หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
หลักสู ตรใหม่ พุทธศักราช 2550

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ
Bachelor of Science Program in Gems and Jewelry

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต(อัญมณี และเครื่ องประดับ)
Bachelor of Science (Gems and Jewelry)
วท.บ. (อัญมณี และเครื่ องประดับ)
B.S (Gems and Jewelry)

3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งสร้าง
บัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และมีทกั ษะในการวิเคราะห์และการออกแบบอัญมณี และ
เครื่ องประดับ ที่สามารถสร้างสรรค์งานด้านอัญมณี และเครื่ องประดับ ยกระดับวิชาชีพทางอัญมณี ให้มี
ความสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เป็ นศูนย์กลางบริ การและเผยแพร่ องค์ความรู้
นวัตกรรมทางอัญมณี และเครื่ องประดับ
4.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับและมุ่งการให้บริ การวิชาการ
แก่ทอ้ งถิ่น ดังนี้

-21. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและมีทกั ษะในการวิเคราะห์และการออกแบบอัญ
มณี และเครื่ องประดับ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ อันเป็ นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ แสวงหาและจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตทางอัญมณี และเครื่ องประดับ ให้มีมาตรฐานและมีประสิ ทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการประกอบวิชาชีพ และดารงตนอยูใ่ นสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเผยแพร่ ความรู้ทางอัญมณี และเครื่ องประดับแก่หน่วยงานและ
บุคลากรในท้องถิ่น
5. กาหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550
6. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
6.1 สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
6.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเรื่ อง การรับนักศึกษา
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8. ระบบการศึกษา
8.1 ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
8.2 การคิดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฏีที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า 15
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 รายวิชาฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

-39. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ เป็ นหลักสู ตร
ปริ ญญาตรี 4 ปี ระยะเวลาศึกษาต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี การศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
10.2 การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วนกิต
10.3 การลงทะเบียนที่มีจานวนหน่วยกิต แตกต่างไปจากเกณฑ์ ข้อ 10.1 และ 10.2 ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
12. อาจารย์ ผ้ สู อน
12.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ที่
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

1

นายวัลลภ ทองอ่อน

2

พลอากาศตรี วชิ ยั ศิวะบวร

3

นางสาวรุ่ งทิพย์ พรหมภาสิ ต

4

นางสาวราววาด ยิม้ สวัสดิ์

5

นายประณต ผ่องโอย

วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
วท.ม.(ธรณี วทิ ยา)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ )
บธ.ม.(บริ หารธุ รกิจ)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)วิชาเอก อัญ
มณี และเครื่ องประดับ
ศศ.บ.(การออกแบบประยุกต์
ศิลป์ )

อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง
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ที่

12.2 อาจารย์ ผ้ สู อน
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

1

นายวัลลภ ทองอ่อน

2

พลอากาศตรี วชิ ยั ศิวะบวร

3

นางสาวราววาด ยิม้ สวัสดิ์

วท.บ. (วัสดุศาสตร์)วิชาเอก อัญ
มณี และเครื่ องประดับ

4

นายประณต ผ่องโอย

5

นางสาวรุ่ งทิพย์ พรหมภาสิ ต

6

นายวินยั บุษบา

อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง
ผศ. ระดับ 8

7

ดร.สงัด พันธ์โอภาส

8

ดร.จงพันธ์ จงลักษมณี

9

ดร.ธนิศร์ วงศ์วานิช

ศศ.บ.(การออกแบบประยุกต์
ศิลป์ )
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ )
บธ.ม.(บริ หารธุ รกิจ)
กศ.บ.(ภูมิศาสตร์) น.บ.
กศ.ม.(ภูมิศาสตร์)
วท.บ.(ธรณี วทิ ยา)
วท.ม.(ธรณี วทิ ยา)
Ph.D (Geology)
วท.บ.(ธรณี วทิ ยา)
M.S. (Geology)
Ph.D (Geology)
B.Sc. (Geology)
Ph.D (Geology)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
กศ.บ.(ศิลปศึกษา)
กศ.ม.(ศิลปศึกษา)
กศ.บ.(ศิลปศึกษา)
ค.ม. (การบริ หารการศึกษา)

ผศ. ระดับ 8

10 นายมัย ตะติยะ
11 นายศุภพงศ์ ยืนยง
12 นายเชวงศักดิ์ เขียวเขิน

วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
วท.ม.(ธรณี วทิ ยา)

อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง

อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง
ผศ. ระดับ 8

ผศ. ระดับ 8

-512.2 อาจารย์ ผ้ สู อน (ต่ อ)
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

13 นางสาวสายพิณ เขียวมูล

ศศ.บ.(ศิลปกรรม)

อาจารย์ ระดับ 7

14 นายบรรเทา ดีมี

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์ )
MAT.P.A.(วิธีสอน
อุตสาหกรรมศิลป์ )
กศ.บ.(ฟิ สิ กส์)
ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์)
ค.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมี)
วท.ด.(เคมี)
วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีอินทรี ย)์
กศ.บ.(คณิ ตศาสตร์)
วท.ม.(การสอนคณิ ตศาสตร์)
กศ.บ.(คณิ ตศาสตร์ศึกษา)
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์ ระดับ 7

15 นางบังอร เลิศสกุลจินดา
16 นายปรี ชา ปัญญา
17 นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง
18 นายวิสิฐ ธัญญะวัน
19 นางปรี ยานุช พรหมภาสิ ต
20 นายสวัสดิ์ จันทร
21 นายกมลวัฒน์ ภูวชิ ิต
22 นายสุ ชิน รอดกาเนิด
23 นายอภิชาติ บวบขม
24 นางธารทิพย์ ธรรมสอน

อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์ ระดับ 6
ผศ. ระดับ 7
อาจารย์ ระดับ 7
อาจารย์ ระดับ 6
อาจารย์ ระดับ 7

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ ระดับ 6
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
น.บ.(นิติศาสตร์ ) ,เนติบััณฑิต อาจารย์ ระดับ 7
น.ม.(นิติศาสตร์ )
น.บ.(นิติศาสตร์ )
อาจารย์ ระดับ 4
น.ม.(นิติศาสตร์ )
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป)
ผศ. ระดับ 8
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม)
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12.3 อาจารย์พเิ ศษ
ที่
1
2

ชื่อ-สกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ เขื่อนแก้ว
นางพรรณทิพย์ ไชยชนะ

คุณวุฒิและสาขาวิชา / ความเชี่ยวชาญ
Ph.D(Mineralogy)
ศศ.ม.รัฐศาสตร์ / ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอัญ
มณี และเครื่ องประดับในท้องถิ่น

13. จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีช้ ันปี ที่
1
2
3
4
รวม
จานวนนักศึกษาทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2550
40
40
-

2551
40
40
80
-

ปี การศึกษา
2552
40
40
40
120
-

2553
40
40
40
40
160
40

2554
40
40
40
40
160
40

14. อาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอน
14.1 อาคารสถานที่
14.1.1 อาคารสถานทีเ่ รียน
อาคารเรี ยนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร

-714.2 อุปกรณ์ การสอน
14.2.1 อุปกรณ์ การสอน
ลาดับที่
รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เครื่ องหาลักษณะของแสง (Polariscope)
เครื่ องหาค่าดัชนีหกั เห(Reflactometer)
เครื่ องชัง่ หาค่าความถ่วงจาเพาะ(Specific Gravity)
กล้องจุลทรรศน์อญั มณี (Binocular Gem
Microscope)
กล้องจุลทรรศน์อญั มณี 3 ตา (Trinocular Gem
Microscope)
เครื่ องดูสีแฝด(Dichroscope)
เครื่ องตรวจวัดการดูดกลืนแสง(Spectroscope)
โคมไฟดูสีพลอย
แผ่นกรองแสง (Chelsea Filter)
แว่นขยาย (Loupe)
ที่คีบพลอย(Tweezer)
ตัวอย่างอัญมณี
โต๊ะสาหรับการออกแบบเขียนแบบ
เครื่ องมือสาหรับการเขียนแบบ
ตัวอย่างแร่ และหิ น
ตัวอย่างผลึก
ตัวอย่างอัญมณี สังเคราะห์
เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
เครื่ องรับโทรทัศน์
เครื่ องเล่นวีดีทศั น์
เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
เครื่ องฉายทึบแสง
จอรับภาพ

จานวนทีม่ ี
อยู่แล้ ว
5
5
1
5 เครื่ อง

จานวนที่
ต้ องการเพิม่
15
15
1
15 เครื่ อง

5 เครื่ อง

15 เครื่ อง

5 เครื่ อง
2 เครื่ อง
5 เครื่ อง
5 ชุด
5 อัน
5 อัน
1 ชุด
10 ชุด
10 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
55 เครื่ อง
2 เครื่ อง
4 เครื่ อง
4 เครื่ อง
10 เครื่ อง
5 เครื่ อง
15 จอ

15 เครื่ อง
2 เครื่ อง
15 เครื่ อง
15 ชุด
15 อัน
15 อัน
5 ชุด
30 ชุด
30 ชุด
5 ชุด
5 ชุด
5 ชุด
15 เครื่ อง
2 เครื่ อง
2 เครื่ อง
2 เครื่ อง
5 เครื่ อง
5 เครื่ อง
5 จอ

-815. ห้ องสมุด
หนังสื อ ตาราเรี ยน วารสาร และเอกสารอื่นที่สัมพันธ์กบั สาขาวิชา
15.1 หนังสื อ
15.1.1 หนังสื อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ จานวน 1,428 เล่ม
15.1.2 หนังสื อเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และธรณี วทิ ยา จานวน 1,346 เล่ม
15.1.3 หนังสื อเกี่ยวกับอัญมณี และเครื่ องประดับ จานวน 400 เล่ม
15.1.4 หนังสื อเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ จานวน 1,570 เล่ม
15.2 วารสาร จานวน 36 รายการ
15.3 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
1. ฐานข้อมูลสาเร็ จรู ป (CD-ROM) จานวน 200 รายการ
2. ฐานข้อมูลเต็มรู ป (Full Text )
2.1 หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
1) Springer Link
2) Net Library
3) Publicly accessible e- Book
2.2 วิชาวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
Dissertation Full text
3. ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database)
3.1 Pro Quest Digital Dissertations
3.2 ACM Digital Dissertations
3.3 Lexis. Com
3.4 H.W. Wilson
3.5 ISI Web of Science
16. งบประมาณ
งบประมาณ : จานวนนักศึกษา x 24,000 บาท(โดยประมาณ)
จานวนนักศึกษา(ปี การศึกษา)
2550
2551
2552
2553
40
80
120
160

2554
160
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จาแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภท
งบประมาณ
2551
2552
เงินนอก
งบประมาณ
งบประมาณ
แผ่นดิน

ปี งบประมาณ
2553
2554

หมายเหตุ
2555

960,000

1,920,000

2,880,000

3,840,000

3,840,000

1,500,000

1,500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

รวมทั้งสิ้น 2,460,000 3,420,000 3,880,000 4,840,000 4,840,000
จาแนกตามหมวดรายจ่ าย
หมวดรายจ่ าย
ปี งบประมาณ
หมายเหตุ
2551
2552
2553
2554
2555
1. ค่าตอบแทน 660,000 1,420,000 2,080,000 2,840,000 2,840,000 รวมทั้ง
งบประมาณ
ใช้สอย วัสดุ
2. ค่าครุ ภณั ฑ์ 1,800,000 2,000,000 1,800,000 2,000,000 2,000,000 แผ่นดินและ
เงินนอก
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 2,460,000 3,420,000 3,880,000 4,840,000 4,840,000

-1017. หลักสู ตร
17.1 จานวนหน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 129

หน่วยกิต

17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ
พ.ศ.2550 มีองค์ประกอบหลักสู ตรแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
หมวดวิชา
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

เกณฑ์ สกอ.
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

1) วิชาภาษาและการสื่ อสาร
2) วิชามนุษยศาสตร์
3) วิชาสังคมศาสตร์
4) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
5) วิชาพลศึกษาและนันทนาการ
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต
1) วิชาแกน
2) วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3) วิชาปฏิบตั ิการและฝ
กประสบ- การณ วิชาชีพ
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

6 หน่ วยกิต
120-150

17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก)

โครงสร้ างหลักสู ตร
34 หน่ วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 89 หน่ วยกิต
52 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วย
กิต
7 หน วยกิต
6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 129 หน่ วย
กิต

ไม่ น้อยกว่า 34 หน่ วยกิต

-1117.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่า 89 หน่ วยกิต
1) วิชาแกน จานวน 52 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
6001001 ธรณี วทิ ยาทัว่ ไป
General Geology
6001002 คณิ ตศาสตร์และสถิติสาหรับอัญมณี และเครื่ องประดับ
Mathematics and Statistics for Gems and Jewelry
6001003 ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจอัญมณี และเครื่ องประดับ 1
Business English for Gems and Jewelry 1
6002001 ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจอัญมณี และเครื่ องประดับ 2
Business English for Gems and Jewelry 2
6002002 การจัดการความรู้สาหรับอัญมณี และเครื่ องประดับ
Knowledge Management for Gems and Jewelry
6003001 กฎหมายอัญมณี
Gems Law
6003002 การบริ หารจัดการและจรรยาบรรณสาหรับผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจอัญมณี และเครื่ องประดับ
Gems and Jewelry Business Management and Ethics
6003003 การภาษีอากรสาหรับธุ รกิจอัญมณี และเครื่ องประดับ
Taxation for Gems and Jewelry Business
6004001 ระเบียบวิธีวจิ ยั เบื้องต้นสาหรับอัญมณี วทิ ยา
Introduction to Research Methodology for Gemology
6011101 วัสดุศาสตร์สาหรับอัญมณี วทิ ยา
Materials Science for Gemology
6011102 ผลึกและแร่ วทิ ยา
Crystallography and Mineralogy
6011103 ปฏิบตั ิการผลึกและแร่ วทิ ยา
Crystallography and Mineralogy Laboratory
6011104 อัญมณี วทิ ยาเบื้องต้น
Introduction to Gemology
6012101 อัญมณี วเิ คราะห์ 1
Gems Identification 1

น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (2-2-5)
3 (1-4-4)

-12รหัสวิชา
รายวิชา
6012102 โลหะมีค่า
Precious Metals
6013101 อัญมณี สังเคราะห์
Synthetic Gemstones
6013301 การปรับปรุ งคุณภาพอัญมณี
Gems Treatment and Enhancement
6022101 การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี เบื้องต้น
Introductory to Jewelry Design

รหัสวิชา
6002003
6013102
6013103
6013302
6013303
6014101
6014301

น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

2) วิชาเอก
2.1 วิชาเอกอัญมณีวเิ คราะห์
2.1.1 วิชาเอกบังคับ
จานวน 21 หน่ วยกิต
รายวิชา
น(ท-ป-อ)
เคมีเบื้องต้นสาหรับอัญมณี วทิ ยา
3 (2-2-5)
Introduction to Chemistry for Gemology
แหล่งอัญมณี
3 (3-0-6)
Gemstone Sources
อัญมณี วเิ คราะห์ 2
3 (1-4-4)
Gems Identification 2
การวิเคราะห์มลทินในพลอย
3 (2-2-5)
Gems Inclusion Identification
การซื้ อและดูแลรักษาอัญมณี
3 (2-2-5)
Gems Buying and Cares
หิ นประดับและหิ นมีค่า
3 (2-2-5)
Ornaments and Precious Stones
การประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี
3 (2-2-5)
Gems Grading and Appraisal
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รหัสวิชา
6013104
6013105
6013201
6014102
6014302
6014303
6014304
6014305

รหัสวิชา
6022102
6023101
6023102
6024101

2.1.2 วิชาเอกเลือก
จานวนไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
รายวิชา
น(ท-ป-อ)
เพชร
3 (2-2-5)
Diamond
หยก
3 (2-2-5)
Jades
เครื่ องมือวิเคราะห์พลอยเบื้องต้น
3 (2-2-5)
Basic Instruments for Gems Identification
พลอยตระกูลคอรันดัม
3 (2-2-5)
Corundum
เทคนิคการเผาพลอย
3 (2-2-5)
Gems Heating Technique
การสังเคราะห์พลอยเนื้อแข็ง
3 (2-2-5)
Corundum Synthesis
การสังเคราะห์พลอยเนื้ออ่อน
3 (2-2-5)
Gems Synthesis
การเจียระไน
3 (2-2-5)
Gems Cutting
2.2 วิชาเอกอัญมณีการออกแบบ
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
จานวน 21 หน่ วยกิต
รายวิชา
การวาดลายเส้น
Drawing
การออกแบบ 3 มิติ
3 Dimensions Design
การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี 1
Jewelry Design 1
การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี 2
Jewelry Design 2

น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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รายวิชา
6023103 การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี (แหวน)
Jewelry Design (Ring)
6023104 การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี (จี้ เข็มกลัด ต่างหู)
Jewelry Design (Pendant, Brooch, and Earring)
6024102 การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี (สร้อย กาไล สังวาล)
Jewelry Design (Necklace, Bracelace, and Necklet)

รหัสวิชา
6023105
6023106
6024103
6024104
6024105
6024106
6024201

น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2.2.2 วิชาเอกเลือก
จานวนไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
รายวิชา
น(ท-ป-อ)
การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี แบบไทยโบราณ
3 (2-2-5)
Jewelry Thai Classic Design
การออกแบบเครื่ องประดับด้วยเศษอัญมณี และลูกปัด
3 (2-2-5)
Jewelry Design with Gems Chips and Beads
การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี แบบตะวันตก
3 (2-2-5)
Jewelry Western Style Design
การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี แบบตะวันออก
3 (2-2-5)
Jewelry Oriental Style Design
การนาเสนอผลงานเครื่ องประดับอัญมณี
3 (2-2-5)
Jewelry Presentations
โครงการพิเศษเครื่ องประดับอัญมณี
3 (2-2-5)
Special Projects on Jewelry
การออกแบบเครื่ องประดับโดยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Jewelry Computer Graphic Design

-153 ) วิชาปฏิบัติการและฝ กประสบการณ วิชาชีพ 7 หน วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
6004801 การเตรี ยมฝ กประสบการณ วิชาชีพอัญมณี และ
เครื่ องประดับ
Preparation for Professional Experience in Gems and
Jewelry
6004802 การฝ กประสบการณ วิชาชีพอัญมณี และ
เครื่ องประดับ
Field Experience in Gems and Jewelry

น(ท-ป-อ)
2(90)

5(450)

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เปิ ดสอน แต่รวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่
เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็ จหลักสู ตรของสาขาวิชานี้
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17.4 แผนการศึกษา

หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

วิชาแกน

หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

วิชาแกน

ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ
1511001 จริ ยธรรมกับมนุษย์
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย
1551001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
6001001 ธรณี วทิ ยาทัว่ ไป
6011101 วัสดุศาสตร์สาหรับอัญมณี วทิ ยา
6001002 คณิ ตศาสตร์ และสถิติสาหรับอัญมณี และ
เครื่ องประดับ
รวมหน่ วยกิตปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา
1001002
1551002
1631005
2541001
6001003
6011102
6011103
6011104

ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
มนุษย์ ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจอัญมณี และเครื่ องประดับ 1
ผลึกและแร่ วทิ ยา
ปฏิบตั ิการผลึกและแร่ วทิ ยา
อัญมณี วทิ ยาเบื้องต้น
รวมหน่ วยกิตปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
18

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3 (2-2-5)
18
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หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

วิชาแกน

รหัสวิชา
2501002
4001003
4091003
4121001
6002001
6022101
6012101

ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
เศรษฐกิจพอเพียง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
คณิ ตศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พ้นื ฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจอัญมณี และเครื่ องประดับ 2
การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี เบื้องต้น
อัญมณี วเิ คราะห์ 1
รวมหน่ วยกิตปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

วิชาแกน
วิชาเอกบังคับ
วิชาอัญมณี
วิเคราะห์
วิชาการ
ออกแบบอัญ
มณี
วิชาเอกเลือก

ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1551003 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
2051001 สุ นทรี ภาพทางศิลปะการแสดง
4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
6012102 โลหะมีค่า
6002002 การจัดการความรู้สาหรับอัญมณี และเครื่ องประดับ

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
18

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 (2-2-5)

6002003

เคมีเบื้องต้นสาหรับอัญมณี วทิ ยา

6022102

การวาดลายเส้น

3(2-2-5)

xxxxxxx

xxxxxx

3 (x-x-x)
19

รวมหน่ วยกิตปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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หมวดวิชา
วิชาแกน

ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
6003001 กฎหมายอัญมณี
6003002 การบริ หารจัดการและจรรยาบรรณสาหรับ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจอัญมณี และเครื่ องประดับ
6013101 อัญมณี สังเคราะห์
6013301 การปรับปรุ งคุณภาพอัญมณี

วิชาเอกเลือก

xxxxxxx

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

xxxxxxx

เลือกเสรี
รวมหน่ วยกิตปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา
วิชาแกน
วิชาเอกบังคับ
วิชาอัญมณี
วิเคราะห์

วิชาการ
ออกแบบอัญ
มณี
วิชาเอกเลือก

ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
6003003 ภาษีอากรสาหรับธุ รกิจอัญมณี และเครื่ องประดับ
6013102
6013103
6013302
6013303
6023101
6023102
6023103
6023104
xxxxxxx

แหล่งอัญมณี
อัญมณี วเิ คราะห์ 2
การวิเคราะห์มลทินในพลอย
การซื้ อและดูแลรักษาอัญมณี
การออกแบบ 3มิติ
การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี 1
การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี (แหวน)
การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี (จี้ เข็มกลัด ต่างหู)
xxxxxx

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3 (x-x-x)

3 (x-x-x)
18

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
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รวมหน่ วยกิตปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป 3541001 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
วิชาแกน
6004001 ระเบียบวิธีวจิ ยั เบื้องต้นสาหรับอัญมณี วทิ ยา
วิชาเอกบังคับ
วิชาอัญมณี
วิเคราะห์
วิชาการ
ออกแบบอัญ
มณี
วิชาเลือกเสรี
วิชาฝึ กฯ

หมวดวิชา
วิชาฝึ กฯ

6014101
6014301
6024101
6024102

หิ นประดับและหิ นมีค่า
การประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี
การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี 2
การออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี (สร้อย กาไล
สังวาล)

xxxxxxx
6004801

เลือกเสรี
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพอัญมณี และ
เครื่ องประดับ
รวมหน่ วยกิตปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
6004802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอัญมณี และ
เครื่ องประดับ
รวมหน่ วยกิตปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3 (x-x-x)
2(90)
16

น(ท-ป-อ)
5(450)

5
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17.5 คาอธิบายรายวิชา
17.5.1 หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป 34 หน่ วยกิต
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก )
17.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่ วยกิต
1) วิชาแกน จานวน 50 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6001001
ธรณีวิทยาทัว่ ไป
3 (2-2-5)
General Geology
การกาเนิดและวิวฒั นาการของโลก โครงสร้างของโลก ส่ วนประกอบของโลก แร่
และหิ น การจาแนก ประเภทแร่ หิน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ซากบรรพชีวนิ การผุผงั ของ
แร่ และหิ น ชนิ ดของแร่
ฝึ กปฏิบตั ิการสารวจภาคสนาม
6001002

คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับอัญมณีและเครื่องประดับ
3 (3-0-6)
Mathematics and Statistics for Gems and Jewelry
ความน่าจะเป็ น การแปรสุ่ ม (Random variable) การแจกแจงความน่าจะเป็ น
(Probability distribution) การคาดคะเนทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical expectation)การแจกแจง
ค่าที่ได้จากตัวอย่าง (Sampling distribution) หลักการประมาณ (Estimation) การทดสอบสมมติฐาน
(Hypothesis testing) การประยุกต์ใช้หลักการทางคณิ ตศาสตร์และสถิติสาหรับอัญมณี และ
เครื่ องประดับ
6001003

ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 1
3 (3-0-6)
Business English for Gems and Jewelry 1
ศึกษาไวยากรณ์และหลักการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุ รกิจอัญมณี และเครื่ องประดับ
คาศัพท์เฉพาะสาหรับอัญมณี และเครื่ องประดับ เพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับการใช้ภาษาอังกฤษใน
ธุ รกิจอัญมณี และเครื่ องประดับขั้นสู ง
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รหัสวิชา
6002001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 2
3 (3-0-6)
Business English for Gems and Jewelry 2
ศึกษาและฝึ กฝนทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่
ใช้ในชีวติ ประจาวัน และธุ รกิจอัญมณี และเครื่ องประดับ เช่น การแนะนาการทางานของเครื่ องมือ
คุณสมบัติเฉพาะของอัญมณี ชนิดต่างๆ ความเชื่อเกี่ยวกับอัญมณี การนาเสนอความคิดและผลงาน
การเขียนโต้ตอบจดหมาย เอกสารติดต่อทางราชการและธุ รกิจเอกชน
6002002

การจัดการความรู้ สาหรับอัญมณีและเครื่องประดับ
3 (2-2-5)
Knowledge Management for Gems and Jewelry
ศึกษาความหมาย หลักการ เป้ าหมาย องค์ประกอบ รู ปแบบ ขั้นตอน และ
กระบวนการจัดการความรู้ การประยุกต์หลักการจัดการความรู้เพื่อใช้ในวิทยาการอัญมณี และ
เครื่ องประดับ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถเชิงแข่งขันในธุ รกิจอัญมณี และเครื่ องประดับ
บทบาทและจริ ยธรรมของผูจ้ ดั การความรู้
ฝึ กปฏิบตั ิการจัดการความรู้
6003001

กฎหมายอัญมณี
3 (3-0-6)
Gems Law
ศึกษา และวิเคราะห์กฎหมายระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพด้านเครื่ องประดับอัญมณี ภายในประเทศ อาทิ กฎหมายว่าด้วยภาษีต่างๆ กฎหมายว่าด้วย
สัมปทานทรัพยากร กฎหมายว่าด้วยกิจการท้องถิ่น กฎหมายการค้าและธุ รกิจ ฯลฯ สาหรับปรับ
สภาพขององค์กรธุ รกิจ ผูป้ ระกอบการด้านเครื่ องประดับอัญมณี ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและการเมืองภายในประเทศ
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รหัสวิชา
6003002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การบริหารจัดการและจรรยาบรรณสาหรับ
3 (3-0-6)
ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
Gems Business Management and Ethics
ลักษณะโครงสร้างขององค์การ การวางแผน การจัดสายงานหลักเกณฑ์และ
แนวความคิดในการจัดตั้งองค์การ ลักษณะประเภทของการประกอบการธุ รกิจอัญมณี หลักการ
บริ หารและหน้าที่สาคัญของฝ่ ายบริ หารทุกๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทางาน การสั่ง
การ การจูงใจคนทางาน การควบคุมการปฏิบตั ิงานต่างๆ ตามหลักการตลาด ให้บรรลุเป้ าหมาย และ
นโยบายที่ต้ งั ไว้ขององค์การทางธุ รกิจอัญมณี การสร้างจิตตระหนักในความซื่อสัตย์ คุณธรรม
จริ ยธรรม ในการประกอบและดาเนินการธุ รกิจด้านอัญมณี
6003003

การภาษีอากรสาหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
3 (3-0-6)
Taxation for Gems and Jewelry Business
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาพรวมของระบบภาษีอากรไทย เน้นหลักการ
ของภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากรของไทย ตลอดจนเข้าใจวิธีการและหลักเกณฑ์การคานวณ
ภาษีอากรประเภทต่างๆ อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม่
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการค้า
6004001

ระเบียบวิธีวจิ ัยเบือ้ งต้ นสาหรับอัญมณีวทิ ยา
3 (2-2-5)
Introduction to Research Methodology for Gemology
แนวคิดวิธีการวิจยั การกาหนดหัวข้อ ประเด็นปั ญหา ประเภทและการออกแบบ
การวิจยั การสุ่ มตัวอย่าง การสร้ างเครื่ องมื อวิจยั การเก็บและการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียน
รายงานการวิจยั
ฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั ทุกขั้นตอน
6011101

วัสดุศาสตร์ สาหรั บอัญมณีวิทยา
Materials Science for Gemology

3 (2-2-5)

-23ความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับวัสดุ การจาแนกประเภทวัสดุ โครงสร้างภายในของ
วัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ กระบวนการผลิต และการนาไปใช้งานของวัสดุประเภทต่างๆที่
เกี่ ยวข้องกับอัญมณี วิทยา
ฝึ กปฏิบตั ิการจาแนกและศึกษาโครงสร้างภายในของวัสดุ ประเภทต่างๆ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6011103
ผลึกและแร่ วทิ ยา
3 (3-0-6)
Crystallography and Mineralogy
ศึกษาระบบผลึก ระบบโครงสร้าง คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางแสง
ของแร่ ชนิดต่างๆ
6011104

ปฏิบัติการผลึกและแร่
1(0-2-1)
Crystallography and Mineralogy Laboratory
ฝึ กปฏิบตั ิการระบบผลึก ระบบโครงสร้าง คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติ
ทางแสงของแร่ ชนิดต่างๆ
6012101

อัญมณีวิทยาเบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Gemology
เรี ยนรู ้ความหมาย นิยามและศัพท์เฉพาะต่างๆ ที่เกี่ยวกับอัญมณี การจาแนก
ประเภทอัญมณี คุณสมบัติทางกายภาพและทางแสงของอัญมณี รวมถึงเรี ยนรู้การสังเกตอัญมณี ดว้ ย
ตาเปล่า (สี การเจียระไน ปรากฏการณ์ ความวาวและการกระจายแสง)
ฝึ กปฏิบตั ิการจาแนกประเภทอัญมณี และสังเกตอัญมณี ดว้ ยตาเปล่า
6012101

อัญมณีวเิ คราะห์ 1
3(1-4-4)
Gems Identification 1
ศึกษาส่ วนประกอบ หลักการใช้งาน และการดูแลรักษาเครื่ องมือขั้นพื้นฐานที่ใช้

ในการวิเคราะห์
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้เครื่ องมือวิเคราะห์อญั มณี ธรรมชาติชนิดต่างๆ
6012102

โลหะมีค่า
Precious Metals

3(2-2-5)

-24คุณสมบัติโลหะ โลหะที่นามาทาเครื่ องประดับ เช่น ทองคา เงิน ทองคาขาว
คุณสมบัติเฉพาะของโลหะแต่ละประเภท ชนิ ดและคุณสมบัติของโลหะผสม
ฝึ กปฏิบตั ิจาแนกและอธิบายคุณสมบัติโลหะมีค่าที่นามาทาเครื่ องประดับ

รหัสวิชา
6013101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
อัญมณีสังเคราะห์
3(2-2-5)
Synthetic Gemstones
ศึกษาชนิดอัญมณี สังเคราะห์ วิธีการสังเคราะห์อญั มณี ตาหนิของพลอยสังเคราะห์
ฝึ กปฏิบตั ิการจาแนกอัญมณี สังเคราะห์

6013301

การปรับปรุ งคุณภาพอัญมณี
3(3-0-6)
Gems Treatment and Enhancement
ศึกษากระบวนการปรับปรุ งคุณภาพอัญมณี วัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
รวมทั้งเทคนิควิธีการต่างๆ ที่จะทาให้พลอยมีคุณภาพดีข้ ึน ควบคู่ไปกับกระบวนการป้ องกันความ
เสี ยหายจากการปรับปรุ งด้วย
6022101

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี เบือ้ งต้ น
3 (2-2-5)
Introduction to Jewelry Design
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์และความสาคัญของการออกแบบ เขียน
แบบ หลักการออกแบบ เขียนแบบเบื้องต้น เทคนิคการวาดเส้นเพื่อสื่ อความหมาย ทฤษฎีการเขียน
แบบเบื้องต้น ประวัติศาสตร์ อญั มณี และเครื่ องประดับ เทคนิคการนาเสนอ และการจัดตกแต่ง
สิ นค้าอัญมณี และเครื่ องประดับ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ นาเสนอผลงานและการจัดตกแต่งสิ นค้าอัญมณี และ
เครื่ องประดับ

รหัสวิชา
6002003

2) วิชาเอก
2.1 วิชาเอกอัญมณีวเิ คราะห์
2.1.1 วิชาเอกบังคับ
จานวน 21 หน่ วยกิต
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เคมีเบือ้ งต้ นสาหรับอัญมณีวิทยา
3 (2-2-5)
Introduction to Chemistry for Gemology
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สัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สารละลาย อุณหเคมี ความสัมพันธ์ระหว่างหลักเคมีกบั อัญมณี
วิทยา
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเทคนิคทางเคมีเบื้องต้นความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ การจัด
สารเคมี เกรดของสาร การใช้สารเคมี
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6013102
แหล่งอัญมณี
3(3-0-6)
Gemstone Sources
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทแหล่งพลอยตามการเกิด หลักการทาเหมืองพลอยประเภท
ต่างๆ แหล่งอัญมณี ที่สาคัญของไทย และต่างประเทศ
6013103

อัญมณีวเิ คราะห์ 2
3 (1-4-4)
Gems Identification 2
ศึกษาการวิเคราะห์อญั มณี เทียม อัญมณี เลียนแบบ อัญมณี สังเคราะห์ และอัญมณี ที่
ผ่านการปรับปรุ งคุณภาพ
ฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์อญั มณี เทียม อัญมณี เลียนแบบ อัญมณี สังเคราะห์ และอัญ
มณี ที่ผา่ นการปรับปรุ งคุณภาพ
6013302

การวิเคราะห์ มลทินในพลอย
3 (2-2-5)
Gems Inclusion Identification
การจาแนกประเภท มลทิน คุณสมบัติและการวิเคราะห์มลทิน มลทินที่พบเฉพาะ
ในพลอยบางชนิด การจาแนกมลทินในพลอยธรรมชาติและพลอยสังเคราะห์
ฝึ กปฏิบตั ิการจาแนกประเภท มลทินและการวิเคราะห์มลทิน
6013303

การซื้อและดูแลรักษาอัญมณี
3 (2-2-5)
Gems Buying and Cares
หลักการซื้ ออัญมณี การประมาณขนาดของพลอย การประมาณราคาพลอยตาม
ขนาด วิธีการดูแลรักษาพลอย ที่ควรดูแลเป็ นพิเศษ
ประเมินราคาอัญมณี และดูแลรักษาอัญมณี ตามกรรมวิธีที่ถูกต้อง
6014101

หินประดับและหินมีค่า

3 (2-2-5)
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ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหิ น ความหมายของหิ นสี ประเภทของหิ นสี และหิ นประดับ
คุณสมบัติของหิ นสี แต่ละประเภท การตรวจสอบ การดูแลรักษา
ฝึ กแยกประเภทของหิ นสี และหิ นประดับ คุณสมบัติของหิ นสี แต่ละประเภท การ
ตรวจสอบ การดูแลรักษา
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6014301
การประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี
3 (2-2-5)
Gems Grading and Appraisal
การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการตีค่าและประเมินราคาอัญมณี
ฝึ กปฏิบตั ิการประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี ในสถานประกอบอุตสาหกรรม
อัญมณี และตลาดอัญมณี
2.1.2 วิชาเอกเลือก
จานวนไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6013104
เพชร
3(2-2-5)
Diamond
การเกิด แหล่งกาเนิด และประวัติความเป็ นมา ของเพชรจากอดีตถึงปั จจุบนั แหล่ง
เพชรของโลก หลักการจัดระดับเกรดสี เกรดความสะอาด เกรดการเจียระไน และน้ าหนักเพื่อ
ประเมินคุณภาพ ของเพชร การแยกเพชร และเพชรเลียนแบบชนิดต่างๆ การประเมินราคาและการ
เลือกซื้ อเพชร
ฝึ กปฏิบตั ิการจาแนกเกรดสี เกรดความสะอาด เกรดการเจียระไน และน้ าหนักเพื่อ
ประเมินคุณภาพ ของเพชร การแยกเพชร และเพชรเลียนแบบชนิดต่างๆ การประเมินราคาและการ
เลือกซื้ อเพชร
6013105

หยก
3(2-2-5)
Jades
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหยก ประเภทหยกธรรมชาติ หยกเลียนแบบ การปรับปรุ ง
คุณภาพหยก การตรวจสอบคุณภาพหยก การดูแลรักษาหยก แหล่งหยกที่สาคัญของโลก
ฝึ กปฏิบตั ิการจาแนกประเภทหยกธรรมชาติ หยกเลียนแบบ การปรับปรุ งคุณภาพ
หยก การตรวจสอบคุณภาพหยก การดูแลรักษาหยก
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เครื่องมือวิเคราะห์ พลอยเบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
Basic Instruments for Gems Identification
การศึกษาส่ วนประกอบและหลักการทางานของเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ตรวจสอบอัญมณี รวมไปถึงวิธีการดูแลรักษาและวิธีการวิเคราะห์อญั มณี โดยใช้เครื่ องมือ
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบอัญมณี
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6014102
พลอยตระกูลคอรันดัม
3(2-2-5)
Corundum
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอรันดัมชนิดต่างๆ ทั้งการเกิดสี การจาแนกชนิด
แหล่งกาเนิด การสังเคราะห์และเลียนแบบ การปรับปรุ งคุณภาพ การตรวจสอบ และลักษณะเด่น
ของคอรันดัมจากแหล่งต่าง ๆ ของโลก
ฝึ กปฏิบตั ิการจาแนก สังเคราะห์และเลียนแบบ
6014302

เทคนิคการเผาพลอย
3(2-2-5)
Gems Heating Technique
การศึกษาประเภทเตาเผา และส่ วนประกอบของเตาเผา หลักการเผาพลอยแบบ
ออกซิ เดชัน่ การดูแลและรักษาเตาเผา และระบบริ ดลั ชัน่ ประเภทก๊าซที่ใช้ในเตาเผา ปั จจัยควบคุม
ในการเผาพลอย ข้อควรระวังในการเผาพลอย
ฝึ กปฏิบตั ิการเผาพลอยแบบออกซิ เดชัน่ การดูแลและรักษาเตาเผา และระบบ
ริ ดลั ชัน่ ประเภทก๊าซที่ใช้ในเตาเผา ปั จจัยควบคุมในการเผาพลอย
6014303

การสั งเคราะห์ พลอยเนือ้ แข็ง
3(2-2-5)
Corundum Synthesis
วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการสังเคราะห์พลอยตระกูลคอรันดัม เช่น พลอยชาธัม พลอย
รามาอูรา การจาแนกและวิเคราะห์พลอยตามวิธีการที่ใช้สังเคราะห์
ฝึ กปฏิบตั ิการสังเคราะห์พลอยตระกูลคอรันดัม
6014304

การสั งเคราะห์ พลอยเนือ้ อ่ อน
3(2-2-5)
Gems Synthesis
วิธีการสังเคราะห์พลอยเนื้ออ่อนชนิ ดต่างๆ เช่น ควอตซ์ โอปอล เธอคอยต์ จาแนก
และวิเคราะห์พลอยตามวิธีการที่ใช้สังเคราะห์
ฝึ กปฏิบตั ิการสังเคราะห์พลอยเนื้ออ่อน
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รหัสวิชา
6014305

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การเจียระไน
3(2-2-5)
Gems Cutting
หลักการเจียระไน การตั้งพลอย เครื่ องมือและวัสดุสาหรับการเจียระไน คุณสมบัติ
ทางแสงกับการเจียระไน การเจียระไนรู ปแบบต่างๆ การเรี ยกชื่อแบบ มาตรฐานคุณภาพการ
เจียระไน
ศึกษาดูงานและฝึ กปฏิบตั ิการเจียระไน
2.2 วิชาเอกอัญมณีการออกแบบ
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
จานวน
21 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6022102
การวาดลายเส้ น
3(2-2-5)
Drawing
ศึกษาวิธีการวาดภาพแรเงา เพื่อสะท้อนถึงรู ปร่ าง และขนาดของวัตถุ การแรเงา
โดยแสดงแสงและเงา แสงตกกระทบและแสงสะท้อน การวาดภาพรายละเอียดของวัตถุให้ดู
เหมือนจริ ง
ฝึ กปฏิบตั ิการวาดลายเส้นของวัตถุต่างๆ
6023101

การออกแบบ 3 มิติ
3(2-2-5)
3 Dimension Design
ศึกษาเรี ยนรู้หลักการและวิธีใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการทางานผสมหลายสื่ อ
ฝึ กปฏิบตั ิออกแบบและผลิตงานผสมหลายสื่ อประเภทต่าง ๆ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผสมผสานเทคนิ คหลาย
โปรแกรมให้เกิดเป็ นผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ
6023102

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 1
Jewelry Design 1

3(2-2-5)

-29ประโยชน์และความสาคัญของการออกแบบ หลักการออกแบบเบื้องต้น
ประวัติศาสตร์อญั มณี และเครื่ องประดับ เทคนิคการวาดเส้นเพื่อสื่ อความหมาย ทฤษฎีการเขียนแบบ
เบื้องต้น
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบอัญมณี รูปแบบต่างๆ
รหัสวิชา
6024101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 2
3(2-2-5)
Jewelry Design 2
ศึกษาสภาพการตลาดอุตสาหกรรมเครื่ องประดับอัญมณี หลักการออกแบบที่
สามารถประยุกต์เข้าได้กบั รู ปแบบงานต่างๆ และสอดคล้องกับอุตสาหกรรมอัญมณี โลก
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบอัญมณี รูปแบบต่างๆและประยุกต์ให้เข้ากับรู ปแบบงานต่างๆ
6023103

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี (แหวน)
3(2-2-5)
Jewelry Design (Ring)
การศึกษารู ปแบบต่างๆ ของแหวน การวาดภาพรู ปร่ างแหวน การออกแบบแหวน
หัวเดียว การออกแบบแหวนรู ปแฟนซี การแรเงาและระบายสี การเลือกใช้อญั มณี ให้เหมาะสมกับ
การออกแบบ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบแหวนหัวเดียว การออกแบบแหวนรู ปแฟนซี การแรเงาและ
ระบายสี การเลือกใช้อญั มณี ให้เหมาะสมกับการออกแบบ
6023104

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี (จี้ เข็มกลัด ต่ างหู)
3(2-2-5)
Jewelry Design (Pendant, Brooch, and Earring)
การศึกษารู ปแบบต่างๆ ของจี้ เข็มกลัด ต่างหู การวาดภาพรู ปร่ างจี้ เข็มกลัด ต่างหู
การออกแบบรู ปแฟนซี การแรเงาและระบายสี การเลือกใช้อญั มณี ให้เหมาะสมกับการออกแบบ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบจี้ เข็มกลัด ต่างหู การวาดภาพรู ปร่ างจี้ เข็มกลัด ต่างหู การ
ออกแบบรู ปแฟนซี การแรเงาและระบายสี การเลือกใช้อญั มณี ให้เหมาะสม
6024102

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี (สร้ อย กาไล สั งวาล)
3(2-2-5)
Jewelry Design (Necklace, Bracelace, and Necklet )
การศึกษารู ปแบบต่างๆ ของสร้อย กาไล สังวาล การวาดภาพรู ปร่ าง การออกแบบ
รู ปแฟนซี การแรเงาและระบายสี การเลือกใช้อญั มณี ให้เหมาะสมกับการออกแบบ
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ระบายสี การเลือกใช้อญั มณี ให้เหมาะสม

2.2.2 วิชาเอกเลือก
จานวน
9 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6023105
การออกแบบเครื่องประดับอัญมณีแบบไทยโบราณ
3(2-2-5)
Jewelry Thai Classic Design
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติเครื่ องประดับอัญมณี ผลงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ
ในแต่ละยุคสมัย รู ปแบบ สกุลช่าง วัสดุกรรมวิธีการผลิต ปั จจัย แนวคิดที่มีลกั ษณะต่างๆ ของ
เครื่ องประดับไทยรวมทั้งเอกลักษณ์ไทยสมัยต่างๆ เพื่อนามาใช้เป็ นแนวคิดในการออกแบบ
เครื่ องประดับอัญมณี ในลักษณะไทย มีการศึกษานอกสถานที่
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องอัญมณี แบบไทยโบราณและนาเสนอผลงาน
6023106

การออกแบบเครื่องประดับด้ วยเศษอัญมณีและลูกปัด
3(2-2-5)
Jewelry Design with Gems Chips and Beads
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเครื่ องประดับอัญมณี ที่ประดิษฐ์ดว้ ยเศษอัญมณี และลูกปัด
ผลงานสร้างสรรค์ ประเภทต่างๆในแต่ละยุคสมัย วัสดุกรรมวิธีการผลิต ปั จจัย แนวคิดที่มีลกั ษณะ
ต่างๆ ของเครื่ องประดับด้วยเศษอัญมณี รวมทั้งลูกปั ด เพื่อนามาใช้เป็ นแนวคิดในการออกแบบ
เครื่ องประดับอัญมณี
ศึกษานอกสถานที่และฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องประดับด้วยเศษอัญมณี และ
ลูกปัดและนาเสนอผลงาน
6024103

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณีแบบตะวันตก
3(2-2-5)
Jewelry Western Style Design
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเครื่ องประดับอัญมณี แบบตะวันตก ผลงานสร้างสรรค์ ประเภท
ต่างๆในแต่ละยุคสมัย วัสดุกรรมวิธีการผลิต ปั จจัย แนวคิดที่มีลกั ษณะต่างๆ ของการออกแบบ
เครื่ องประดับอัญมณี แบบตะวันตก
ศึกษานอกสถานที่และฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องประดับแบบตะวันตก

-316024104

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณีแบบตะวันออก
3(2-2-5)
Jewelry Oriental Style Design
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเครื่ องประดับอัญมณี แบบตะวันออก ผลงานสร้างสรรค์
ประเภทต่างๆในแต่ละยุคสมัย วัสดุกรรมวิธีการผลิต ปั จจัย แนวคิดที่มีลกั ษณะต่างๆ ของการ
ออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี แบบตะวันออก
ศึกษานอกสถานที่และฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องประดับแบบตะวันออก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6024105
การนาเสนอผลงานเครื่องประดับอัญมณี
3 (2-2-5)
Jewelry Presentations
ศึกษาวิธีการทาแฟ้ มสะสมงานรู ปแบบต่างๆ อาทิ ผลงานจริ ง หุ่ นจาลอง
ภาพถ่าย สไลด์ สื่ อมัลติมีเดีย เพื่อการนาเสนอผลงานอย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
การถ่ายทอดความคิดหรื อข้อมูล รวมทั้งรู ปแบบการสื่ อความหมายให้ผชู ้ มเข้าใจ
ฝึ กปฏิบตั ิจดั ทาแฟ้ มสะสมงาน และนาเสนอผลงาน
6024106

โครงการพิเศษเครื่องประดับอัญมณี
3 (2-2-5)
Special Projects on Jewelry
การค้นคว้าข้อมูลทางด้านอัญมณี และเครื่ องประดับทั้งระดับสากลและท้องถิ่น การ
รวบรวมอย่างเป็ นระบบ การเขียนโครงงานและรายงาน การนาเสนองาน โดยอยูใ่ นความควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึ กษารายวิชาอย่างใกล้ชิด
6024201

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณีโดยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Jewelry Computer Graphic Design
ศึกษาวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ จากการใช้โปรแกรม ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ตลอดจนงานทางด้านศิลปะอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการออกแบบอัญมณี และเครื่ องประดับ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี โดยคอมพิวเตอร์ และนาเสนอผลงาน

3) วิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ จานวน 7 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
6004801
การเตรียมฝ กประสบการณ วิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ
2(90)

-32Preparation for Professional Experience in Gems and Jewelry
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษาสังเกตและมีส่วนในการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานด้านอัญมณี และเครื่ องประดับในสถานประกอบการจริ ง

รหัสวิชา
6004802

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การฝ กประสบการณ วิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ
5(450)
Field Experience in Gems and Jewelry
ฝึ กงานทางด้านอัญมณี และเครื่ องประดับในสถานประกอบการจริ ง โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสู ตร
17.5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิ ดสอน
แต่รวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ น
รายวิชาที่กาหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็ จหลักสู ตรของสาขาวิชานี้
18.

การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ ได้กาหนดระบบ
การประกันคุณภาพหลักสู ตรในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การบริ หารหลักสู ตร
1.1 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสู ตร
1.2 กาหนดเกณฑ์และระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาเอก
1.3 จัดให้มีอาจารย์ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ผสู้ อนให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
1.4 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยเน้นการเรี ยนแบบใฝ่ รู้
1.5 จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
1.6 มีแผนการบริ หารจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิภาพ
1.7 จัดให้มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์และแจ้งให้อาจารย์ทราบเพื่อปรับปรุ ง
และพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน

-331.8 จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสู ตรและการจัดการเรี ยน
การสอนทุกๆ ปี
2. ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
2.1 โปรแกรมวิชามีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาเอกสาร ตารา แหล่งทรัพยากร
การเรี ยนรู้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศ เพื่อให้นกั ศึกษามีแหล่งศึกษา
เรี ยนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัยทันเหตุการณ์
2.2 จัดให้มีห้องปฏิบตั ิการเพื่อเสริ มทักษะวิชาชีพให้แก่นกั ศึกษา
2.3 จัดให้มีแหล่งฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพที่ได้มาตรฐานสอดคล้องและสัมพันธ์กบั
หลักสู ตรและสาขาวิชา
3. ประเด็นการสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1 มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา สาหรับทาหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและ
ให้คาปรึ กษา เพื่อให้นกั ศึกษาผ่านการพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ และผ่านกระบวนการของหลักสู ตร
รวมทั้งสาเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
3.2 มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่ วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา
3.3 จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นกั ศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุนกูย้ มื
3.4 ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีงานทาระหว่างเรี ยน
3.5 จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังสาเร็ จการศึกษา
4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
4.1 จัดให้มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งหลักสู ตรทุกครั้ง
4.2 จัดให้มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปี เพื่อนามา
ปรับเป้ าหมายการผลิตบัณฑิต
4.3 จัดให้มีการสารวจภาวะการมีงานทาและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทุกปี
4.4 มีกระบวนการติดตามผลการใช้บณั ฑิตและนาผลมาปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนและการปรับปรุ งหลักสู ตร
19. การพัฒนาหลักสู ตร
19.1 กาหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตร
กาหนดแนวทางการประเมินหลักสู ตรไว้ดงั นี้
1) ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนโดยผูเ้ รี ยน ทุกภาคการศึกษา
2) ประเมินผลการเรี ยนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา

-343) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา (Performance Evaluation)
ภายหลังสาเร็ จการศึกษา ทุก 5 ปี
4) ประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา (Impact Evaluation)
ภายหลังสาเร็ จการศึกษาทุก 5 ปี
5) มีการประเมินหลักสู ตรทั้งระบบทุกรอบ 5 ปี
19.2 กาหนดให้มีการพัฒนาหลักสู ตรทุก 5 ปี
ในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีกระบวนการ ดังนี้
1) มีคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุ งหลักสู ตรที่มาจากผูเ้ กี่ยวข้อง มีคุณวุฒิตรง
ตามสาขาวิชา และ / หรื อมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
2) มีการสารวจความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานเพื่อนามาเป็ นกรอบ
ในการพัฒนาหลักสู ตร
3) มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้อง จากภายนอกเป็ นที่ปรึ กษาในการพัฒนา / ปรับปรุ ง และวิพากษ์หลักสู ตร
4) มีการพัฒนา / ปรับปรุ งหลักสู ตร ทุก 5 ปี
19.3 กาหนดดัชนี ดา้ นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
2) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
3) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
4) ร้อยละของการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Code of Ethics)ของอาจารย์
5) ประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู้
5.1 กระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะการเรี ยนรู้จาก
การปฏิบตั ิและประสบการณ์จริ ง
5.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
และสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้
6) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา ต่อจานวน
นักศึกษา
7) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อจานวน
นักศึกษา
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมายถึง วิชาที่มุง่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรอบรู ้อย่างกว้างขวาง มี
โลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ สามารถคิดอย่างมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่ อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า ของ
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการดาเนิน
ชีวติ และดารงตนอยูใ่ นสังคมได้เป็ นอย่างดี
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
จุดประสงค์ทวั่ ไปของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มีดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การเมือง การปกครองของไทย และความรู ้ความเข้าใจเพื่อนร่ วมโลก เพื่อการอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติ
2. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการ
ตัดสิ นใจบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริ งที่เป็ นวิทยาศาสตร์และตามหลักธรรม
3. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีจิตสานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ดูแลและพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม และตระหนักถึงความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีทกั ษะการศึกษาค้นคว้าและเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต การคิดอย่าง
มีเหตุผล รู ้จกั วิเคราะห์และปั ญหาต่าง ๆ ได้ ตลอดจนมีทกั ษะด้านภาษาและการใช้สารสนเทศใน
การติดต่อสื่ อความหมายกับผูอ้ ื่นและดารงชี วติ ในสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีและซาบซึ้ งในคุณค่าของสัจธรรม ความดี ความงาม และการดารง
ตนให้มีคุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบ มีความ
ซาบซึ้ งในศิลปะและสุ นทรี ยภาพ ตระหนักในการปฏิบตั ิตนตามวิถีชีวติ แบบประชาธิปไตย

-376. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านสุ ขภาพกาย
และสุ ขภาพจิตให้ดารงชี วติ ได้อย่างมีความสุ ข

รายวิชาศึกษาทัว่ ไปจัดเป็ น 5 กลุ่มวิชา โดยต้องจัดให้เรี ยนครบทุกกลุ่มวิชาตาม
ข้อกาหนด ทั้งนี้หน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ให้เป็ นไปตามโครงสร้างหลักสู ตร ดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า
1.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย
1541002 ทักษะการส่ งสารภาษาไทย
1541003 การสื่ อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
1541004 ภาษาและการสื่ อสารเพื่อท้องถิ่น
1.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1551001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
1551003 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 1
1551004 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 2
1551005 ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิการ
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 8 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1511001 จริ ยธรรมกับมนุษย์
1511002 ความจริ งของชีวิต
1521001 พุทธศาสน์

9 หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2(1-2-3)
2 (1-2-3)

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

-382.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2011001 สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2051001 สุ นทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง
2061001 สังคีตนิยม

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1001001 ภาวะผูน้ าและการจัดการยุคใหม่
1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2.4 กลุ่มที่ 4 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
1631002 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์
1631003 ความรู ้พ้นื ฐานทางสารสนเทศศาสตร์
1631004 เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
1631005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาค้นคว้า

น (ท-ป-อ)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

3. กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
3.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
2531001 วิถีไทย
2 (2-0-4)
2531002 วิถีโลก
2 (2-0-4)
2531003 ครอบครัวและสังคม
2 (2-0-4)
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
2 (2-0-4)
2561001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
2 (2-0-4)
3.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต

-39รหัสวิชา
2501002
2521001
2551001
3541001
3591001

ชื่อวิชา
เศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่นศึกษา
การปกครองส่ วนท้องถิ่นไทย
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
4.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
4121001 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน
3 (2-2-5)
4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-5)
4121003 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครื อข่าย
3 (2-2-5)
4121004 คอมพิวเตอร์และสื่ อประสม
3 (2-2-5)
4.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4091001 คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
4091002 คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4091003 คณิ ตศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจ

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

4.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
4001002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ ประจาวัน
4001003 การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4001004 พืชพรรณเพื่อชีวิต

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ
2 (1-2-3)

-401161002 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
1161003 การลีลาศเพือ่ สุ ขภาพ
1161004 กีฬาศึกษา

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
1001001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาวะผู้นาและการจัดการยุคใหม่
2(2-0-4)
Leadership and Modern Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและคุณลักษณะของผูน้ าที่ดีโดยทัว่ ไป ประเภทของ
ผูน้ าในอาชีพต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการปรับปรุ งภาวะผูน้ าและผูต้ ามและบทบาทหน้าที่ผตู ้ ามที่ดี
มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงาน การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ขององค์กร ระบบและกระบวนการ
วางแผน
1001002

การคิดวิเคราะห์ การค้ นคว้ าและการใช้ เหตุผล
2(2-0-4)
Research, Critical Thinking and Reasoning Skills
ศึกษารู ปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความจาเป็ นที่ตอ้ งพัฒนา
กระบวนการคิดการศึกษาค้นคว้าและการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตัดสิ นใจ
หลักการ องค์ประกอบและเทคนิคในการพัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์และใช้เหตุผล การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณการคิดแบบแก้ปัญหา
การใช้ภาษากับการคิดและการเสนอความคิด การประยุกต์ใช้ความคิดในวิชาชีพและชีวติ ประจาวัน
1001003

พฤติกรรมมนุษย์ กบั การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Human Behavior and self Development
ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง มนุษย
สัมพันธ์เพื่อการทางานร่ วมกันและการอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ข

-411511001

จริยธรรมกับมนุษย์
2(2-0-4)
Ethics and Human Being
ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของจริ ยธรรมและมนุษย์ ความสาคัญของ
จริ ยธรรมต่อมนุษย์ เกณฑ์ตดั สิ นทางจริ ยธรรม หลักจริ ยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและศาสนา
สาหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริ ยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วติ ส่ วนบุคคลและสังคม

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1511002

ความจริงของชีวติ
2(2-0-4)
Facts of Life
ศึกษาความจริ งของชีวติ ความหมายของชีวติ การดารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั
และโลกยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนาเอาความจริ งและหลักศาสนธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปั ญญา ชีวติ และสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม
ตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
1521001

พุทธศาสน์
2(2-0-4)
Buddhism
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะสาคัญของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักธรรมสาคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา เช่นหลักเบญจขันธ์
ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท หลักกรรม อริ ยสัจ ไตรสิ กขา เป็ นต้น หลักจริ ยธรรมใน
พระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวัน การรู้จกั ตนเอง การพัฒนาคนและการพัฒนาสังคม
1541001

ทักษะการรับสารภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Comprehension Skill
ศึกษาหลักการการฟัง การอ่าน จากสื่ อและสิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ การคิด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุ ปสาระสาคัญ
ฝึ กปฏิบตั ิให้ครอบคลุมสารทุกประเภท จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและ
กาหนดให้อ่านหนังสื อนอกเวลาประกอบ

-421541002

ทักษะการส่ งสารภาษาไทย
3(2-2-5)
Expression Skill in Thai Language
ศึกษารู ปแบบ และวิธีการส่ งสารประเภทต่าง ๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ
โดยนาเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยวาจาและลายลักษณ์
ฝึ กปฏิบตั ิการพูด-เขียนอธิบาย การพูด-เขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียน
รายงานทางวิชาการ ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1541003

การสื่ อสารเพือ่ จุดประสงค์ เฉพาะ
3(2-2-5)
Communication for Specific Purposes
ศึกษาหลักการและวิธีการสื่ อสารเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ
ฝึ กปฏิบตั ิการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน

1541004

ภาษาและการสื่ อสารเพือ่ ท้องถิ่น
3(3-2-5)
Roles of Language in Local Community Development
ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารเพื่อท้องถิ่น จาก
วรรณกรรม ท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ
ฝึ กการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลภาคสนาม
1551001

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 1
2 (2-0-4)
Communicative English 1
ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ศึกษาโครงสร้างของคาศัพท์ และประโยค
ในสถานการณ์ต่างๆที่เคยได้เรี ยนมาแล้ว และฝึ กทักษะการสื่ อสารเพื่อให้สามารถสื่ อสารได้อย่าง
ถูกต้องและมีความมัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ งมากขึ้น
1551002

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 2
Communicative English 2

2(2-0-4)

-43ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และฝึ กทักษะการเรี ยนภาษาจากแหล่ง
การเรี ยนที่หลากหลาย เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ และฝึ กทักษะการสื่ อสาร นาเสนอ
ข้อมูลที่จาเป็ นและใช้ได้ในชีวติ จริ ง
1551003

ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 1
2(1-2-3)
Listening - Speaking 1
ศึกษาหลักการฟัง-พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ
ฝึ กทักษะการฟัง ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้จบั ใจความหลัก รายละเอียด
ปลีกย่อย การจดบันทึกย่อ ฝึ กทักษะการพูด การนาเสนอความเห็น ข้อมูลที่ได้จากการฟังเพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่ อสารที่จาเป็ นรวมทั้งเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของเจ้าของภาษา
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1551004

ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 2
2(1-2-3)
Listening – Speaking 2
ฝึ กทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อให้สามารถสื่ อสารได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพและเตรี ยมความพร้อมในการสอบวัดความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
1551005

ภาษาอังกฤษปฏิบัติการ
2(1-2-3)
Operational English
ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะนาการทางานของเครื่ องมือ
ห้องปฏิบตั ิการแนะนาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะนาสถานที่ต่าง ๆ ฝึ กพูด
ในงานพิธีการ นาเสนอความคิดและผลงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว เขียน
หนังสื อราชการ
1631001

สารสนเทศและการศึกษาค้ นคว้า
2(1-2-3)
Research and Information
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง
เครื่ องมือสื บค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิงและการ
นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า

-441631002

การศึกษาค้ นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์
2(1-2-3)
Research Study and Report Writing
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภทของบทนิพนธ์ ศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ
จากแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ และการอ้างอิง การบันทึกและเรี ยบเรี ยงสารสนเทศ การนาเสนอ
บทนิพนธ์

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1631003

ความรู้ พนื้ ฐานทางสารสนเทศศาสตร์
2(1-2-3)
Fundamentals of Information Science
ศึกษาความสาคัญและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์ ความสัมพันธ์กบั
สาขาวิชาอื่นคุณค่าและความต้องการสารสนเทศในสังคมปั จจุบนั ระบบสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและรับบริ การสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศ
1631004

เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
2(1-2-3)
Information Technology in Office
ศึกษาการจัดการและการดาเนินงานในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
องค์กร ทัว่ ๆ ไป การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กบั งานต่าง ๆ ในสถานบริ การสารสนเทศ อุปกรณ์
ในการบันทึกและการสื บค้นข้อมูล การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบื้องต้น ตลอดจน
ระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
1631005

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาค้ นคว้า
2(1-2-3)
Information Technology in Research Studies
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งบริ การสารสนเทศ การสื บค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้
OPAC ฐานข้อมูลและบริ การฐานข้อมูล บริ การและการใช้อินเทอร์ เน็ต การสื บค้นสารสนเทศผ่าน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การสื บค้นสารสนเทศจาก CD-ROM

-452011001

สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2(2-0-4)
Aesthetics of Visual Art
ศึกษาความงามของธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ ความหมายของสุ นทรี ยภาพและทัศนศิลป์ การ
รับรู้ทางการมองเห็นมิติในทัศนศิลป์ แขนง จิตกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ส่ วนประกอบ
ความงามทัศนศิลป์ การจัดภาพของงานทัศนศิลป์ ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทัศนศิลป์ สาเหตุการ
สร้างงานทัศนศิลป์ อิทธิ พลที่ทาให้ทศั นศิลป์ มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับรู ปแบบที่มี
การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ในงานทัศนศิลป์ ตะวันตกและประเทศไทย คุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ ด้านความงามและเรื่ องราวโดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู ้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์ เบื้องต้น
และนาเข้าสู่ ข้ นั ความซาบซึ้ ง ในการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ เพื่อนามาซึ่ งประสบการณ์ของ
ความซาบซึ้ ง ทางสุ นทรี ยภาพ
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2051001

สุ นทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง
2(2-0-4)
Aesthetics of Drama
ศึกษาและจาแนกข้อต่างในศาสตร์ ของความงาม ความหมายของ สุ นทรี ยภาพ
ทางศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ ไทย นาฏศิลป์ สากล
ความสาคัญของการรับรู้ ศาสตร์ ต่าง ๆ ของการเห็น การได้ยนิ การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
2061001

สั งคีตนิยม
2(2-0-4)
Music Appreciation
ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี การผสมดนตรี ไทยและดนตรี ตะวันตก
คีตลักษณ์ที่พบเห็นทัว่ ไป คีตกวีที่สาคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติ
ดนตรี ที่ควรทราบ
2501002

เศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4 )
Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ โครงการอัน
เนื่องมาจาก พระราชดาริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง การประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับตนเองและชุมชน ศึกษากรณี ตวั อย่างในชุมชน

-462521001

ท้องถิ่นศึกษา
2(2-0-4)
Local Community Study
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาท้องถิ่น ความสาคัญและ
ความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภิวตั น์ ศึกษาท้องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมในลักษณะ
สหวิทยาการโดยเน้นการศึกษาชุมชนท้องถิ่นด้านพัฒนาการ สภาพปั จจุบนั ปั ญหาและแนว
ทางแก้ไขและทิศทางในการพัฒนาในอนาคต

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2531001

วิถีไทย
2(2-0-4)
Thai Ways of Living
ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพ โครงสร้าง วิวฒั นาการและพัฒนาการด้าน
สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สภาพปั ญหาและแนวทางขจัดปัญหา
สังคมไทย โดยศึกษาการพัฒนาโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น
2531002

วิถีโลก
2(2-0-4 )
Globalized Ways of Living
ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นปั จจัยของวิวฒั นาการของสังคม ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง
การจัระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง ตลอดจนการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคมโลก
2531003

ครอบครัวและสั งคม
Family and Society

2(2-0-4 )

-47ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้าที่ ลักษณะของครอบครัว
จิตวิทยาครอบครัว คุณธรรมจริ ยธรรมในครอบครัว ปั จจัยในการดารงอยูข่ องครอบครัว ปั ญหา
ครอบครัว และแนวทางแก้ไข อิทธิ พลของครอบครัวต่อสังคม
2541001

มนุษย์ ชุ มชนและสิ่ งแวดล้ อม
2(2-0-4)
Human being, Community and Environment
ศึกษาระบบนิเวศ สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่ งแวดล้อม ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม แนวทาง
ในการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในมิติทางสังคม การจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยชุมชน ภูมิปัญญาด้าน
สิ่ งแวดล้อมตลอดทั้งแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็ นฐานในการเรี ยนรู ้

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2551001

การปกครองส่ วนท้องถิ่นไทย
2(2-0-4)
Thai Local Administration
ศึกษาโครงสร้าง อานาจหน้าที่และการปกครองของไทย แนวคิด ทฤษฎี
การเมืองและการปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เป็ นรากฐานการปกครองและการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย ประวัติ พัฒนาการการปกครองส่ วนท้องถิ่นไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับประชาชน สถานการณ์
ปั จจุบนั และแนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นไทย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักปกครอง
ท้องถิ่นไทย
2561001

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมายทัว่ ไป
2(2-0-4)
Introduction to Law
ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ ไป ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ที่มา
ของกฎหมาย ลักษณะและชนิดต่าง ๆ ของกฎหมาย ลาดับชั้นของกฎหมายและความรู ้เกี่ยวกับ
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน

-483541001

การเป็ นผู้ประกอบการ
2(2-0-4)
Entrepreneur
ศึกษาองค์ประกอบ และเทคนิคในการเป็ นผูป้ ระกอบการ ได้แก่ การจัดการ
การบัญชี การเงิน 0การบริ หารบุคลากร การบริ หารสานักงาน การตลาด ส่ วนประสมทาง
การตลาด การวิเคราะห์และเลือก ตลาดเป้ าหมาย สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิ พลทางการตลาด ตลอดจน
การหาวิธีการควบคุมทางการตลาด ในฐานะที่เป็ นผูป้ ระกอบการที่ ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
จริ ยธรรม การประเมินตนเองสาหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
3591001

เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Economy in Everyday Life
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับการทาความ
เข้าใจปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน การทางานของกลไกราคาและการ
กาหนดราคาสิ นค้าในตลาด เงินตราและสถาบันการเงิน รู ปแบบการใช้จ่ายของประชาชนและ
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชนในกรอบของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4001001

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนา
2(2-0-4)
Science and Technology for Development
ศึกษาความหมายและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิ
ปั ญญาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของท้องถิ่นและของไทย ความก้าวหน้าทางวิทยาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ ความสาคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
4001002

วิทยาศาสตร์ เพือ่ ชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Science for Everyday Life
ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีในชีวติ ประจาวัน สมุนไพร ความรู ้พ้ืนฐานทางพันธุ ศาสตร์
พลังงานที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน เทคโนโลยีการสื่ อสาร และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อ
ชีวติ ประจาวัน

-494001003

การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2(2-0-4)
Conservations of Environments and Natural Resources
ศึกษาความหมายการจาแนกประเภท และความสาคัญทางสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบของสิ่ งแวดล้อมต่อสังคม ศึกษาสถานการณ์ สิ่ งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นระดับชาติและโลก สถานภาพสิ่ งแวดล้อม ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต องค์รวมของ
สิ่ งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน การอนุ รักษ์ทรัพยากรอย่างผสมผสาน ตัวอย่าง
การอนุรักษ์ทรัพยากรที่ประสพความสาเร็ จ โครงการในพระราชดาริ ทิศทางแนวโน้มในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4001004

พืชพรรณเพือ่ ชีวติ
2(2-0-4)
Plants For Life
ศึกษาความสาคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวติ ความหลากหลายของพืช
พรรณภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์และการ
พัฒนาพืชพรรณ
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1161001

กีฬาและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชี วติ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Better Living
ศึกษาความสาคัญและความจาเป็ นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่ วมกิจกรรม
นันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุ ขภาพของตนเอง
การเลือกรู ปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ
ฝึ กทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
1161002

การออกกาลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
2(1-2-3)
Exercise for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกกาลัง
กาย หลักการและขั้นตอนของการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ การออกกาลังกายเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การ
ประเมินผลการออกกาลังกาย

-50ฝึ กการออกกาลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือการออกกาลังกาย
การฝึ กการออก กาลังกายในสถานบริ การการออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1161003

การลีลาศเพือ่ สุ ขภาพ
2(1-2-3)
Dance for Health
ศึกษาประวัติของลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาทในการเข้า
สังคมและการลีลาศ คุณค่าของการลีลาศที่มีต่อร่ างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ความสัมพันธ์ของการลีลาศที่มีต่อสุ ขภาพ และการส่ งเสริ มสมรรถภาพทางกาย
ฝึ กทักษะการลีลาศ การรู้จงั หวะดนตรี การควบคุมร่ างกาย และการ
เคลื่อนไหวอย่างสมดุล การจับคู่ การนา การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจัดงานลีลาศ
1161004

กีฬาศึกษา
2(1-2-3)
Sports Education
ศึกษาความเป็ นมากีฬา คุณค่าของการกีฬาต่อการพัฒนาร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคมบทบาทของการกีฬาต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม การป้ องกันการบาดเจ็บจาก
การกีฬาและการปฐมพยาบาล เลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกา
การแข่งขัน
ฝึ กทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน การจัดการแข่งขัน
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4091001

คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน
2(2-0-4)
Fundamental Mathematics
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิ ตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต
ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั ระบบเลขฐาน จานวนจริ ง
4091002

คณิตศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Everyday Life
ศึกษาการเช่าซื้ อ ค่านายหน้า การจานอง การจานาและการขายฝาก ดอกเบี้ย
หุน้ และดัชนีราคา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีอากรธุ รกิจ การคานวณหาพื้นที่และปริ มาตรใน
การซื้ อขาย
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปช่วยในการคานวณ
4091003

คณิตศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจ
Mathematics and Decision Making

2(1-2-3)

-51ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย
ความน่าจะเป็ นและทฤษฎีการตัดสิ นใจเบื้องต้น
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้านสถิติและการตัดสิ นใจ
4121001

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พนื้ ฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Information Technology and Computer
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การสื่ อสารข้อมูล
และระบบเครื อข่ายเบื้องต้น การใช้งานระบบปฏิบตั ิการ อินเทอร์ เน็ต และโปรแกรมประมวลผลคา
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมประมวลผลคาและ
โปรแกรมสาหรับการใช้งานอินเทอร์ เน็ต
4121002

คอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ ใช้ งาน
3(2-2-5)
Computer and Computer Application
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมใช้
งานในปัจจุบนั เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งาน
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นาไป
ประยุกต์ใช้งาน
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

4121003

การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ าย
3(2-2-5)
Development of Information System On Network
ศึกษาเครื่ องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบน
อินเทอร์ เน็ต โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมในปั จจุบนั และนาไปประยุกต์ใช้กบั ระบบงานของ
องค์กร
ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างและออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
4121004

คอมพิวเตอร์ และสื่ อประสม
3(2-2-5)
Computer and Multimedia
ศึกษาความสาคัญของระบบสื่ อประสม การใช้งานคอมพิวเตอร์ทางด้านสื่ อ
ประสม อุปกรณ์ ระบบและวิธีการทางสื่ อประสม โดยใช้โปรแกรมด้านกราฟิ ก เช่น การตกแต่ง
ภาพ การทาภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมจัดทาวีดิทศั น์ และสามารถนาผลงานไปใช้ประกอบกับ
ระบบงานขององค์กร

-52ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างสื่ อประสม ประกอบการใช้งาน
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