied in each aspect such as understanding, achieving and 
developing, His Majesty’s 2 3  work ethics, educating people and creating learning through 
experience, etc.  Also, they study Royal Projects which helped solve people's problems, Royal 
Guidance, Royal Speech and Sufficiency Economy Philosophy.  Students will be able to 
demonstrate familiarity with all The Royal Projects in Chanthaburi Province. 
 0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน                             3(3-0-6) 
  Moral Education for Self Development 
 ความหมายของจริยศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม  การน าหลักธรรมค าสอน ทาง
ศาสนาปรัชญาและจิตวิทยา แนวคิดของจิตอาสากับการพัฒนาตน เกณฑ์การตัดสินคุณค่าในชีวิต การ
ประยุกต์ใช้และบูรณาการพัฒนาชีวิตตนเอง และการฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้การเป็นจิตอาสา 
 This course focuses on the study of the meaning of ethics by focusing on 
teaching life concepts and working guidelines applying the principles of religious teachings, 
philosophy and psychology to apply and integrate the development of their own lives, 
including knowing how to behave on the basis of moral principles and ethics and good morals 
amid rapid changes in modern society times. 
 0163003  ภูมิคุ้มกันการทุจริต                       3(3-0-6) 
  Anti Corruption Immunity 
 ความหมายและประเภทของการทุจริต ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สภาพและผลเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต แนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ  การ
ป้องกันการทุจริต แนวทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 Meaning and kind of Corruption, self interest and common interest differences, 
condition and damage of Corruption problems, concepts, theories and method of corruption 
prevention in Thailand, citizen role and duty also responsibility to social for against corruption 
and management on Good Governance. 
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 0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต     3(2-2-5) 
  Meditation for Life Development 
  ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ ลักษณะ
ของการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการท าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สมาธิกับการเรียนการงาน ลักษณะขั้นตอนคุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน
ต่าง ๆ 
        Meaning of meditation, purpose, method, procedure, beginning of meditation, 
the nature of the practice and meditation. Benefits of meditation. Concentrate on work and 
study characteristics, steps, properties, benefits of wisdom and contemplation. By meditation 
practicing according to various steps 
 0163005 ชีวิตและความตาย     3(2-2-5) 
  Life and Death 
  ศึกษาหลักค าสอนของแต่ละศาสนาที่เกี่ยวกับชีวิตและความตายของคนทั่วไปทั้งในประเทศ
ไทย ต่างประเทศ  รวมทั้งความตายของคนแต่ละศาสนาและชาติพันธุ์  โดยเน้นศึกษาโลกทัศน์และชีวทัศน์ของ
แต่ละศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธเกี่ยวกับชีวิตและความตาย เช่น เรื่อง ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ กรรมและ
สังสารวัฏ วิธีการปฏิบัติต่อชีวิตและความตาย เช่น หลักความไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต หลักการเตรียมตัว
ตายอย่างมีสติ แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกล้ตาย ชีวิตหลังความตาย การเตรียมตัว
ตาย รูปแบบการตายที่ดี ประเพณี เกี่ยวกับความตาย และวิธีการปลอบโยนให้ก าลังใจแก่ผู้ประสบความสูญเสีย 
 Learn the doctrines of each religion related to life and death of all people in 
Thailand and foreign  countries including the death of each religions and ethnicities. By focusing 
on the worldview and the biosphere of each religions Especially Buddhism concerning life and 
death, such as Pancakkhandha or Five Aggregates, Tilakkhana or the Three Characteris, Karma 
and Samsara or the  Wheel of Rebirth. How to treat life and death, such as the principle of 
non- negligence in life , the principles of preparing to die consciously.The concept of historical  
life in the previous life, nearly life to death, the life after death. Preparing to die, good death 
patterns, traditions about death and methods of comforting and encouraging people to suffer 
losses. 
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   1.2 กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล                                                          จ านวน 6 หน่วยกิต    
     รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต 
     0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21     3(2-2-5) 
  Thai for Communication in the 21st Century 
 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย และการใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับยุคสมัยทั้ง 4 ทักษะส าคัญ ประกอบด้วยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความอย่างสร้างสรรค์ ฝึกทักษะและบุคลิกภาพการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 Thai usage for Communication in the 21st century, the comprehension of Thai 
language and ability to use in appropriate way in four skills including listening, speaking, reading 
and writing in accordance with time and socio-hierarchical levels of Thai society. Be able to 
analyze, synthesize and interpret in creativity way, effective speech and personality 
development in various situations. 
 0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21     3(2-2-5) 
  English for Communication in the 21st Century 
                   การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่  21 การพัฒนาและฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งค าศัพท์และการออกเสียง ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 English usage for communication in the 21st century, English four skills 
improvement and practice: listening, speaking, reading and writing including English vocabulary 
and pronunciation in the accurate and appropriate way. 
 0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21     3(2-2-5) 
  Chinese for Communication in the 21st Century 
     การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ระบบสัทอักษรภาษาจีนกลาง ค าศัพท์ 
โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และวัฒนธรรมจีน การฝึกทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน รวมทั้งบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  Chinese for communication usage in the 21st century; Chinese phonetic 
system, vocabulary, basic sentence patterns and Chinese culture; Chinese four skills practice: 
listening, speaking, reading, writing and conversations for everyday life.  
 0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21     3(2-2-5) 
  Khmer for Communication in the 21st Century 
  การใช้ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สนทนาภาษาเขมรเบื้องต้น รู้ระบบเสียง 
โครงสร้าง รูปประโยคพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การเรียนรู้สภาพสังคม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวกัมพูชา การมีทัศนคติที่ดีต่อ 
ชาวกัมพูชาในฐานะที่เป็นประเทศเพ่ือนบ้านของไทย 
  Khmer usage for communication in the 21st century; learning Khmer phonology, 
structure, basic sentences; improving Khmer listening, speaking, reading and writing for 
everyday life; learning society, customs, cultures, lifestyle and background of Cambodian; 
positive attitudes to Cambodian as a neighbor.  
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 0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน     3(3-0-6) 
  Thai and ASEAN Society and Culture 
  ความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายในอาเซียน ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ปัญหาความขัดแย้งในอาเซียน 
บทบาทด้านการต่างประเทศของไทยในประชาคมอาเซียน ทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และการ
สื่อสาร ผลกระทบนโยบายของประชาคมอาเซียนที่มีต่อพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย 
  Understanding of difference societies and cultures in ASEAN, social problems, 
economics, politics ;  cooperation on  economics, conflicts within ASEAN, Thai role of foreign 
affairs in ASEAN on politics, economics, society, culture and communication, impact of ASEAN  
policies on evolution of Thai society and economics. 
 0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 
  Life in the Digital Age 
  แนวคิดเก่ียวกับยุคดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล สังคมดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการท างานและ
ชีวิตประจ าวัน การรู้เท่าทันสื่อ การใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย การปรับตัวเพ่ือรับมือจากผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมดิจิทัล 
  Concepts of the digital age, digital citizens, digital society, applications in work 
and daily life, media literacy, applications for security, adaptation to cope with the impact of 
changes in the digital world, digital law and ethics. 
 0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ     3(2-2-5) 
  Computer, Poll and Presentation 
  การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การรู้เท่าทันและวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เทคนิค
การสุ่มตัวอย่าง สถิติเบื้องต้น การท าโพล สิทธิมนุษยชน การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ออกแบบสื่อประกอบการน าเสนอ การใช้กลยุทธ์ในการน าเสนอท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ 
การน าเสนอในงานแต่ละประเภท 
  Basic computer, data literacy and analysis in social media, sampling techniques, 
introduction to statistics, poll, human rights, using the application to develop media design 
skills, using strategies to present and consistent with the presentation characteristics of each 
type of work. 
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   1.3 กลุ่มวิชาความอดทน                                                                     จ านวน 6 หน่วยกิต    
 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต 
 0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
  Volunteer with Local Development 
  ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการและวิธีการเกี่ยวกับงานจิตอาสา เพ่ือ
การพัฒนาตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น รูปแบบและกระบวนการจิตอาสาตามแนวพระราโชบายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เน้นการสร้างงานจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมกับกลุ่มองค์กร หน่วยงานที่ท างาน
ด้านจิตอาสา ตลอดจนการบ าเพ็ญประโยชน์หรือเป็นอาสาสมัครเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
  Understand the meaning, importance, concept, ideology, principles and 
methods of volunteer work for self-development, local community. To understanding the 
form, guidelines, process in accordance to the royal concept of His Majesty the King, King Rama 
X who focuses on creating volunteer works. Study the duties of individuals and organizations. 
The organizations that work in volunteering as well as being a volunteer or volunteer in the 
way of volunteer spirit for sustainable social and environmental development. 
 0363002 การเมืองการปกครองไทย               3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 
  ความรู้พ้ืนฐานการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม สถาบันการเมือง
กระบวนการทางการเมือง หลักธรรมาภิบาล สิทธิทางการเมือง และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย วิเคราะห์
ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงแนวโน้มการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต 
  Fundamental knowledge of politics and government; state and society 
relationship; political institutions; political processes; morals and ethics of politicians; principles 
of good governance; the constitutional rights and freedom of citizens of the Kingdom of 
Thailand; the development of concept and analyses of civil society; movement of Thailand's 
civil society; the analyses of political problems including the future trends of politics of 
Thailand. 
 0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 3(3-0-6) 
  Citizenship of Thai Democracy 
  หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน พัฒนาการ แนวคิด
ความเป็นพลเมือง คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะการคิด  ท างาน แก้ปัญหา สื่อสาร และการร่วมมือท างาน การปลูกฝังให้เป็นมนุษย์ที่เข้าใจในวิถีชีวิตของ
แต่ละปัจเจก และวัฒนธรรมที่แตกต่าง อาทิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ การมีส่วน
ร่วม และบทบาททางการเมืองภาคพลเมือง 
  Basic principles of democracy, development, concepts of citizenship, 
characteristics of citizenship and democracy, focusing on self-learning, thinking, working, 
problem-solving, communication, and collaborative work skills, cultivating an understanding of 
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each individual’s lifestyle and different cultures such as human dignity, equality, rights, 
freedom and participation as a citizen in a political role. 
 0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
  Creative Community Learning 
  ความหมาย ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน องค์ประกอบชุมชน โครงสร้างชุมชน และแนวคิด
พ้ืนฐานในการเข้าใจชุมชน การเรียนรู้การปฏิบัติตนในชุมชน วิธีการศึกษาข้อมูลชุมชนพ้ืนฐาน การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และเจตคติท่ีดีกับชุมชน 
  The meaning of and understand about the community, community 
components, community structures, and the basic concepts of community understanding. To 
study a community and learn how to act through fieldwork. To learn how to get basic data 
from the community surveyed by using simple techniques and instruments for community 
learning.  To learn how to build good relationships and good attitudes with the community. 
 0363005 พลเมืองสีเขียว 3(2-2-5) 
  Green Citizen 
  การปลูกฝังจิตส านึก  พลเมืองและความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในสังคมไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการจัดท าโครงการ
รณรงค์เก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  Instillation and role of citizen, social conscience and awareness of one’s 
function in society and the environment. Students are required to organize a campaign to raise 
awareness or bring about change in society 
 0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
  Basic Smart Technology and Development 
  ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีกับ
การพัฒนางาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและซ่อมบ ารุงเครื่อง
อุปกรณ์และเครื่องใช้พื้นฐาน 
  Smart system definition, recent smart system application, basic structure and 
device of smart system, design of easy smart system for daily life 
 0363007                 แนวทางพระราชด าริด้านพืชพรรณและการเกษตร                    3(2-2-5) 

    Royal Initiation in Plant and Agriculture 
พืชพรรณที่มีต่อชีวิตตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ความส าคัญ หลักการของโครงการตามแนวพระราชด าริ  การ
จัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 Plants for life according to the “Plant Genetic Conservation Project Under the 
Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn”, importance and 
principle of Royal initiation, sustainable resources management, New Theory of Agriculture, 
sufficiency economy, agricultural business, agricultural tourism. 
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   1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ                                                       จ านวน 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต 
 0463001 ฉลาดคิด     3(3-0-6) 

 Smart Thinking 
ลักษณะการท างานของสมองมนุษย์ การคิดเบื้องต้น การคิดขั้นสูง รูปแบบของการคิด การ

ผสมผสานการคิดเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 
Characteristics of human brain, basic and advanced thinking skills, patterns of 

thinking, integrated thinking for innovation development.   
 0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

 Psychology in Daily Life 
ทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน การปฏิสัมพันธ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ 

อารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว การจัดการความเครียด เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความสุขกับ  

ความรัก และการออกแบบชีวิต 
Psychological theories, self and others understanding, interaction, motivation, 

personality, emotion, mental health and adaptation, stress management, techniques for 
relationships, happiness with love and life design.   
 0463003 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม     3(3-0-6) 

 Leadership and Teamwork 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า ความหมาย ความส าคัญ และคุณลักษณะของผู้น าที่ดี 

คุณธรรมจริยธรรมของผู้น า การสร้างแรงจูงใจ การท างานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้งในทีมงาน และการ
แก้ปัญหา 

Concepts and theories of leadership, definition, importance and characteristics 
of good leader, morals and ethics of leaders, motivation, teamwork, conflict management and 
problem solving. 
 0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี     3(3-0-6) 
  Digital Business and SMEs 
  แนวคิดการบริหารจัดการ หน้าที่ ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คุณลักษณะ
และทักษะ ส าหรับผู้ประกอบการ การพัฒนาและการประเมินโอกาสของการประกอบการ ปัจจัยความส าเร็จ  
และความล้มเหลวของธุรกิจ ธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบธุรกิจดิจิทัล การตลาดและการโฆษณาออนไลน์ ระบบความ
ปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมผู้ประกอบการ 
  Concept of management, function, types of Small and Medium Enterprises, 
features and skills of entrepreneurs, development and assessment of entrepreneurship 
opportunities, success and  failure factors. Digital business system, online marketing and public 
advertising, security system, law and ethics of entrepreneurs. 
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 0463005 การเงินและความม่ังคั่ง     3(3-0-6) 
  Finance and Wealth 
  การปรัชญาทางการเงิน  ความเข้าใจการเงิน การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล การจัดท า
บัญชีครัวเรือน การวางแผนการเงิน การออม รายรับและรายจ่ายส่วนบุคคล ดอกเบี้ยและผลตอบแทนทางการ
เงิน การลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และภาษีอากรเบื้องต้น 
  Financial philosophy, Understanding in finance, personal financial management, 
household accounting, financial planning, saving, personal debit and credit, interest and 
income tax, financial investment and risk.    
 0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ     3(3-0-6) 
  Gems and Jewelry 
  ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของอัญมณีและเครื่องประดับ โลหะมีค่า การเลือกซื้อ  และ
การดูแลรักษา 
  Definition, important, types of famous gems and jewelry, precious metals, 
concepts of buying and caring of gems and jewelry.   
 0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ     3(2-2-5) 
  Life and Health Management 
  ความหมาย ความส าคัญของการจัดการชีวิตและสุขภาพ มิติของความสุข อาหารและการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพทุกช่วงวัย การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ คุณภาพชีวิตองค์รวม การเลือกคู่ครอง การมี
เพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ความหลากหลายของวัยในสภาวะสังคมผู้สูงอายุของ
ประเทศไทย 
  Definition, important of life and health management, dimension of happiness, 
food and exercise for all, health promotion and prevention, holistic quality of life, marriage, 
sexual and prevention of sex for students, generation diversity in aging society of Thailand. 
 0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 21     3(2-2-5) 
  Arts for Daily Life in the 21st Century 
  การประยุกต์ใช้ศิลปะ ดนตรี และการออกแบบการแต่งกาย ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ หรือ
เทศกาลต่าง ๆ เพื่อคุณค่าทางความงามที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ทั้งส่วนบุคคลและในสังคมปัจจุบัน 

  Application of arts, music and costume design in daily life related to situations, 
or festivals for appropriate aesthetic values for both personal and society. 
 0463009 สุนทรียะการเกษตร     3(2-2-5) 
  Aesthetic Agriculture 
  ความรู้พื้นฐานและความส าคัญของการเกษตร ด้านสัตว์บก สัตว์น้ า พืชและอาหาร ภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร การน าผลผลิตทางการเกษตรมาประยุกต์เพ่ือให้
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข     

  Basic knowledge and important of agriculture : animals, aquatic animals, plants 
and food, wisdom and agricultural technology, processing of agricultural products, application 
of agricultural products for living a happy life. 
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 0463010 การคิดและการตัดสินใจ     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making 
  การคิดเชิงตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล อัตราส่วนและสัดส่วน ร้อยละ ล าดับและอนุกรม 
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น กระบวนการตัดสินใจ ความน่าจะเป็น และการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  Logical thinking and reasoning, rations and proportion, percent, sequence and 
serial, fundamental data analysis, thinking process, probability and application to solve 
problems in daily life    
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                  เรียนไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกิต 

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน                                                       เรียนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์         12  หน่วยกิต 

รหัสวิชา                          ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา             หน่วยกิต 
 6171001    เคมีส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ 1                            3(2-2-5) 
   Chemistry for Gems and Jewelry 1  
  อะตอมและโครงสร้างผลึก ระบบพีริออดิก พันธะเคมีส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ กรด-
เบสและปฏิกิริยาเคมีในการสร้างสีสันบนผิวโลหะ ปริมาณสารสัมพันธ์ กระบวนการเผาผนึก และการเกิดสี
ในอัญมณี 
  Atomic and structure, periodic system, chemical bonds for gems and jewelry, 
acid- base and chemical reactions for creating color on surfaces metal. Stoichiometry, sintering, 
and the appearance of color in gems. 
 6171002  คณิตศาสตร์ส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ                          3(3-0-6)
   Mathematics for Gems and Jewelry 
  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านเศษส่วนและทศนิยม ตรีโกณมิติ การหาพ้ืนที่และ
ปริมาตร การอ่านตารางกราฟและแผนภูมิ การเลือกใช้ค่าสถิติในการจัดการข้อมูล การแปลความหมายของ
ค่าสถิติต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยและการประยุกต์ใช้ในงานด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับ 
  Mathematical process skills in fractions and decimals, trigonometry, area and 
volume calculation, interpretation of tables, graphs, and charts data, choosing statistics for 
data management, interpretation of the descriptive statistic for research and applying in gems 
and jewelry. 
 6172003  ฟิสิกส์ส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ                             3(3-0-6)
   Physics for Gems and Jewelry 
  ระบบหน่วยและการวัด ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ แรง จุดศูนย์กลางมวล สมดุลสถิตของ
วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร พลังงานความร้อน แสงและการมองเห็น แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าสถิต แรง
แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก การประยุกต์ใช้หลักการฟิสิกส์ในงานอัญมณีและเครื่องประดับ  
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  System of units and measurements, scalar and vector quantity, force, center of 
mass, static equilibrium, properties of matter, thermal energy, light and vision, electric force 
and static electric field, magnetic force and magnetic field. The application of the principles of 
physics in gems jewelry.  
 6172004  เคมีส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ 2                          3(3-0-6) 
   Chemistry for Gems and Jewelry 2   
  หลักการและทฤษฎีทางเคมีส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พันธะเคมีของอัญมณี
และเครื่องประดับ โดยการใช้เครื่องมือขั้นสูง เช่น เอ็กเรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโทรสโคปี อัลตราไวโอเลตและ 

วิสิเบิลสเปกโทรสโคปี ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟาเรดสเปกโทรสโกปี เป็นต้น และการวิเคราะห์ผลข้อมูลที่ได้
จากเครื่องมือขั้นสูง 
  Principle and chemical theoretic for chemical composition analysis, chemical 
bonding of gems and jewelry analysis by using advanced instruments such as XRF 
spectroscopy, UV-Vis spectroscopy, FTIR spectroscopy, etc., and the analysis of the results 
from their instrument. 
 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี         18  หน่วยกิต 

รหัสวิชา                             ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา             หน่วยกิต 
 6171101  วัสดุอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ                           3(3-0-6) 
   Gems and Jewelry Industrial Materials 

พ้ืนฐานของวัสดุอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โครงสร้าง ประเภท คุณสมบัติ และ
การใช้งานของวัสดุอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เช่น วัสดุโลหะ (โลหะมีค่าและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก) 
แก้วและเซรามิก เป็นต้น กระบวนการผลิตและการขึ้นรูป และแผนภาพวัฏภาคสมดุล การขึ้นรูปแก้วและการ
ปรับสภาพด้วยความร้อนเพ่ือใช้งานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องมือพื้นฐานในการตรวจสอบโครงสร้าง
จุลภาคและสมบัติเชิงกล เช่น กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง เครื่องวัดค่าความแข็ง เป็นต้น 
  Fundamentals of industrial materials in gems and jewelry, structure, type, 
properties, and the usage of industrial materials in gems and jewelry such as metals (precious 
metal and non-ferrous metals), glass and ceramics, etc., manufacturing process and forming, 
and phase diagram, glass-making and heat-treatment process for using in gems and jewelry 
application. Basic equipment for the investigation of microstructure and mechanical properties. 
For instant, optical microscope, the hardness test, etc. 
 6171102   ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐานงานเครื่องประดับ                       3(0-6-3)  
   Practice on Basic Technology in Jewelry 
  ปฏิบัติงานพ้ืนฐานในการผลิตเครื่องประดับอัญมณี วิธีการใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงาน
เครื่องประดับ การบ ารุงรักษาเครื่องมือ และฝึกปฏิบัติวิธีการใช้งานเครื่องมือพ้ืนฐานในการขึ้นรูปเครื่องประดับ 
ได้แก่ การฉลุ การรีด การดึงลวด การตะไบตกแต่ง การเชื่อมประกอบอย่างง่าย การฝัง  การขัดผิวชิ้นงาน 
รวมถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ 
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  The practice of the basic process in jewelry production, how to use basic tools 
in the jewelry process, tool maintenance, and practice how to use the basic tools in the 
forming process such as carving, pressing, wire pulling, decorative filings, easy assembly 
welding, embedding, polishing, and the safety of using the tool. 
 6172103  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน                          3(3-0-6)
   Occupational Health and Safety in Factory 
  ศึกษาถึงการตรวจสอบความปลอดภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันอุบัติเหตุจาก
การปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ ศึกษาสิ่งแวดล้อมใน
โรงงาน การก าหนดการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานให้เหมาะสม การใช้
สารเคมี การป้องกันความเสี่ยง การก าจัดของเสียจากโรงงาน การตรวจสอบความปลอดภัย การใช้เครื่องมือ
ป้องกันอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุและการดับเพลิงเบื้องต้น 
  Study the surveying safety in the workplace, analyzing the cause of an accident, 
prevention of occupational accidents, and how to properly act in the event of an accident, 
keep up with the times. Study the environment around the factory, control designation and 
check the performance of employees in the factory to be appropriate, chemical using, hedging, 
and remove waste in a factory. Surveying safety in the workplace, how to use the accident 
prevention tool, the basic first aid and basic fire fighting. 
 6172104         เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ                3(0-6-3)
   Information Technology for Gems and Jewelry Business 
  ปฏิบัติการสร้างระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น การใช้อินเทอร์เน็ต การสื่อสารสมัยใหม่ และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมาใช้ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ 
  The practice of data management creation, using the internet, modern 
communication, and using information technology in gems and jewelry business. Applying 
information technology in management.  
 6173105 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเครื่องประดับ                  3(3-0-6) 
  Human Resource Development and Training in Jewelry Technology  
  การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตามสาย
อาชีพ การส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม การก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดท าแผนการ
ฝึกอบรม เทคนิคการน าเสนอและการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล การ
จัดท าเอกสารในการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร แผนพัฒนารายบุคคล 
แผนการฝึกอบรม การออกแบบแบบสอบถามในการฝึกอบรม ผลิตสื่อการฝึกอบรม  
  Human resource development in the organization, planning and training 
management, career development, survey the need for training, setting training objectives, 
training plan preparation, presentation and job teaching technique, training materials, 
measurement and assessment, preparation the document for training. Practice writing an 
organization personnel development plan, Individual development plan, training plan, 
designing questionnaires for training, and preparing the document for training. 
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 6173106  การจัดการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ                       3(3-0-6) 
   Industrial Management in Gems and Jewelry Industry 
  ภาพรวมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ความรู้พ้ืนฐานการจัดการอุตสาหกรรม 

อัญมณีและเครื่องประดับ การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การผลิต การตลาด การระดมทุน การเงิน   
หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณนักธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น 
  Gems and jewelry industry overview, basic knowledge for industrial 
management in gems and jewelry industry, organizing, human resource management, 
production, marketing, crowdfunding, finance, good governance, code of ethics, and 
preliminary business plan. 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน                                                          เรียนไม่น้อยกว่า   50  หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา                                     เรียนจ านวน   36  หน่วยกิต 
         เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (บังคับ) 

รหัสวิชา                             ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                  หน่วยกิต 

 6171201   พื้นฐานการออกแบบเครื่องประดับ                          3(2-2-5) 
   Basic Jewelry Design 
  ศึกษาทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี  หลักการออกแบบ ประวัติความเป็นมาและ
ประเภทของเครื่องประดับ ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ในการออกแบบ การวาดภาพและลงสีอัญมณีและ
เครื่องประดับ ออกแบบเครื่องประดับจากแรงบันดาลใจ 
  The study of visual element, composition art, color theory, design principles, 
history and types of jewelry, the practice of using design equipment, drawing and painting in 
gems and jewelry, jewelry design from inspiration. 
 6171202         อัญมณีเบื้องต้น                          3(2-2-5) 
   Basic Gemstones  
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี คติความเชื่อ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี สมบัติทาง
แสง ของอัญมณีท่ีส าคัญ เช่น เพชร คอรันดัม เบริล คริโซเบริล สปิเนล การ์เนต  เพอริดอต ทัวร์มาลีน ควอตซ์ 
โอปอล์ เซอร์คอน โทแพซ หยก เทอร์คอยส์ อะพาไทต์ ซอยไซต์ ไอโอไลต์ อัญมณีที่เป็นหิน อัญมณีอินทรีย์  
เป็นต้น ฝึกปฏิบัติการจ าแนกอัญมณีชนิดต่าง ๆ จากลักษณะภายนอก เช่น โทนสี ประกาย เป็นต้น การ
ประเมินคุณภาพและราคาอัญมณีเบื้องต้น ด้วยปัจจัย 4 ประการ คือ น้ าหนัก สี ความใสสะอาด การเจียระไน
  Basic knowledge of gemstones, belief, physical properties, chemical properties, 
optical properties of important gemstone such as diamond, corundum, beryl, chrysoberyl, 
spinel, garnet, peridot, tourmaline, quartz, opal, zircon, topaz, jade, turquoise, apatite, zoisite, 
Iolite, stone, organic gemstones. Practice in the classification of gemstones from physical 
properties such as color and sparkle. Practice in basics gemstone quality and price assessment 
using 4Cs including carat weight, color, clarity, and cut. 
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 6171203  การออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์                         3(0-6-3) 
   Creative Jewelry Design 
  ฝึกปฏิบัติการหาแนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับ เทรนด์เครื่องประดับ เครื่องประดับใน
วัฒนธรรมต่าง ๆ วิเคราะห์งานเครื่องประดับ การหาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ในการออกแบบ
เชิงสร้างสรรค์  เช่น  งานเครื่องประดับไทย เครื่องประดับร่วมสมัย งานเครื่องประดับในวัฒนธรรมต่าง ๆ  
เป็นต้น 
  The practice of finding jewelry design ideas, jewelry trends, jewelry from various 
cultures, jewelry analysis, the practice of inspiration finding from the surroundings and applying 
it for creative design such as Thai jewelry, contemporary jewelry, jewelry from various cultures, 
etc. 
 6172204   การสร้างรูปพรรณเครื่องประดับ                          3(0-6-3)
   Ornament Jewelry Making  
  ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับโลหะด้วยมือเป็นเครื่องประดับประกอบอัญมณี เช่น  
แหวน ต่างหู จี้เข็มกลัด เป็นต้น การตกแต่งงานรูปพรรณ การประกอบตัวเรือน การเชื่อมประสานงานส าเร็จ 
การฝัง การตกแต่งผิวส าเร็จให้สวยงาม รวมถึงกระบวนการตกแต่งอ่ืน ๆ เช่น การสร้างลวดลายบนพ้ืนผิวโลหะ 
การลงยาสีร้อน การลงยาสีเย็น การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
  The practice of the handmade techniques for forming jewelry such as ring, eye 
rings, pin, embellishing jewelry, forming jewelry, soldering jewelry, embedding, final jewelry 
polishing, and other embellishing processes such as creating patterns on metal surfaces, hot 
enameling, cold enameling, and study and practice in quality check. 
 6172205    การออกแบบเครื่องประดับเชิงพาณิชย์                         3(0-6-3)  
   Commercial Jewelry Design 
  ฝึกปฏิบัติการหาแนวคิดการออกแบบเครื่องประดับเชิงพาณิชย์ พฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์
แบรนด์เครื่องประดับ การวิเคราะห์แบบเพ่ือการผลิตและการประเมินราคา  การเขียนแบบภาพฉายภาพ  
3 มิติ การเขียนแบบเพ่ือการผลิต การเขียนแบบภายใต้ข้อจ ากัดและความต้องการของผู้บริโภค 
  The practice of finding commercial jewelry designs, consumer behavior, jewelry 
brands analysis, design analysis for production and cost estimation, the practice of orthographic 
drawing, the drawing for production, the drawing under restrictions, and requirements of the 
consumer. 
 6172206        คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานอัญมณีและเครื่องประดับ                     3(0-6-3) 
   Computer Graphic for Gems and Jewelry 
  ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านกราฟิกเพ่ือการออกแบบ ปรับแต่งภาพอัญมณี
และเครื่องประดับ ก าหนดสมบัติของไฟล์ เช่น ขนาด ค่าความละเอียด ค่าสี เป็นต้น ออกแบบกราฟิกส าหรับ
การใช้งานที่น าเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ 
  The practice of using graphics computer programs for design work, gems and 
jewelry image adjustment, properties designation of raw files such as size, resolution, hue, etc. 
graphic design for presentation application through electronics and printing media. 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หน้า 72 

 6172207   วิเคราะห์อัญมณี                         3(0-6-3) 
   Gems Identification   

  ปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์อัญมณี วิธีรักษาเครื่องมือในการวิเคราะห์ให้คงทนถาวร 
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการวิเคราะห์เบื้องต้น เช่น เครื่องหาค่าความถ่วงจ าเพาะ เครื่องหาค่าดัชนีหักเห เครื่องหา
ลักษณะทางแสง เป็นต้น ฝึกปฏิบัติการจ าแนกชนิดของอัญมณีธรรมชาติแต่ละชนิดที่นิยมในท้องตลาด เช่น 
เพชร ทับทิม ไพลิน บุษราคัม มรกต คริโซเบริล โกเมน ทัวร์มาลีน เพทาย อเมทิสต์ ซิทริน แทนซาไนต์ เป็นต้น 
การจ าแนกเบื้องต้นอัญมณีแท้ อัญมณีเลียนแบบ และอัญมณีสังเคราะห ์
  The practice of using gemology instruments for gems analysis, gemology 
instruments maintenance to be durable such as specific gravity equipment, refractive index 
equipment, and optical characterization equipment. The practice of types classifying of natural 
gemstone which is popular in the market such as diamond, ruby, blue sapphire, yellow 
sapphire, emerald, chrysoberyl, garnet, tourmaline, zircon, amethyst, citrine, tanzanite. Practice 
basic classifying real gemstones, imitation gemstones, and synthetic gemstones. 
 6172208    การแกะข้ีผึ้งส าหรับงานเครื่องประดับ                          3(0-6-3) 
   Wax Carving  for Jewelry 
  ฝึกปฏิบัติการแกะแว็กซ์ส าหรับงานเครื่องประดับ ชนิดของขี้ผึ้ง วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ขึ้นรูปเครื่องประดับขี้ผึ้งด้วยมือ การเตรียมผิวชิ้นงานขี้ผึ้งก่อนหล่อ การค านวณน้ าหนักแว็กซ์ก่อน -หลังหล่อ 
การท าแม่พิมพ์ขี้ผึ้ง การหยดแว็กซ์  การขึ้นรูปอิสระ การแกะแหวนโดม แหวนเกลี้ยง และการขึ้นรูปตามแบบ
สั่งผลิต 
  The practice of wax carving for jewelry, type of wax, materials, equipment, and 
tools for hand-make wax jewelry making, wax surface setting before casting, calculate the 
weight of wax before and after casting. Practice in the wax mold modeling, wax dripping, free-
forming, dome ring and plain ring etching, and forming to order. 
 6172209        คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น                     3(2-2-5) 
   Computer for Basic Jewelry Design  

  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ   การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ ฝึกปฏิบัติการใช้ค าสั่งในการสร้างภาพ 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติ การประยุกต์ใช้
ค าสั่งพ้ืนฐานเพื่อการสร้างเครื่องประดับ เช่น การสร้างตัวอักษร การสร้างลวดลาย การสร้างตัวเรือนส าหรับลง
ยาสีเย็น การฝังอัญมณีเบื้องต้น เป็นต้น การสร้างภาพเสมือนจริง 
  The study of basic knowledge about computer for jewelry design, the use of 
computer programs for jewelry design, the practice of using program instruction to create 2D 
images and 3D shapes, the apply of basic program instruction for jewelry creation such as 
alphabet creation, pattern creation, materials creation for enamel painting, basic gems setting, 
etc. and rendering creation. 
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 6173210    พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจเครื่องประดับ                          3(0-6-3) 
   E-commerce in Jewelry Business 
  ปฏิบัติการสร้างตราสินค้า โครงสร้างของการขายสินค้า จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ
ออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เช่น การสร้างเนื้อหาสินค้า การก าหนดราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการขาย เป็นต้น และการด าเนินธุรกิจเครื่องประดับในรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  The practice of trademark creation, merchandising structure, online-business 
ethics, online marketing strategy such as content creation, pricing, distribution channels, sales 
promotion, etc., and jewelry business by using E-commerce platform. 
 6173211    ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ                      3(3-0-6) 
   English for Gems and Jewelry Business 
  ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนในเชิงธุรกิจ ศัพท์เฉพาะทางด้านอัญมณี
และเครื่องประดับ การเขียนโต้ตอบจดหมายทางด้านธุรกิจ การสื่อสารเพ่ือการขาย การท าแฟ้มและการ
น าเสนอผลงานส าหรับสมัครงานและติดต่อลูกค้า 
  English skill for listening, speaking, reading, and writing in jewelry business, 
nomenclature in gems and jewelry, business letter writing, sales communication, portfolio and 
oral presentation for job application and customer contact. 
 6173212  เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร                         3(0-6-3) 
   Diamond and Diamond Grading 
  ปฏิบัติการจ าแนกเพชรธรรมชาติและเพชรเลียนแบบ ประเมินคุณภาพเพชร ประเมินน้ าหนัก 
ประเมินสี ประเมินความสะอาด ประเมินการเจียระไน การแปรผลคุณภาพเพชรจากใบรับรอง 

  Diamond quality grading, weight estimation, color grading, clarity grading, cutting 
grading. The practice in the classification of natural diamond and synthetic diamond. 
   2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา                                เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
           เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (เลือก) 
 6173213  การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี                          3(2-2-5) 
   Gemstones Enhancement 
  ศึกษากระบวนการเพ่ิมคุณภาพอัญมณีด้วยความร้อน สภาวะบรรยากาศในการเผาพลอย 
ชนิดของเตาเผาพลอย การเพ่ิมคุณภาพอัญมณีด้วยความร้อนด้วยเทคนิคต่าง ๆ และการเพ่ิมคุณภาพอัญมณี
ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การฉายรังสี การย้อมสี การอัดน้ ามัน เป็นต้น ฝึกปฏิบัติการเลือกพลอยดิบ การท าความ
สะอาดพลอยดิบ การคัดแยกคุณภาพพลอยก่อนและหลังการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน การเผาพลอย
ด้วยเตาไฟฟ้า 
  Study the quality enhancement processes by heat treatment process of 
gemstones, the atmosphere in the heat treatment process, type of kiln, quality enhancement 
processes by heat treatment process with other techniques such as irradiation, dyeing, oiling. 
Practice selecting, cleaning the gemstones, classify gemstones before and after heat treatment, 
heat treatment the gemstones by using a kiln. 
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 6173214  เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับ                         3(2-2-5)
   Jewelry Manufacturing Technology 
  ศึกษาหลักการผลิตเครื่องประดับโดยใช้เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรเข้า
มาช่วยในการปฏิบัติงาน การจัดการเพ่ือการผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต และการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร ฝึกปฏิบัติสร้างชิ้นงานเครื่องประดับ จากเครื่องกัดขึ้นรูป CNC และเครื่องสร้าง
ต้นแบบสามมิติ RP 
  Study the principles of jewelry production using technology include materials, 
equipment, tools, machines to assist in the operation, operation management, production 
planning, quality control, and machine maintenance. Practice in fabrication the jewelry using 
CNC milling machine and rapid prototyping machine. 
 6173215    คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับในอุตสาหกรรม                3(2-2-5) 
   Computer for Industral Jewelry Design 
  ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 3 มิติ  
การฝังอัญมณีเพ่ือการผลิต เช่น ฝังหนามเตย ฝังหุ้ม ฝังล็อค ฝังไข่ปลา ฝังเหยียบหน้า เป็นต้น การเตรียมไฟล์
ชิ้นงานเพื่อการผลิตต้นแบบเครื่องประดับ   
  The study and practice of using computer programs for 3D jewelry design, gems 
setting design for production such as prong setting, bezel setting, channel setting, pave setting, 
flush setting, etc., and preparation of sample files for jewelry model production. 
 6173216    วัสดุทางเลือกในงานเครื่องประดับ                          3(2-2-5) 
   Alternative Materials Jewelry 
  ความเป็นมาของวัสดุในงานเครื่องประดับ การจ าแนกประเภทและชนิดของวัสดุทางเลือกใน
งานเครื่องประดับ เช่น อัญมณี พอลิเมอร์ เซรามิก แม่เหล็ก ไม้ วัสดุรีไซเคิล วัสดุจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
การใช้งานของวัสดุทางเลือกในงานเครื่องประดับ ฝึกปฏิบัติออกแบบและสร้างสรรค์งานเครื่องประดับจากวัสดุ
ทางเลือกชนิดต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  Study the history of materials in jewelry. Classify the type of alternative 
materials in jewelry such as gemstones, polymer, ceramics, magnetic, wood, recycled 
materials, and materials from the local wisdom. Using of alternative materials in jewelry. 
Practice in the creation of jewelry from alternative materials to add value. 
 6173217    การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการส าหรับงานเครื่องประดับ                 3(2-2-5) 
   Display and Exhibition for Jewelry 
  ศึกษาประเภท และหลักการการจัดแสดงสินค้า วัสดุและอุปกรณ์ วิเคราะห์รูปแบบการจัด
แสดงสินค้า  ฝึกปฏิบัติการน าเสนอผลงานเครื่องประดับ การประยุกต์งานศิลปะและเทคโนโลยีสื่อผสมมาใช้ใน
การออกแบบส่วนจัดแสดงและนิทรรศการให้สอดคล้อง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
  The study of type and principle of display, materials and equipment, 
merchandising display type analysis, the practice of jewelry presentation, the apply of fine art 
and multimedia to design the suitable display and exhibition for the various audience target. 
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 6173218  การเจียระไนอัญมณี                          3(0-6-3) 
   Gemstones Cutting and Polishing 
  ศึกษารูปทรงเหลี่ยมเจียระไน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเจียระไน การปั้นทวน การก าหนด
สัดส่วน การเจียระไนเหลี่ยม การเจียระไนหลังเบี้ย ฝึกปฎิบัติการเจียระไนรูปทรงพ้ืนฐาน การโกลน การตั้งน้ า 
การแต่ง การเจียระไนเหลี่ยมให้ได้ขนาดมาตรฐาน การประเมินคุณภาพหลังเจียระไน 
  Study the facet shape of gemstone, tools, and equipment for cutting and 
polishing, mounting gemstone on a metal dowel, ratio determination, faceted cuts, cabochon 
cut. Practice in cutting the basic shape, forming (grone), design shape and color point of the 
gemstones (thungnam), polishing, faceting rough stone in a standard size, and quality 
assessment after cutting. 
 6173219         การชุบเครื่องประดับ                          3(2-2-5) 
   Jewelry Plating 
  ศึกษาหลักการการชุบโลหะ อโลหะ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เตรียมผิวชิ้นงานก่อนชุบ การ
เตรียมน้ ายาชุบ การชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า การชุบแบบ 2 สี การชุบแบบ 3 สี การชุบอโนไดซ์ การอิเล็ค
โตรฟรอมม่ิง การดูแลคุณภาพน้ ายาชุบ ข้อควรระวังในการชุบเครื่องประดับ การบ ารุงรักษา และฝึกปฏิบัติการ
เตรียมผิวส าหรับการชุบเครื่องประดับ การล้างท าความสะอาดผิวโลหะด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค การชุบรองพ้ืน
ทองแดง การชุบนิเกิล การชุบเงิน การชุบทอง และการชุบปากกาตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
  Study the principles of the plating process of metals and non-metal, tooling, 
preparing the samples before plating, plating solution preparation, electroplating on metal, 
plating in 2 colors, 3 colors, anodize, electroforming, plating quality control, precautions for 
jewelry plating, maintenance. Practice in preparing jewelry surfaces for plating, cleaning the 
metal surface with ultrasonic waves, copper plating on the first layer, nickel plating, silver 
plating, gold plating, pen plating. 
 6173220    การหล่อเครื่องประดับ                         3(2-2-5) 
   Jewelry Casting  
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการหล่อเครื่องประดับ การผลิตแม่พิมพ์ยางและซิลิโคน การฉีด
เทียน เทคนิคการหล่อพร้อมฝัง กรรมวิธีการผลิตทางเดินน้ าโลหะ การติดต้นเทียน การท าแม่พิมพ์ปูน การ
ค านวณปริมาณของโลหะส าหรับการหล่อ การอบไล่เทียนและอุณหภูมิหล่อโลหะ การท าความสะอาดหลังการ
หล่อตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหางานหล่อเครื่องประดับ การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังการ
หล่อ 
  Study and practice in the jewelry casting process, manufacture of rubber and 
silicone molds, wax injection, a technique of casting together with embedding, the process for 
making of the ways for metal liquid, wax tree buiding, making a plaster mold, the calculation 
amount of metal for casting, wax burn out and casting temperature, jewelry cleaning after 
casting, as well as analyzed the problem and solve the problem in the casting process, and 
Inspection. 
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            2.2.3 กลุ่มวิชาโครงงาน        เรียนจ านวน     5  หน่วยกิต 
รหัสวิชา                            ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                          หน่วยกิต 

 6173301    การเตรียมโครงงานพิเศษอัญมณีและเครื่องประดับ                       2(0-4-2) 

   Preparation of Special Project for Gems and Jewelry  

  หลักการและเป้าหมายของโครงงานอัญมณีและเครื่องประดับ การค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงงานเพ่ือเป็นแนวทางในการท าโครงงานพิเศษ ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับอัญมณี
และเครื่องประดับ ภายใต้การอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
  Creation or research, analysis and writing special projects in gems and jewelry. 

Research to solve the problem by themselves, to have specialized knowledge of processes 

and procedures that study in the topic related to gems and jewelry under approval from 

project advisor. 

 6174302  โครงงานพิเศษอัญมณีและเครื่องประดับ                         3(0-6-3) 

   Gems and Jewelry Special Project 

  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเป้าหมายของโครงงานอัญมณีและเครื่องประดับ การ
สร้างสรรค์ผลงานหรือการค้นคว้าทดลองรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงงานเพ่ือเป็นแนวทางใน
การท าโครงการพิเศษทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ก าหนดโครงการเฉพาะตนทางอัญมณีและ
เครื่องประดับเพ่ือค้นคว้าคลี่คลายหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพ่ือให้มีความรู้เฉพาะด้านตาม
กระบวนการและข้ันตอนที่ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้การอนุมัติ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

  Practice about principle and goal of gems and jewelry special project. Creation 

or research, analysis, and writing a special project to be guidelines for doing the gems and 

jewelry special project. Research to solve the problem by themselves, to have specialized 

knowledge of processes and procedures that study in the topic related to gems and jewelry 

under approval from project advisor. 

2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/                                เรียนไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต 

       วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน 

  รหัสวิชา                          ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                          หน่วยกิต 

 6173401     เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                          1(0-2-1) 
   Preparation for Professional Experience 
  จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชาชีพนั้น ๆ 
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  The activities for preparation before professional experience including nature of 
field of work and job opportunity, self-development for knowledge, skill, attitude, motivation, 
and qualification of working in form of situation which relate to the career. 
 6173998     เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ                 2(0-4-2) 
  The Pre-Cooperative Education Course of Gems and Jewelry Technology 
  ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคใน
การสมัครงาน ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ และมีกระบวนการอบรมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
  Studies in principles, concepts, processes of cooperative education and 
concering procedure regulation, techniques in job application including a basic knowledge for 
operation in workplace to develop oneself in accordance with a professional standard in gems 
and jewelry technology that have a cooperative education training process at least 30 hours. 
 6174402     ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                        3(640) 
   Field  Experience 
  ให้นักศึกษาได้ออกฝึกงานในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กับสาขาที่
ศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของคณะ  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ซึ่ง
การปฏิบัติงานและการประเมินผลจะอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาที่สถาน
ประกอบการมอบหมาย โดยผลการประเมิน มี 2 ลักษณะ คือ P (ผ่าน) และ NP (ไม่ผ่าน) 
  Practical experience in workplace or factory which relate to studied field and 
approved by academic committee of the faculty, time duration not less than 16 weeks, the 
evaluation is under consideration from advisor and co-worker from the workplace, the 
evaluation are divided in two types, P (pass) and NP (not pass). 
 6174999     สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ                        6(640) 
  The Cooperative Education Course of Gems and Jewelry Technology 
  เป็นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยี 
อัญมณีและเครื่องประดับ โดยนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ในฐานะพนักงานชั่วคราว เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และท าโครงงานที่ร่วมจัดท าขึ้นกับสถานประกอบการ โดยน าเสนอในรูปแบบเล่ม
รายงานฉบับสมบูรณ์และสื่อที่สร้างสรรค์ ภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการและ
ประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วมกับสถานประกอบการ 
  Operates in workplace systematically in a part which concerns of gems and 
jewelry technology by students exactly work at workplace as a temporary officer at least 16 
weeks and do a project that cooperates with the workplace by presenting in a complete report 
form and creative media that under the supervision of a mentor from the workplace and 
evaluate by supervisors, project advisors, and workplace. 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรนี้ 
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ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. นางสาวภัทรา ศรีสุโข 
Miss. Pathra Srisukho 

 

      1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาประยุกต์ศิลป์ อนสุาขาออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ) 
  

1.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ               ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ .ศ.  
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เทคโนโลยีอัญมณีและ
เครื่องประดับ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551 
 

1.3  ผลงานทางวิชาการ 
1.3.1 ต ารา หนังสือ 

 - 
1.3.2 บทความทางวิชาการ 

 - ภัทรา ศรีสุโข, ธนกฤต ใจสุดา และจรรยพร วิทยารัฐ. (2561).  การศึกษาแนวทางการพัฒนาวัสดุอัญ
มณีทางเลือกจากหินแกรนิตจังหวัดตาก. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 9(1) , 
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2560, 57-65. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 1) 

- ธนกฤต ใจสุดา, ภัทรา ศรีสุโข และณภัค แสงจันทร์. เครื่องประดับเซรามิค : ผลิตภัณฑ์จากทุนทาง
วัฒนธรรม .การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน”ครั้งที่  3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” จังหวัดนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. วันที่ 31 ธันวาคม 2561. 18-41. 
(รานงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ) 
 
 1.4 ประสบการณ์การสอน 10 ปี 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์  
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

 

 1.5 ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 

6171304 เครื่องมือที่ใช้ในงานอัญมณีและเครื่องประดับ 3  หน่วยกิต 

6171502 การวาดเส้นเบื้องต้น 3  หน่วยกิต 
6172102 แร่วิทยา 2  หน่วยกิต 
6172103   โลหะมีค่า   2  หน่วยกิต 
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6172202 การวิเคราะห์อัญมณี  1 3  หน่วยกิต 
6172203 การวิเคราะห์อัญมณี  2 3  หน่วยกิต 
6172302 การผลิตตัวเรือน  1 3  หน่วยกิต 
6172501 การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ  1 3  หน่วยกิต 
6172503    การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ  2 3  หน่วยกิต 
6173303 อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีเลียนแบบ 3  หน่วยกิต 
6174901 โครงงานพิเศษอัญมณีและเครื่องประดับ 3  หน่วยกิต 
6173305 เทคโนโลยีและเครื่องมือในการผลิตตัวเรือน 3  หน่วยกิต 
6173307 การผลิตตัวเรือน  2 3  หน่วยกิต 
6174704 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจเครื่องประดับ 3  หน่วยกิต 
6171104 พ้ืนฐานการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ 3  หน่วยกิต 
6172205 การผลิตตัวเรือน 1 3  หน่วยกิต 
6172206 การผลิตตัวเรือน 2 3  หน่วยกิต 
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจ าวัน 3  หน่วยกิต 
6171102 อัญมณีเบื้องต้น 3  หน่วยกิต 
6171201 การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ 1 3  หน่วยกิต 
6172204 การวิเคราะห์อัญมณี 2 3  หน่วยกิต 
6172203 การวิเคราะห์อัญมณี 1 3  หน่วยกิต 
6512404 การผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ 3  หน่วยกิต 
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2. นางสาวภัทรบดี พิมพ์กิ 
       Miss Pattarabordee Pimki 
 

     2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์  
 

2.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ               ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ .ศ.  
ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบ

เครื่องประดับ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 

ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอัญมณี) มหาวิทยาลัยบูรพา 2549 
 

2.3  ผลงานทางวิชาการ 
    2.3.1 ต ารา หนังสือ 

 - 
    2.3.2 บทความทางวิชาการ 

     - ภัทรบดี พิมพ์กิ และเวนุกา เทียมทัน . การศึกษาอุณหภูมิที่ เหมาะสมต่อการฉีดขึ้นรูป
เครื่องประดับจากเทียนไขเหลือทิ้งที่เติมกรดสเตียริก. การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10 
จังหวัดนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. วันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2561, 1-7.  
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

    - ศันสนีย์ อาจนาฝาย และภัทรบดี พิมพ์กิ. นวัตกรรมการขึ้นรูปเครื่องประดับจากเศษแว็กซ์
เหลือทิ้ง . การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่  10 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. วันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 674-678.  
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
 

2.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 3 ปี 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์  
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
 
  2.5 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจ าวัน 3 หน่วยกิต 
6174704 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจเครื่องประดับ 3 หน่วยกิต 
0021202 การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับประกอบแฟชั่น 3 หน่วยกิต 
0002104 ธรณีวิทยาแหล่งก าเนิดอัญมณี 3 หน่วยกิต 
6172105 ภาษาอังกฤษในงานอัญมณีและเครื่องประดับ 1 3 หน่วยกิต 

6173701 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ 3 หน่วยกิต 
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6172210 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ 1 3 หน่วยกิต 

6173201 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ 2 3 หน่วยกิต 

6171103 พ้ืนฐานการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ 3 หน่วยกิต 

6171201 การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ 1 3 หน่วยกิต 

6172209 การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ 2        3 หน่วยกิต 

6173304 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการส าหรับงานเครื่อประดับ 3 หน่วยกิต 

6173207 การบริหารการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 2 หน่วยกิต 

6174315 การผลิตเครื่องประดับแฟชั่น 3 หน่วยกิต 
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3   นางสาวนฤมล เลิศค าฟู 
       Miss Narumon Lertcumfu 

 

      3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 

  
 3.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ .ศ.  
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

(วัสดุศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    
(วัสดุศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต         
(วัสดุศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการ 

          3.3.1 ต ารา หนังสือ  
   -  

       3.3.2 บทความทางวิชาการ 

     - Narumon Lertcumfu, Kannikar Kaewapai, Pharatree Jaita, Tawee Tunkasiri, Somnuk 
Sirisoonthorn, Gobwute Rujijanagul. (2020). Effects of olive oil on physical and mechanical 
properties of ceramic waste-based geopolymer foam, Journal of Reinforced Plastics and 
Composites, 39(3–4) December 2019, 111–118. 
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (https://www.scopus.com) 

     - Narumon Lertcumfu, Kannikar Kaewapai, Pharatree Jaitaa, Ratabongkot Sanjoomd, 
Gobwute Rujijanagul, Tawee Tunkasiri. (2020). Synergistic effect of animal oil or butter and 
hydrogen peroxide on physical and mechanical properties of porous alumino-siliceous 
materials, Science asia, (46S) December 2019, 58-65. 
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (https://www.scopus.com) 

 
  3.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 1 ปี 6 เดือน 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์  
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
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  3.5 ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 

6172201 วัสดุศาสตร์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ  2 หน่วยกิต 
6172202 แร่วิทยา  2 หน่วยกิต 

6173206 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  3 หน่วยกิต 
6172208 การเจียระไนอัญมณี   3 หน่วยกิต 
6173205 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน  3 หน่วยกิต 
6173210 สัมมนาทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ  2 หน่วยกิต 
6173211 การเตรียมโครงงานพิเศษอัญมณีและเครื่องประดับ  3 หน่วยกิต 
6173402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  2 หน่วยกิต 
6174315 การผลิตเครื่องประดับแฟชั่น  3 หน่วยกิต 
6174901 โครงงานพิเศษอัญมณีและเครื่องประดับ  3 หน่วยกิต 
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจ าวัน  3 หน่วยกิต 
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ  3 หน่วยกิต 
6173207 การบริหารการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ  2 หน่วยกิต 
6174304 วัสดุทางเลือกในงานเครื่องประดับ  3 หน่วยกิต 
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4.  นายสุรพงษ์ ปัญญาทา 

       Mr. Surapong Panyata 

 

       4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 
  อาจารย์  
 
  4.2 ประวัติการศึกษา 

 

 
4.3 ผลงานทางวิชาการ 

      4.3.1 ต ารา หนังสือ 
  -  

        4.3.2 บทความทางวิชาการ 
     -  Intawin, P., Panyata, S., Kraipok, A., Tunkasiri, T., Eitssayeam, S., & Pengpat, K., 

(2 0 2 0 ) .  Effects of TiO2  content and thermal parameters on crystallization kinetics and 
mechanical properties of phosphate based glass system. Thermochimica Acta, 690  178699 
June 2020, 1-8. 
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (https://www.scopus.com) 

     - Panyata, S., Eitssayeam, S., Rujijanagul, G., Tunkasiri, T., Munpakdee, A., & Pengpat, 
K., (2019 )  Electrical Properties of Bismuth Germanate (Bi2GeO5 )  Ferroelectric Glass-ceramics 
Prepared by Two Different Methods, Integrated Ferroelectrics, 195(1) May 2019, 187-195. 
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (https://www.scopus.com) 
       
 4.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 1 ปี 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์  
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 
 
 
 
 

ระดับ               ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

(วัสดุศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วัสดุศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วัสดุศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554 
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  4.5 ภาระงานสอน 
  ระดับปริญญาตรี 
 6173210 สัมมนาทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ  2  หน่วยกิต 
 0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจ าวัน  3  หน่วยกิต 
 6172207 โลหะมีค่า     2 หน่วยกิต 
 6174901 โครงงานพิเศษอัญมณีและเครื่องประดับ  3 หน่วยกิต 
 6173304 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการส าหรับ  3 หน่วยกิต 
   งานเครื่องประดับ   
 6174704 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจเครื่องประดับ 3 หน่วยกิต 
 0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ    3 หน่วยกิต 
 6174308 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจเครื่องประดับ 3 หน่วยกิต 
 6513506 การถ่ายแบบแฟชั่น    3 หน่วยกิต
 6511201 ประวัติศาสตร์การออกแบบเครื่องประดับ  3 หน่วยกิต 
   และเครื่องแต่งกาย  
 6173206 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจอัญมณีและ  3 หน่วยกิต 
   เครื่องประดับ    
 6171101 ธรณีวิทยาแหล่งก าเนิดอัญมณี   3 หน่วยกิต 
 6142501 วัสดุวิศวกรรม     3 หน่วยกิต
 6173208 การสื่อสารเพื่อการขายอัญมณีและเครื่องประดับ 3 หน่วยกิต 
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  5. นายวรฉัตร อังคะหิรัญ 

     Mr. Worachat Angkahiran 

 

       5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ 
      อาจารย์ 
  

  5.2 ประวัติการศึกษา 

 

  
  5.3 ผลงานทางวิชาการ 
   5.3.1 ต ารา หนังสือ 
   -  
   5.3.2 บทความทางวิชาการ 
     - วรฉัตร อังคะหิรัญ, ภัทรบดี พิมพ์กิ. (2564). การปรับปรุงคุณภาพทัวร์มาลีนสีเขียวจากแหล่ง
โมซัมบิกด้วยความร้อน. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ. วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564, 
1,274 – 1,283. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
               - จุฑาทิพย์ นามวงษ์, เข็มชาติ เชยชม, พรพจน์ หมื่นหาญ, นาวี เปลี่ยวจิตร์ และวรฉัตร อังคะ
หิรัญ. (2561). การพัฒนาวัสดุทางเลือกใหม่จากยางพาราเพื่อการตกแต่งผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์. การประชุม
วิชาการทางการศึกษาระดับชาติ การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน ครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ
ทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ . วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561, 736-742. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
  

 5.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  11 ปี 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์  
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 
  5.5 ภาระงานสอน 
  ระดับปริญญาตรี 

6171101 ธรณีวิทยาแหล่งก าเนิดอัญมณี      3  หน่วยกิต 

6173203 เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร     3  หน่วยกิต 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

(การประกอบการ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 2550 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต        
(อัญมณวีิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 
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6173204 การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี      2  หน่วยกิต 
6173209 การบริหารการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ    3  หน่วยกิต 
6172204 การวิเคราะห์อัญมณี 2     3  หน่วยกิต 
6173101 การจัดการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้น  3  หน่วยกิต 
6173202 การประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี   2  หน่วยกิต 
6172203 การวิเคราะห์อัญมณี 1     3  หน่วยกิต 
6173208 การสื่อสารเพื่อการขายอัญมณีและเครื่องประดับ  2  หน่วยกิต 
6174804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    9  หน่วยกิต 
6171102 อัญมณีเบื้องต้น      2 หน่วยกิต 
6174801 เตรียมสหกิจศึกษา     1 หน่วยกิต 
6173303 อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีเลียนแบบ   3  หน่วยกิต 
6513414 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค    3  หน่วยกิต 
6174802 สหกิจศึกษา      9  หน่วยกิต 
6513413 การบริหารงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ   3  หน่วยกิต 
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจ าวัน   3  หน่วยกิต 
6172104 ผลึกวิทยาและคุณสมบัติทางแสงของแร่   2 หน่วยกิต 
6171304 เครื่องมือที่ใช้ในงานอัญมณีและเครื่องประดับ  3  หน่วยกิต 
6011101 วัสดุศาสตร์      3  หน่วยกิต 
6172102 แร่วิทยา       2 หน่วยกิต 
6174901 โครงงานพิเศษอัญมณีและเครื่องประดับ   3  หน่วยกิต 
6004801 เตรียมฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม    2 หน่วยกิต 
6004802 การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม    5  หน่วยกิต 
6172103 โลหะมีค่า      2 หน่วยกิต 
6083301 การศึกษาการท างาน     3  หน่วยกิต 
6094603 การจัดการการขนส่งและช่องทางการจัดจ าหน่าย  3  หน่วยกิต 
5514306 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น   3  หน่วยกิต 
5514509 การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม   3  หน่วยกิต 
6083604 การบริหารงานบุคคลในอุตสาหกรรม   3  หน่วยกิต 
6083901 การวิจัยการด าเนินงานในอุตสาหกรรม   3  หน่วยกิต 
6083902 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางวิศวกรรม  3  หน่วยกิต 
6113601 หลักการตลาดทางวิศวกรรม    3  หน่วยกิต 
5514312 การจัดการอุตสาหกรรม     3  หน่วยกิต 
5514510 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม  3  หน่วยกิต 
5543114 การโฆษณาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    3  หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ง 
ข้อบังคับ, ระเบียบ, ประกาศต่าง ๆ 

 
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วย สหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- ระเบียบฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่
การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ระเบียบฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
- ระเบียบฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ประกาศฯ เรื่อง การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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3.1.1 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร     ไม่น้อยกวา่ 131 หนว่ยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้ 
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป              ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             ไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       ไม่น้อยกว่า 9 หนว่ยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์            ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต 
  เทคโนโลย ีและการกีฬา   
(2) หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกน                           ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ                           ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเอกเลือก                            ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา*หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชพี (เรียนโดยไม่
นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา)   
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร      ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้ 
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป              ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม                               9 หนว่ยกิต
1.2 กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล                             6 หนว่ยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาความอดทน                                        6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการ                                  6 หน่วยกิต
1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอกี                            3 หนว่ยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน                           ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต                   
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และวิทยาศาสตร์ 
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี        ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน                              ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา       เรียนจ านวน 36 หน่วยกิต 
เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (บงัคับ) 
2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา    เรียนไม่น้อยกว่า 9 หนว่ยกิต 
เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (เลือก) 
2.2.3 กลุ่มวิชาโครงงาน                           ไม่น้อยกวา่ 5 หน่วยกิต 
2.3 วิชาการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ            ไม่น้อยกวา่ 4 หน่วยกิต 

/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                       ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                      ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                    3(3-0-6) 

200110  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร                           3(3-0-6) 
300110  ภาษาอังกฤษเพือ่เสริมทักษะการเรียนรู้               3(3-0-6) 

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย                          ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 
0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                              3(3-0-6) 

2000120  ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ                             3(3-0-6) 
1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น                           ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต 
0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                               3(3-0-6) 
0001302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                       3(3-0-6) 
0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                             3(3-0-6) 
0001304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                            3(3-0-6) 
0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                           3(3-0-6) 
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                         3(3-0-6) 
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร                      3(3-0-6) 
0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร                        3(3-0-6) 
0001309 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                             3(3-0-6) 
0001310 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร                       3(3-0-6) 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 9 หนว่ยกิต 
1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                          ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต 

0002101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน                    3(3-0-6) 

(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                       ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม                               9 หนว่ยกิต 
บังคับเรียน                                           3 หน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน            3(3-0-6) 
และเลือกอีก 6 หนว่ยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี้ 
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต                   3(3-0-6) 
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชวีิต     3(2-2-5) 
0163005 ชีวิตและความตาย                   3(2-2-5) 
1.2 กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล       6 หน่วยกิต 
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน                                3(3-0-6) 
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล                                3(2-2-5) 
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ       3(2-2-5) 
1.3 กลุ่มวิชาความอดทน                                        6 หน่วยกิต 
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิน่                  3(2-2-5) 
0363002 การเมืองการปกครองไทย                  3(3-0-6) 
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบ                          3(3-0-6) 
ประชาธิปไตยของไทย 
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์                  3(2-2-5) 
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2000210  ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชวีิต                     3(3-0-6) 
3000210  จริยธรรมในชีวิตประจ าวัน                             3(3-0-6) 
4000210  มนุษย์กับทักษะการคิด                                 3(3-0-6) 

1.2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต 
0002201 การเมืองการปกครองไทย                      3(3-0-6) 
0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ าวัน                      3(3-0-6) 
0002203 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั                  3(3-0-6) 
0002204 ตะวันออกศึกษา                              3(3-0-6) 
1.2.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต 
0002301 มนุษย์กับการพัฒนาตน                        3(3-0-6) 
0002302 มนุษยสัมพันธ์                                3(3-0-6) 
0002303 จิตตปัญญาศึกษา                                       3(3-0-6) 
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน                             3(3-0-6) 
0002305 ภาวะผู้น าและผู้ตาม                                    3(3-0-6) 
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง                 3(3-0-6) 
0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจ าวัน                               3(3-0-6) 
0002308 มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย                               3(3-0-6) 
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                           3(3-0-6) 
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจ าวัน                                 3(3-0-6) 
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจ าวัน                      3(3-0-6) 
0002312 การบัญชีในชีวิตประจ าวัน                             3(3-0-6) 
0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน                      3(3-0-6) 
0002314 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย                               3(3-0-6) 
0002315 มนุษย์กับสังคม                                         3(3-0-6) 
0002316 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชวีิต               3(3-0-6) 
0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน                                      3(3-0-6) 
0002318 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย          3(3-0-6) 
0002319 การสื่อสารอาเซียน                                     3(3-0-6) 
0002320 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21                      3(3-0-6) 
0002322 ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21                   3(3-0-6) 
0002323 หลักพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน           3(3-0-6) 
ทางปัญญา 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์         ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต 
เทคโนโลยีและการกีฬา 
1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                      ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต 
0003101 ชีวิตและธรรมชาติ                                      3(3-0-6) 

2000310  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ                         3(3-0-6) 
3000310  ชีวิตและสุขภาพ                                        3(3-0-6) 
4000310  พืชพรรณเพื่อชีวิต                                      3(3-0-6) 
5000310  การเกษตรในชีวิตประจ าวัน                           3(3-0-6) 
6000310  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมยัใหม่                   3(3-0-6) 
7000310  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ                      3(3-0-6) 
8000310  อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจ าวัน          3(3-0-6) 

1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                       ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต 
0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสนิใจ                                  3(3-0-6) 
0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                  3(3-0-6) 
0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป                                               3(3-0-6) 
0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา                        3(3-0-6) 
0003205 สถิติและการประยุกตท์ั่วไป                                    3(3-0-6) 

0363005 พลเมืองสีเขียว                                3(2-2-5) 
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา    3(2-2-5) 
0363007 แนวทางพระราชด าริด้านพืชพรรณ                  3(2-2-5) 
และการเกษตร  
1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ               6 หนว่ยกิต 
0463001 ฉลาดคิด                                             3(3-0-6) 
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน                  3(3-0-6) 
0463003 ภาวะผู้น าและการท างานเปน็ทีม                     3(3-0-6) 
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอ ี                  3(3-0-6) 
0463005 การเงินและความมั่งค่ัง                                3(3-0-6) 
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ                  3(3-0-6) 
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ                  3(2-2-5) 
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 
0463009 สุนทรียะการเกษตร                                3(2-2-5) 
0463010 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอกี                            3 หนว่ยกิต 
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0003206 สถิติในชีวิตประจ าวนั                                           3(3-0-6) 
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ                                    3(3-0-6) 
1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา          ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต 

1.3.3.1 รายวิชาด้านเทคโนโลย ี
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มูลเบ้ืองตน้    3(2-2-5) 

2000330  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับชีวติสมัยใหม่              3(3-0-6) 
3000330  การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์                3(2-2-5) 
4000330  การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์     3(2-2-5) 

เบ้ืองต้น     
5000330  การปฏิบัติงานช่างเบื้องตน้ในชวีิตประจ าวัน            3(2-2-5) 
6000330  เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ    3(2-2-5) 
7000330  เทคโนโลยีกับการพัฒนา                                 3(2-2-5) 

1.3.3.2 รายวิชาด้านการกีฬา 
8000330  การออกก าลังกายเพื่อคณุภาพชวีิต                      3(2-2-5) 
9000330  กิจกรรมเข้าจังหวะและกฬีาลีลาศ                       3(2-2-5) 

1000033  นันทนาการเพือ่สุขภาพ                                  3(2-2-5) 
 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน                                 ไม่น้อยกว่า 28 หนว่ยกิต 
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน                                           3(3-0-6) 
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน                               1(0-3-2) 
4021111 เคมีพื้นฐาน                                               3(3-0-6) 
4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                                  1(0-3-2) 
4091402 แคลคูลัส 1                                               3(3-0-6)                   
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น                     3(3-0-6) 
6171101 ธรณีวิทยาแหล่งก าเนิดอัญมณี                        3(2-2-5) 
6171102 อัญมณีเบื้องต้น                                         3(3-0-6) 
6171103 พื้นฐานการออกแบบอัญมณแีละเครื่องประดับ     3(2-2-5)  
6171104 พื้นฐานการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ               3(2-2-5) 
6173101 การจัดการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้น3(3-0-6) 
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                          ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
6171201 การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ1            3(1-4-4) 
6172201 วสัดุศาสตร์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ           2(2-0-4) 
6172202 แร่วิทยา                                                  2(2-0-4) 
6172203 การวิเคราะห์อัญมณี 1                                 3(2-2-5) 
6172204 การวิเคราะห์อัญมณี 2                                 3(2-2-5) 
6172205 การผลิตตัวเรือน 1                                     3(1-4-4) 
6172206 การผลิตตัวเรือน 2                                     3(1-4-4) 
6172207 โลหะมีค่า                                                2(2-0-4) 
6172208 การเจียระไนอัญมณี 1                                 3(2-2-5) 
6172209 การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ 2           3(1-4-4) 
6172210 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ 1     3(1-4-4) 
6173201 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ 2     3(1-4-4) 
6173202 การประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี               2(1-2-3) 
6173203 เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร                 2(1-2-3) 
6173204 การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี                          2(1-2-3) 
6173205 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน         3(2-2-5)  
6173206 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกอิัญมณี                      3(3-0-6) 
 และเครื่องประดับ 

6173207 การบริหารการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ      3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน                           ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต                   
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และวิทยาศาสตร์ 
6171001 เคมีส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ 1              3(2-2-5) 
6171002 คณิตศาสตร์ส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ      3(3-0-6) 
6172003 ฟิสิกส์ส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ             3(3-0-6) 
6172004 เคมีส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ 2              3(3-0-6) 
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี        ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
6171101 วัสดุอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ         3(3-0-6) 
6171102 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐานงานเครื่องประดับ 3(0-6-3) 
6172103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน         3(3-0-6) 
6172104 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจอัญมณีและ     3(0-6-3)
เครื่องประดับ  
6173105 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้าน           3(3-0-6) 
เทคโนโลยีเครื่องประดับ           
6173106 การจัดการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน                              ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา       เรียนจ านวน 36 หน่วยกิต 
เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (บงัคับ) 
6171201 พื้นฐานการออกแบบเครื่องประดับ                  3(2-2-5) 
6171202 อัญมณีเบื้องต้น                                         3(2-2-5) 
6171203 การออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์           3(0-6-3) 
6172204 การสร้างรูปพรรณเครื่องประดับ                     3(0-6-3) 
6172205 การออกแบบเครื่องประดับเชิงพาณิชย์              3(0-6-3) 
6172206 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานอญัมณี                   3(0-6-3) 
และเครื่องประดับ 

6172207 วิเคราะห์อัญมณี                                        3(0-6-3) 
6172208 การแกะขี้ผึ้งส าหรับงานเครื่องประดับ               3(0-6-3) 
6172209 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ       3(2-2-5) 
เบื้องต้น 
6173210 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกจิเครื่องประดับ       3(0-6-3) 
6173211 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกจิอญัมณี                    3(3-0-6) 
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6173208 การสื่อสารเพื่อการขายอัญมณีและเครื่องประดับ  2(2-0-4)  
6173209 การบริหารการตลาดอัญมณแีละเครื่องประดับ     3(3-0-6) 
6173210 สัมมนาทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ           2(0-4-4) 
6173211 การเตรียมโครงงานพิเศษอัญมณี                     2(1-2-4) 
และเครื่องประดับ  
6174201 โครงงานพิเศษอัญมณีและเครื่องประดับ            3(2-2-5) 
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก                             ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
6173301 การวิเคราะห์อัญมณี 3                                 3(2-2-5) 
6173302 การเจียระไนอัญมณี 2                                 3(2-2-5)     
6173303 การหล่อเครื่องประดับ                                 3(2-2-5) 
6173304 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ                   3(2-2-5) 
ส าหรับงานเครื่องประดับ 
6174301 การวิเคราะห์อัญมณีและเครื่องประดับ              3(3-0-6) 
โดยใช้เครื่องมือขั้นสูง  
6174302 การชุบผิวเครื่องประดับ                               3(2-2-5) 
6174303 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อัญมณี               3(3-0-6) 
และเครื่องประดับ 
6174304 วัสดุทางเลือกในงานเครื่องประดับ                   3(2-2-5) 
6174305 การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ              3(1-4-4) 
ประกอบแฟชั่น  
6174306 พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอัญมณี                      3(3-0-6) 
และเครื่องประดับ 
6174307 การเป็นผู้ประกอบการและการ                       3(3-0-6) 
สร้างธุรกิจใหม่ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ  
6174308 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกจิเครื่องประดับ       3(2-2-5) 
2.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา*หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
(เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา) 
6173401 เตรียมสหกิจศึกษา                                     2(1-2-1) 
6174401 สหกิจศึกษา                                             6(540) 
6173402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                   2(1-2-1) 
6174402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                               6(540) 
 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 

       ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณีเปิดสอนโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 

และเครื่องประดับ 
6173212 เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร                 3(0-6-3) 
2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา    เรียนไม่น้อยกว่า 9 หนว่ยกิต 
เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (เลือก) 
6173213 การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี                          3(2-2-5) 
6173214 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับ                     3(2-2-5) 
6173215 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับใน    3(2-2-5)
อุตสาหกรรม  
6173216 วัสดุทางเลือกในงานเครื่องประดับ                   3(2-2-5) 
6173217 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการส าหรับ          3(2-2-5) 
งานเครื่องประดับ 
6173218 การเจียระไนอัญมณี                                    3(0-6-3) 
6173219 การชุบเครื่องประดับ                                   3(2-2-5) 
6173220 การหล่อเครื่องประดับ                                 3(2-2-5) 
2.2.3 กลุ่มวิชาโครงงาน                           ไม่น้อยกวา่ 5 หน่วยกิต 
6173301 การเตรียมโครงงานพิเศษอัญมณี                     2(0-4-2) 
และเครื่องประดับ 
6174302 โครงงานพิเศษอัญมณีและเครื่องประดับ            3(0-6-3) 
2.3 วิชาการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ            ไม่น้อยกวา่ 4 หน่วยกิต 

/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน 

6174999 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอญัมณี                     6(640) 
และเครื่องประดับ 
6173401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี                       1(0-2-1) 
6173998 เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอัญมณี           2(0-4-2) 
และเครื่องประดับ 
6174402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                               3(640) 
 
 
 
 
 
 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
       ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณีเปิดสอนโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 
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ภาคผนวก ฉ. 
ตารางเทียบรายวิชาที่สามารถเรียนแทนกันได้ 
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ตารางเทียบรายวิชาที่สามารถเรียนแทนกันได้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560  
กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณี

ศาสตร์ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 
(หลักสูตรเก่า) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 
(หลักสูตรปรับปรุง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6173205 อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในโรงงาน 
3(2-2-5) 6172103 อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในโรงงาน          
3(3-0-6) 

6171102 อัญมณีเบื้องต้น                 
 

3(3-0-6) 6171202 อัญมณีเบื้องต้น                                         3(2-2-5) 

6172203 การวิเคราะห์อัญมณี 1                                 
 

3(2-2-5) 6172207 วิเคราะห์อัญมณี                
 

3(3-0-6) 

6173204 การปรับปรุงคุณภาพ 
อัญมณี                          

2(1-2-3) 6173213 การปรับปรุงคุณภาพ 
อัญมณ ี                          
 

3(2-2-5) 

6173203 เพชรและการประเมิน
คุณภาพเพชร                  

2(1-2-3) 6173212 เพชรและการประเมิน
คุณภาพเพชร                  
 

3(0-6-3) 

6172208 การเจียระไนอัญมณี 1                                 
 

3(2-2-5) 6173218 การเจียระไนอัญมณี                                    
 

3(0-6-3) 
 

6174201 โครงงานพิเศษอัญมณี
และเครื่องประดับ             
 

3(2-2-5) 6174302 โครงงานพิเศษอัญมณีและ
เครื่องประดับ            
 

3(0-6-3) 

6173401 เตรียมสหกิจศึกษา                   2(1-2-1) 6173998 เตรียมสหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีอัญมณี             
และเครื่องประดับ 

2(0-4-2) 

6174401 สหกิจศึกษา                                             6(540) 6174999 สหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีอัญมณี                     
และเครื่องประดับ 

6(640) 

6173206 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิ
อัญมณแีละเครื่องประดับ            

3(3-0-6) 6173211 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ธุรกิจอัญมณี                 
และเครื่องประดับ 

3(3-0-6) 

 


