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ค าน า 
 
 คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนทางด้าน      
อัญมณีและเครื่องประดับจ านวน 3 หลักสูตร ประกอบไปด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอัญมณีและ
เครื่องประดับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ และหลักสูตรศิลปกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 คู่มือ
ฉบับนี้เป็นแนวทางในการเรียน การสอน การลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน ตลอดระยะเวลาของการศึกษาใน
คณะอัญมณี ดังนั้นนิสิตใหม่จึงควรศึกษาท าความเข้าใจคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดระยะเวลาของการศึกษาและมีความรู้พร้อมในการประ กอบ
อาชีพสืบไป 
 
          คณะอัญมณี 
                  สิงหาคม 2559 
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ความเป็นมา คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็น 
อุตสาหกรรมส่งออกในล าดับต้น ๆ ที่ท ารายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมาก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ประเภทนี้ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทั้ งระดับบริหารจัดการและระดับฝีมือแรงงาน 
ทบวงมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จึงได้ศึกษา 
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน ในสาขาวิชาทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และได้วางแผน การผลิต 
บัณฑิตให้เพียงพอ และเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ สนองความต้องการของอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ 
ในการแข่งขันกับตลาดโลก จากผลการศึกษาพบว่า แนวโน้มของการขยายตัวของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ คือการลงทุนขยายตัวมากขึ้น มีการจ้างงานมากขึ้นเป็นล าดับ และมี
ความจ าเป็นต้องใช้ก าลังคนที่มีความสามารถสูง ในสัดส่วนที่เพ่ิมสูงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับจ านวนแรงงานที่ใช้ 
ทั้งนี้ด้วยความจ าเป็นของกระบวนการผลิตและการตลาด การควบคุมคุณภาพ การวิจัยและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหาการขาดแคลน ก าลังคนใน
สาขาวิชาทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างรีบด่วน และทบวงมหาวิทยาลัยได้น าเสนอ คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2536 โดยก าหนด ให้สาขาทางด้าน วิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับเป็นสาขาที่ขาดแคลน จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมอยู่ใน
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา ทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2537 ใน
โครงการจัดตั้งภาควิชา วัสดุศาสตร์-เทคโนโลยีอัญมณี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเริ่มรับ
นิสิตรุ่นแรกตั้งแต่ ปีการศึกษา 2538 โดยนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังภูมิภาคของรัฐบาล การ
จัดตั้งวิทยาเขต แห่งใหม่ขึ้น ณ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2539 โดยในโครงการจัดตั้งที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใน
หลักการแล้ว นั้น ให้จัดตั้งวิทยาลัยอัญมณี ณ วิทยาเขตดังกล่าว โดยมีแผนด าเนินการเปิดสอนใน 5 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ สาขาเทคโนโลยีอัญมณี สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ สาขาอัญ
มณี ศาสตร์ และสาขาการออกแบบเครื่องประดับ วิทยาลัยอัญมณีได้ด าเนินการรับนิสิต ณ วิทยาเขตจันทบุรี 
ในปีการศึกษา 2544 เป็นปีแรกในสองสาขาแรกดังกล่าว และในปีการศึกษา 2545 เปิดรับนิสิตเพ่ิมอีก สาขา 
คือสาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ในปี พ.ศ 2548 วิทยาลัยอัญมณีได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เริ่มใช้ในปี
การศึกษา 2549 มี ๓ หลักสูตร ดังนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี มี 1 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ โดยยุบรวมสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ และสาขาเทคโนโลยีอัญมณีเดิม 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี มี 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
และ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี มี 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการออกแบบ
เครื่องประดับ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 วิทยาลัยอัญมณีได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะอัญมณี เมื่อมหาวิทยาลัย 
บูรพาเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ในปี พ.ศ 2554 คณะอัญมณีได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เริ่มใช้ใน
ปีการศึกษา 2554 มี 3 หลักสูตร ดังนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ และ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาการออกแบบ เครื่องประดับ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัส:   25480191106146 
 ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
 ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Gems and Jewelry 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อัญมณีและเครื่องประดับ) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Gems and Jewelry) 
 อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (อัญมณีและเครื่องประดับ) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc.  (Gems and Jewelry) 

3. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
-ปรัชญา- 

มุ่งสร้างบัณฑิตด้านอัญมณีศาสตร์ เทคโนโลยีที่ เกี่ยวกับอัญมณีและวัสดุเครื่องประดับ และ
กระบวนการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ เพ่ือปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในฐานะ
บัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม  สามารถน าความรู้ ความสามารถมาพัฒนาองค์กร 
และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในทางสร้างสรรค์ 

-ความส าคัญ- 
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับน ารายได้เข้าสู่ประเทศอยู่ในล าดับต้นๆ มาโดยตลอด การผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมด้านนี้จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
คณะอัญมณีผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่สามารถคิดเป็น ดูเป็น ท าเป็น ซื้อเป็นและ
ขายเป็น เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศในด้านอัญมณีและเครื่องประดับตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลาย
น้ า และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในสังคมดิจิตัล  อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  
 สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ มุ่งผลิตบุคลากรด้านอัญมณีศาสตร์ ที่สามารถ ดูเป็น คือจ าแนก
ชนิดอัญมณี อัญมณีแท้ อัญมณีเทียม อัญมณีปรับปรุงคุณภาพ จัดล าดับคุณภาพพลอยและเพชร ซึ่งเป็น
บุคลากรพ้ืนฐานในบริษัทผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีที่เพ่ิมจ านวน
ขึ้นอย่างสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจอัญมณีในประเทศ  

นอกจากนี้สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ มุ่งผลิตบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กับอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งมีความสามารถ ท าเป็น คือสามารถเลือกวัตถุดิบและวิธีผลิตเครื่องประดับที่
เหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเชิงวัสดุและเทคโนโลยี เพ่ือความก้าวหน้า
ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างไม่หยุดยั้ง 
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-วัตถุประสงค์- 
1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับ  อุตสาหกรรมอัญมณี ภาคอุตสาหกรรมวัสดุและการ
ผลิตเครื่องประดับ การศึกษาวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งรองรับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถ
ประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น 

2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้าใจ

และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
2) มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม 
3) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ

สถานการณ ์และ สามารถแก้ไขปัญหาบนหลักทฤษฎีพ้ืนฐานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ    
4) มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

และมีส านึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม 
5) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน และสามารถใช้ภาษาใน

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
6) มีความรู้และทักษะในด้านอัญมณีศาสตร์ โลหะเครื่องประดับ และ เทคโนโลยีการผลิต

เครื่องประดับ และสามารถพัฒนาความรู้และทักษะได้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง 

7) สามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ในอุตสาหกรรมเพ่ือควบคุมการผลิต และแก้ปัญหา 
ตลอดจนวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับในอุตสหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดพัฒนาของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างยั่งยืน 
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4. หลักสูตร 

 4.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 

 4.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ      98 หน่วยกิต 

  2.1) วิชาแกน      35 หน่วยกิต 
  2.2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า     63 หน่วยกิต 

    2.2.1) วิชาเอกบังคับ    35 หน่วยกิต 
2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   28 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

 4.3 รายวิชา 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
  1.1.1) ภาษาอังกฤษบังคับ    9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3 (3-0-6) 
 English for Communication      
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย     3 (3-0-6) 
 Collegiate English        
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
 English Writing for Communication     

  1.1.2) ภาษาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
 Thai Language Skills for Communication     
99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน     3 (3-0-6) 
 English for Job Applications      
99930559 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอและอภิปรายทางวิชาการ  3 (3-0-6) 
 English for Academic Presentation and Discussion   
99940959 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      3 (3-0-6) 
 Chinese for Communication      
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 1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา  4 หน่วยกิต 
  1.2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
41530359 จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต      2 (2-0-4) 
 Psychology for the Quality of Life     

  1.2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต     2 (1-2-3) 
 Exercise for Quality of Life      

 1.3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม  7 หน่วยกิต 
 และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า       
  1.3.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
17010159 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย      2 (2-0-4) 
 Thai Indigenous Knowledge      
25010559 มนุษย์กับอารยธรรม       3 (3-0-6) 
 Humans and Civilization       

  1.3.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     2 (2-0-4) 
 Economics of Everyday Life      
40240459 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม      2 (2-0-4) 
 Volunteer Spirit for Social Development     

  1.3.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
30610659 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์    2 (2-0-4) 
 Biodiversity and Conservation      

 1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
  1.4.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
17010259 การคิดเชิงสร้างสรรค์       2 (2-0-4 
 Creative Thinking        
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26510359 มนุษย์กับทักษะการคิด      2 (2-0-4) 
 Man and Thinking Skills       

  1.4.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร้างนวัตกรรม  2 (1-2-3) 
 Logical Thinking and Problem Solving for Innovation   

 1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที      3 (2-2-5) 
 Moving Forward in a Digital Society with ICT    

 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     98 หน่วยกิต 
  2.1) วิชาแกน      35 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
15110159  ธรณีวิทยากายภาพ       3 (2-3-4) 
  Physical Geology        
15220159  แร่วิทยา        3 (2-3-4) 
  Mineralogy        
15220259  ผลึกวิทยา        3 (2-3-4) 
  Crystallography   
15220359  สมบัติทางแสงของแร่  3 (2-3-4) 
  Optical Mineralogy   
15320159  อัญมณีวิทยาเบื้องต้น  2 (2-0-4) 
  Introduction to Gemology   
15320259  ปฏิบัติการอัญมณีวิทยา  1 (0-3-1) 
  Gemology Laboratory   
18020159  วัสดุศาสตร์เบื้องต้น  3 (3-0-6) 
  Introduction to Materials Science   
27310359  แคลคูลัส  3 (3-0-6) 
  Calculus  
27314359  ฟิสิกส์ทั่วไป 1  3 (3-0-6) 
  General Physics I   
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รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
27314459  ฟิสิกส์ทั่วไป 2  3 (3-0-6) 
  General Physics II   
27314559  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1 (0-3-1) 
  General Physics Laboratory   
27315359  เคมีทั่วไป  3 (3-0-6) 
  General Chemistry   
27315559  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1 (0-3-1) 
  General Chemistry Laboratory   
27325859  หลักเคมีวิเคราะห์  2 (2-0-4) 
  Principles of Analytical Chemistry   
27325959  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ  1 (0-3-1) 
  Quantitative Analytical Chemistry Laboratory    

  2.2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
   2.2.1) วิชาบังคับ 35 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
15330359  การวิเคราะห์อัญมณี  2 (2-0-4) 
  Gems Identification   
15330459  ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี  2 (0-6-2) 
  Gems Identification Laboratory   
15330559  การวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ  2 (2-0-4) 
  Synthetic and Treated Gems Identification   
15330659  ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ 1 (0-3-1) 
  Synthetic and Treated Gems Identification Laboratory   
15330759  เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร  3 (2-3-4) 
  Diamond and Diamond Grading   
16220159  การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ  3 (3-0-6) 
  Gems and Jewelry Marketing   
17120159  การออกแบบเครื่องประดับส าหรับอุตสาหกรรม 1  3 (2-3-4) 
  Jewelry Design for industry I   
17620159  คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น  2 (1-3-2) 
  Introduction to Computer-Aided Design for Jewelry   
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รหัสวิชา      ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
18020259  โลหะและโลหะผสม  3 (3-0-6) 
  Metal and Alloys   
18020359  ปฏิบัติการโลหะและโลหะผสม  1 (0-3-1) 
  Metal and Alloys Laboratory   
18340359  เคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ  3 (3-0-6) 
  Instrumental Chemical Analysis   
18340459  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ  1 (0-3-1) 
  Instrumental Chemical Analysis Laboratory   
19040159  สัมมนา  1 (0-2-1) 
  Seminar   
19040259  โครงงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ  2 (0-6-2) 
  Senior Project in gems and jewelry   
27322159  สถิติเบื้องต้น  3 (3-0-6) 
  Elementary Statistics   
27325759  เคมีอนินทรีย์  3 (3-0-6) 
  Inorganic Chemistry   

   2.2.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
รหัสวิชา      ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
15130259  ธรณีวิทยาประเทศไทย  2 (2-0-4) 
  Geology of Thailand   
15140359  แหล่งอัญมณี  2 (2-0-4) 
  Gemstone Deposits   
15340859  การประเมินคุณภาพและราคาของพลอยและเครื่องประดับ  2 (2-0-4) 
  Colored Stone Grading and Jewelry Appraisal   
15340959  ปฏิบัติการประเมินคุณภาพและราคาของพลอยและเครื่องประดับ 1  (0-3-1) 
  Colored Stone Grading and Jewelry Appraisal Laboratory  
15341059  อัญมณีอินทรีย์  2 (2-0-4) 
  Organic Gems   
15430159  การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี  2 (1-3-2) 
  Gemstones Enhancement   
15530159  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอัญมณีและเครื่องประดับ  2 (1-2-3) 
  English communication for gems and jewelry   
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รหัสวิชา      ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
16040259  การจัดการเพ่ือการส่งออกและน าเข้า  3 (3-0-6) 
  Export-Import Management   
16220259  พฤติกรรมผู้บริโภค  3 (3-0-6) 
  Consumer Behavior   
16520159  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  3 (3-0-6) 
  Human Resource Management   
16730659  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อัญมณีและเครื่องประดับ  3 (3-0-6) 
  Gems and Jewelry Electronic Commerce   
17040159  การออกแบบการเจียระไนอัญมณี  2 (1-3-2) 
  Faceting Design for Gemstones   
17120259  การออกแบบเครื่องประดับส าหรับอุตสาหกรรม 2  3 (2-3-4) 
  Jewelry Design for industry II   
17630159  คอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิตต้นแบบเครื่องประดับ  2 (1-3-2) 
  Computer-Aided Manufacturing for Jewelry Mastering   
17640459  คอมพิวเตอร์เพ่ือผลิตเครื่องประดับข้ันสูง  2 (1-3-2) 
  Advanced Computer-Aided Manufacturing for Jewelry   
18030459  สมบัติเชิงกลของวัสดุ  2 (1-3-2) 
  Mechanical Behavior of Materials   
18030559  วัสดุรุดหน้า  2 (2-0-4) 
  Advanced Materials   
18030659  เทคโนโลยีฟิล์มบาง  2 (2-0-4) 
  Thin Film Technology   
18040959  การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  2 (2-0-4) 
  Materials Characterization   
18120459  การท าต้นแบบเครื่องประดับ  2 (1-3-2) 
  Jewelry Mastering   
18120359  งานรูปพรรณ และ การฝังอัญมณี  3 (1-4-4) 
  Jewelry Making and Gemstones Setting   
18130559  การหล่อตัวเรือนโลหะเครื่องประดับ  3 (1-4-4) 
  Jewelry Casting   
18130659  เทคนิคการแต่งผิวส าหรับเครื่องประดับ  2 (1-3-2) 
  Surface Techniques for Jewelry   
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รหัสวิชา      ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
18240159  ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ  2 (2-0-4) 
  Industrial Safety in Jewelry Manufacture   
18230459  การเจียระไนอัญมณีเพ่ือการผลิตเครื่องประดับ  2 (1-3-2) 
  Gemstones Cutting and Polishing for Jewelry Production   
18330159  เคมีเชิงฟิสิกส์  3 (3-0-6) 
  Physical Chemistry   
18330259  ปฏิบัติการเคมีฟิสิกส์  1 (0-3-1) 
  Physical Chemistry Laboratory   
18330559  สีในอัญมณี  2 (2-0-4) 
  Color in Gemstone   
18330659  การเปลี่ยนเฟสในวัสดุเครื่องประดับ  2 (2-0-4) 
  Phase transformation in Jewelry Materials   
18340159  นาโนเทคโนโลยีส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ  2 (2-0-4) 
  Nanotechnology for gems and jewelry   
18340259  การวิเคราะห์อัญมณีด้วยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี  2 (2-0-4) 
  Gemstone analysis by infrared spectroscopy    

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ เลือกเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 4) การฝึกงาน 
 5) ความหมายของรหัสวิชา 
 เลขรหัส 3 หลักแรก หมายถึง  เลขรหัสวิชาของคณะอัญมณี (150-199) 
 เลขรหัสหลักที่ 2  หมายถึง  กลุ่มวิชา ดังนี้ 
 เลขรหัส 151-159 หมายถึง  ศาสตร์ทางด้านอัญมณี 
    160-169 หมายถึง  ศาสตร์ทางด้านธุรกิจและการบริหาร 
    170-179 หมายถึง  ศาสตร์ทางด้านการออกแบบ 
    180-189 หมายถึง  ศาสตร์ทางด้านวัสดุ,เคมี และกระบวนการผลิต 
    190  หมายถึง  ฝึกงาน สัมมนา ศึกษาด้วยตัวเอง 
 เลขรหัสหลักที่ 4  หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
 เลขรหัสหลักที่ 5-6 หมายถึง  ล าดับของรายวิชาในกลุ่มวิชา 
 เลขรหัสหลักที่ 7-8 หมายถึง  ปีที่สร้างรายวิชา 
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4.4) แสดงแผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ในแต่ละ
ภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น   (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 99910159 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3 (3-0-6) 

85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Exercise for Quality of Life 

2 (1-2-3) 
 

17010159 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
Thai Indigenous Knowledge 

2 (2-0-4) 

26510359 มนุษย์กับทักษะการคิด 
Man and Thinking Skills 

2 (2-0-4) 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society 
with ICT 

3 (2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 27314359 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
General Physics I 

3 (3-0-6) 

27315359 เคมีทั่วไป  
General Chemistry   

3 (3-0-6) 

27315559 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
General Chemistry Laboratory 

1 (0-3-1) 

รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย   (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 17010259 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Thinking 

2 (2-0-4) 

25010559 มนุษย์กับอารยธรรม 
Humans and Civilization 

3 (3-0-6) 

25710259  
 

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics of Everyday Life 

2 (2-0-4) 
 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
Collegiate English 

3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 27314459 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  
General Physics II 

3 (3-0-6) 
 

27314559 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
General Physics Laboratory 

1 (0-3-1) 
 

27310359 แคลคูลัส  
Calculus   

3 (3-0-6) 

15110159 ธรณีวิทยากายภาพ 
Physical Geology 

3 (2-3-4) 

รวม (Total) 20 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น   (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 15220159 แร่วิทยา 
Mineralogy 

3 (2-3-4) 

15220259 ผลึกวิทยา 
Crystallography  

3 (2-3-4) 

17120159 การออกแบบเครื่องประดับส าหรับอุตสาหกรรม 1 
Jewelry Design for industry I 

3 (2-3-4) 

18020159 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Materials Science 

3 (3-0-6) 

27325759 เคมีอนินทรีย์  
Inorganic Chemistry  

3 (3-0-6) 

รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย   (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 15220359 สมบัติทางแสงของแร่ 
Optical Mineralogy 

3 (2-3-4) 

15320159 อัญมณีวิทยาเบื้องต้น  
Introduction to Gemology 

2 (2-0-4) 

15320259 
 

ปฏิบัติการอัญมณีวิทยา 
Gemology Laboratory 

1 (0-3-1) 

17620159 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ
เบื้องต้น 
Introduction to Computer-Aided Design 
for Jewelry 

2 (1-3-2) 
 

18020259 โลหะและโลหะผสม 
Metal and Alloys  

3 (3-0-6) 

18020359 ปฏิบัติการโลหะและโลหะผสม 
Metal and Alloys Laboratory 

1 (0-3-1) 
 

27322159 สถิติเบื้องต้น 
Elementary Statistics 

3 (3-0-6) 

27325859 หลักเคมีวิเคราะห์ 
Principles of Analytical Chemistry   

2 (2-0-4) 
 

27325959 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
Quantitative Analytical Chemistry 
Laboratory 

1 (0-3-1) 
 

รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น   (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 415303 59 
 

จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Psychology for the Quality of Life 

2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 15330359 การวิเคราะห์อัญมณี 
Gems Identification  

2 (2-0-4) 

15330459 ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี 
Gems Identification Laboratory 

2 (0-6-2) 

15330759 เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร  
Diamond and Diamond Grading 

3 (2-3-4) 

XXXXXX59 วิชาเลือก 9 
รวม (Total) 18 

 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย   (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป XXXXXX59 ภาษาอ่ืนๆ 3 (3-0-6) 
วิชาเฉพาะ 15330559 การวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณี

ปรับปรุงคุณภาพ  
Synthetic and Treated Gems 
Identification 

2 (2-0-4) 

15330659 ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณี
ปรับปรุงคุณภาพ  
Synthetic and Treated Gems 
Identification Laboratory 

1 (0-3-1) 
 
 
 

16220159 การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ 
Gems and Jewelry Marketing 

3 (3-0-6) 
 

 XXXXXX59 วิชาเลือก  10 
รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น   (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 18340359 เคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 
Instrumental Chemical Analysis 

3 (3-0-6) 

18340459 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 
Instrumental Chemical Analysis 
Laboratory 

1 (0-3-1) 

19040159 สัมมนา 
Seminar 

1 (0-2-1) 

XXXXXX59 วิชาเลือก 6 
วิชาเลือกเสรี XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 

รวม (Total) 14 
 

 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย   (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 19040259 โครงงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 
Senior Project in gems and jewelry 

2 (0-6-2) 

XXXXXX59 วิชาเลือก  3 
วิชาเลือกเสรี XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 

รวม (Total) 8 
การสอบประมวลความรู้พื้นฐานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ  

 
4.5) ค าอธิบายรายวิชา 
(เอกสารแนบหมายเลข 1) 



 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณแีละเครือ่งประดับ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัส:   25480191106135 
 ภาษาไทย:  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
 ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Business Administration 

Program in Gems and Jewelry Business 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration 

(Gems and Jewelry Business) 
อักษรย่อภาษาไทย: บธ.บ. (ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ) 

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.B.A. (Gems and Jewelry Business) 

3. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
-ปรัชญา- 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่สามารถคิดเป็น ดูเป็น ท าเป็น ซื้อเป็นและขาย
เป็น เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศในด้านอัญมณีและเครื่องประดับตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า 
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

-ความส าคัญ- 
 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ 
ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ความสามารถในการตอบสนองต่อการด าเนินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับได้เป็นอย่างดี รวมไปถึง
การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน และสร้างมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจนี้ให้มากขึ้น 

-วัตถุประสงค์- 
 1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ก าลังคนที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
รองรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 
จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น 

 2. หลักสูตรผลิตบัณฑิตด้านธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ที่มสีมรรถนะ ดังนี้ 
 1) มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และเป็นผู้มีวินัย ปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎเกณฑข์องสังคม  
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 2) มีความรอบรู้ ความเข้าใจด้านธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ และสามารถน าความรู้
ความสามารถ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

3) มีทักษะการแสวงหาความรู้ รู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้เป็นอย่างด ี
  4) มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีความเป็นผู้น า และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้ 
  5) มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  6) สามารถน าความรู้ทางด้านอัญมณี การออกแบบ และด้านธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมา
ประยุกต์ใช้ในการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได้
อย่างยั่งยืน 
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4. หลักสูตร 

 4.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

 4.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     104 หน่วยกิต 

  2.1) วิชาแกน      36 หน่วยกิต 
  2.2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า     68 หน่วยกิต 

    2.2.1) วิชาเอกบังคับ    56 หน่วยกิต 
2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

 4.3 รายวิชา 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
  1.1.1) ภาษาอังกฤษบังคับ    9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3 (3-0-6) 
 English for Communication      
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย     3 (3-0-6) 
 Collegiate English        
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
 English Writing for Communication     

  1.1.2) ภาษาอื่นๆ     3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
99930259 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ      3 (3-0-6) 
 Business English Reading     

 1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา  4 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
41530359 จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต      2 (2-0-4) 
 Psychology for the Quality of Life     

85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต     2 (1-2-3) 

 Exercise for Quality of Life      



21 
 

 1.3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม  7 หน่วยกิต 
 และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า       
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
25010559 มนุษย์กับอารยธรรม       3 (3-0-6) 
 Humans and Civilization       
30815059 พลังงานเพ่ือชีวิต       2 (2-0-4) 
 Energy for Life        
40240459 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม      2 (2-0-4) 
 Volunteer Spirit for Social Development 

 1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
17010259 การคิดเชิงสร้างสรรค์       2 (2-0-4) 
 Creative Thinking        
88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร้างนวัตกรรม  2 (1-2-3) 
 Logical Thinking and Problem Solving for Innovation   

 1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที      3 (2-2-5) 
 Moving Forward in a Digital Society with ICT    

 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     104 หน่วยกิต 
  2.1) วิชาแกน      36 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
15110159 ธรณีวิทยากายภาพ       3(2-3-4) 
 Physical Geology        
15320159 อัญมณีศาสตร์เบื้องต้น      2(2-0-4) 
 Introduction to Gemology 
15320259 ปฏิบัติการอัญมณีศาสตร์      1(0-3-1) 
 Gemological Laboratory 
16010159 หลักการจัดการ       3(3-0-6) 
 Principle of Management 
16010259 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  3(3-0-6) 
 Introduction to Economics for Gems and Jewelry Business 
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รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
16120159 หลักการบัญชี       3(3-0-6) 
 Principle of Accounting 
16130359 สถิติธุรกิจ        3(3-0-6) 
 Business Statistics 
16410159 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  3(3-0-6) 
 Business Law and Taxation for Gems and Jewelry Business 
16640159 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 Introduction to International Business 
16710159 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ       3(3-0-6) 
 Computer in Business 
17320159 การออกแบบเครื่องประดับส าหรับธุรกิจ 1    3(2-3-4) 
 Jewelry Design for Business I 
18420159 วัสดุศาสตร์และงานรูปพรรณเบื้องต้น     3(2-3-4) 
 Introduction to Material Science and Jewelry Making 
27132659 ภาษาอังกฤษธุรกิจ       3(3-0-6) 
 Business English   

 2.2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า     68 หน่วยกิต 
   2.2.1) วิชาเอกบังคับ     56 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
15520159 การวิเคราะห์อัญมณีส าหรับธุรกิจ     2(2-0-4) 
 Gems Identification for Business 
15520259 ปฏิบัติการการวิเคราะห์อัญมณีส าหรับธุรกิจ    2(0-6-2) 
 Gems Identification Laboratory for Business 
15530359 การประเมินคุณภาพและราคาอัญมณีและเครื่องประดับ   4(2-6-4) 
 Gems and Jewelry Grading and Appraisal 
16030259 การบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  3(3-0-6) 
 Strategic Management for Gems and Jewelry Business 
16040259 การจัดการเพ่ือการส่งออกและน าเข้า     3(3-0-6) 
 Export-Import Management 
16120259 การบัญชีเพื่อการจัดการส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  3(3-0-6) 
 Managerial Accounting for Gems and Jewelry Business 
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รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
16130159 การเงินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   3(3-0-6) 

 Finance for Gems and Jewelry Business 
16220159 การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ   3(3-0-6) 
   Gems and Jewelry Marketing 
16220259 พฤติกรรมผู้บริโภค   3(3-0-6) 
   Consumer Behavior 
16230259 การบริหารกลยุทธ์ตราสินค้า   3(3-0-6) 
   Strategic Brand Management 
16520159 การบริหารทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 
   Human Resource Management 
16640259 การตลาดระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
   Global Marketing 
16730659 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อัญมณีและเครื่องประดับ    3(3-0-6) 
   Gems and Jewelry Electronic Commerce 
16740159 การบริหารงานขายส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   3(3-0-6) 
   Sales Management for Gems and Jewelry Business 
16920359 จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   3(3-0-6) 
   Ethical for Gems and Jewelry Business 
16930159 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
  Business Research Methodology 
16940259 สัมมนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   3(3-0-6) 
  Seminar in Gems and Jewelry Business 
17620259 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ 1   3(2-3-4) 
   Computer-Aided Design for Jewelry I 
19040559 การศึกษาค้นคว้าอิสระ       3(0-9-4) 
  Independent Study 
   2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา      ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
15341059 อัญมณีอินทรีย์   2(2-0-4) 
   Organic Gems 
16040459 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   3(3-0-6)
   Small and Medium Enterprises Management  
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รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
16220359 การตลาดบริการส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   3(3-0-6) 
   Service Marketing for Gems and Jewelry Business 
16240259 การส่งเสริมการตลาด   3(3-0-6) 
   Marketing Promotion   
16740359 การบริหารโครงการ   3(3-0-6) 
   Project Management 
16740759 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร   3(3-0-6) 
   Managing Information System 
16740959 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   3(3-0-6) 

 Selected Topics in Gems and Jewelry Business 
17630259 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ 2   3(2-3-4) 
   Computer-Aided Design for Jewelry II 
18430159 ปฏิบัติการอัญมณีและเครื่องประดับ   2(0-6-3) 
   Gems and Jewelry Laboratory  
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ 
เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 4) การฝึกงาน 
 ให้มีการฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง (เฉพาะนิสิตที่เลือกเรียนในหมวดที่ 1) 

 5) ความหมายของรหัสวิชา 
 เลขรหัส 151-159 หมายถึง  ธรณีวิทยาและการวิเคราะห์ 
        และประเมินคุณภาพ 
 เลขรหัส 160-169 หมายถึง  ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
 เลขรหัส 170-179 หมายถึง  การออกแบบ 
 เลขรหัส 180-189 หมายถึง  วัสดุศาสตร์ เคมี การผลิต 
 เลขรหัส 190   หมายถึง  ฝึกงาน สัมมนา ศึกษาด้วยตัวเอง 
 เลขรหัสตัวที่ 4  หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
 เลขรหัสตัวที่ 5-6  หมายถึง  ล าดับของรายวิชา 
 เลขรหัสตัวที่ 7-8  หมายถึง  ปีที่สร้างรายวิชา 
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 4.4) แสดงแผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ในแต่ละ
ภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น   (First Semester)  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาท่ัวไป 99910159 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

85111059 
 

การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Exercise for Quality of Life 

2(1-2-3) 

30815059 พลังงานเพ่ือชีวิต 
Energy for Life 

2(2-0-4) 

88510059 
 

การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการ
สร้างนวัตกรรม 
Logical Thinking and Problem Solving 
For Innovation 

2(1-2-3) 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society 
with ICT 

3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 
แกน 

16010159 หลักการจัดการ 
Principle of Management 

3(3-0-6) 

16010259 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ 
Introduction to Economics for Gems 
and Jewelry Business 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย   (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาท่ัวไป 17010259 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Thinking 

2(2-0-4) 

25010559 มนุษย์กับอารยธรรม 
Humans and Civilization 

3(3-0-6) 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
 Collegiate English 

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 
แกน 

15110159 ธรณีวิทยากายภาพ 
Physical Geology 

3(2-3-4) 

16710159 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Computer in Business 

3(3-0-6) 

16410159 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากรธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ 
Business Law and Taxation for Gems 
and Jewelry Business 

3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxx59 เลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวม (Total) 20 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น   (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาท่ัวไป 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ 

16220159 การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ  
Gems and Jewelry Marketing 

3(3-0-6) 

16920359 จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ 
Ethical for Gems and Jewelry Business      

3(3-0-6) 

16520159 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
Human Resource Management 

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 
วิชาแกน 

15320259 ปฏิบัติการอัญมณีวิทยา 
Gemology Laboratory 

1(0-3-1) 

15320259 ปฏิบัติการอัญมณีศาสตร์ 
Gemology Laboratory 

1(0-3-1) 

 16120159 หลักการบัญชี 
Principle of Accounting 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย   (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 
วิชาแกน 

17320159 การออกแบบเครื่องประดับส าหรับธุรกิจ 1 
Jewelry Design for Business I   

3(2-3-4) 

18420159 วัสดุศาสตร์และงานรูปพรรณเบื้องต้น 
Introduction to Material Science and 
Jewelry Making 

3(2-3-4) 

วิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ 

15520159 การวิเคราะห์อัญมณีส าหรับธุรกิจ 
Gems Identification for Business 

2(2-0-4) 

15520259 ปฏิบัติการการวิเคราะห์อัญมณีส าหรับธุรกิจ 
Gems Identification Laboratory for 
Business 

2(0-6-2) 

16120259 การบัญชีเพื่อการจัดการส าหรับธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับ 
Managerial Accounting for Gems and 
Jewelry Business 

3(3-0-6) 

16220259 พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior 

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 
วิชาเอกเลือก 

16220359 การตลาดบริการส าหรับธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ 
Service Marketing for Gems and 
Jewelry Business 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น   (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาท่ัวไป 415303 59 
 

จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Psychology for the Quality of Life 

2(2-0-4) 

99930259 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ         
Business English Reading 

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 
เอกบังคับ 

15530359 การประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี 
และเครื่องประดับ 
Gems and Jewelry Grading and 
Appraisal 

4(2-6-4) 

16130159 การเงินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
Finance for Gems and Jewelry Business 

3(3-0-6) 
  

17620259 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ 1 
Computer-Aided Design for Jewelry I 

3(2-3-4)   

วิชาเลือกเสรี xxxxxx59 เลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย   (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 
เอกบังคับ 

16030259 บริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจอัญมณี 
และเครื่องประดับ 
Strategic Management for Gems and 
Jewelry Business 

3(3-0-6) 

16730659 
 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อัญมณี 
และเครื่องประดับ 
Gems and Jewelry Electronic 
Commerce 

3(3-0-6) 

16230259 การบริหารกลยุทธ์ตราสินค้า  
Strategic Brand Management 

3(3-0-6) 
 

16930159 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
Business Research Methodology   

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 
แกน 

16130359 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 

27132659 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Business English 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น   (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาท่ัวไป 

40240459 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม 

Volunteer Spirit for Social 
Development 

2(2-0-4) 

 

วิชาเฉพาะ 
แกน 

16640159 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 

Introduction to International Business 

      3(3-0-6) 

 

วิชาเฉพาะ 
เอกบังคับ 

16940259 สัมมนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
Seminar in Gems and Jewelry Business 

3(3-0-6) 

16740159 การบริหารงานขายส าหรับธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

Sales Management for Gems and 
Jewelry Business 

3(3-0-6) 

19040559 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

Independent Study 

3(0-9-4) 

รวม (Total) 14 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย   (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 
เอกบังคับ 

16040259 การจัดการเพ่ือการส่งออกและน าเขา้ 
Export-Import Management   

3 (3-0-6) 

16640259 การตลาดระหว่างประเทศ 
Global Marketing 

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 
เอกเลือก 

16040459 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
Small and Medium Enterprises 
Management 

3(3-0-6) 

16240259 การส่งเสริมการตลาด 
Marketing Promotion 

3(3-0-6) 

16740359 การบริหารโครงการ 
Project Management  

3(3-0-6) 

รวม (Total) 15 
 

4.5) ค าอธิบายรายวิชา 
(เอกสารแนบหมายเลข 2) 



 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัส:   25480191106157 
 ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
 ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Jewelry Design 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเครื่องประดับ) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts (Jewelry Design) 

อักษรย่อภาษาไทย: ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Jewelry Design) 

3. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
-ปรัชญา- 

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความรู้เฉพาะทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ ที่มีความคิด
สร้างสรรค์และการจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้ด้านการจ าแนกประเภทของอัญมณี มีทักษะฝีมือ
ด้านเทคโนโลยีและการผลิต มีความรู้ในกลไกลการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ือใช้ประกอบ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ 

-ความส าคัญ- 
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับน ารายได้เข้าสู่ประเทศในล าดับต้นๆ ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมนี้จึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะด้านการออกแบบ
เครื่องประดับ ที่สร้างหลักสูตรให้มีการบูรณาการทางการเรียนรู้ด้านวัตถุดิบอัญมณีและเครื่องประดับ การ
จ าแนกประเภทของอัญมณี เทคโนโลยี/กระบวนการผลิตอัญมณีและตัวเรือนเครื่องประดับ ความรู้ในกลไก
ลการตลาด อัญมณีและเครื่องประดับ สู่การออกแบบทั้งความคิดสร้างสรรค์ทักษะฝีมือด้านการออกแบบและ
การเขียนแบบเครื่องประดับ  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตอบสนองอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของประเทศ รวมถึงความสามารถประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของตนเองได้ 

-วัตถุประสงค์- 
1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านการออกแบบเครื่องประดับ เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคน

ด้านการ  ออกแบบและการท าต้นแบบเครื่องประดับ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งรองรับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถ
ประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น 
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2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
 2.1 บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพด้านการออกแบบเครื่องประดับ 
 2.2 บัณฑิตมีความเป็นผู้น าและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  
 2.3 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบเครื่องประดับ มีทักษะ
ด้านการออกแบบเครื่องประดับ มีความรู้ด้านวัสดุ มีทักษะด้านงานโลหะกรรมและกระบวนการผลิตอัญมณี
และเครื่องประดับ โดยสามารถพัฒนาความรู้และทักษะด้วยตนเองให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.4 บัณฑิตบัณฑิตน าความรู้ไปประยุกต์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านการออกแบบ
เครื่องประดับ และน าไปประยุกต์ส าหรับการประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของตนเองได้ 
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4. หลักสูตร 

 4.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 4.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     100 หน่วยกิต 

  2.1) วิชาแกน      41 หน่วยกิต 
  2.2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า     59 หน่วยกิต 

    2.2.1) วิชาเอกบังคับ    47 หน่วยกิต 
2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
4) การฝึกงานไม่น้อยกว่า      200 ชั่วโมง 

 4.3 รายวิชา 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
  1.1.1) ภาษาอังกฤษ     9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3 (3-0-6) 
 English for Communication 
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย     3 (3-0-6) 
 Collegiate English  
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
 English Writing for Communication 

  1.1.2) ภาษาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
 Thai Language Skills for Communication 
99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน     3 (3-0-6) 
 English for Job Applications 
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 1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา  4 หน่วยกิต 
  1.2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
41530359 จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต      2 (2-0-4) 
 Psychology for the Quality of Life     

  1.2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต     2 (1-2-3) 
 Exercise for Quality of Life      

 1.3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม  7 หน่วยกิต 
 และสิ่งแวดล้อม 
  1.3.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
17010159 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย      2 (2-0-4)  
 Thai Indigenous Knowledge 
25010559 มนุษย์กับอารยธรรม       3 (3-0-6) 
 Humans and Civilization 

  1.3.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
25710259  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      2 (2-0-4) 
 Economics of Everyday Life 
40240359  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม     2 (2-0-4) 
 Sufficiency Economy and Social Development 
40240459  จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม       2 (2-0-4) 
 Volunteer Spirit for Social Development 

  1.3.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
30311159 มหัศจรรย์โมเลกุล        2 (2-0-4) 
 Miracle of molecules 
30610659 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์     2 (2-0-4) 
 Biodiversity and Conservation 
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 1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์   4 หน่วยกิต 
  1.4.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
17010259  การคิดเชิงสร้างสรรค์       2 (2-0-4) 
 Creative Thinking 
26510359  มนุษย์กับทักษะการคิด      2 (2-0-4) 
 Man and Thinking Skills 

  1.4.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์กับคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร้างนวัตกรรม  2 (1-2-3) 

 Logical Thinking and Problem Solving for Innovation 

 1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที      3 (2-2-5) 
 Moving Forward in a Digital Society with ICT    

 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     100 หน่วยกิต 
  2.1) วิชาแกน      41 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
15120259 ธรณีวิทยากายภาพส าหรับศิลปะ     3 (2-3-4) 
 Physical Geology for Fine Art  
15630159 การวิเคราะห์อัญมณีส าหรับการออกแบบเครื่องประดับ   3 (2-3-4) 
 Gem Identification and Grading 
15630259 การประเมินคุณภาพเพชรและอัญมณี      2 (1-3-2) 
 Diamond and Gemstone appraisal 
16220159 การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ     3 (3-0-6) 
 Gems and Jewelry Marketing 
17020359 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ     3 (2-3-4) 
 Basic Computer for Design      
17110159 วาดเส้นเบื้องต้น       3 (2-3-4) 
 Drawing 
17110359 พ้ืนฐานการออกแบบ       3 (2-3-4) 
 Basic Design 



39 
 

รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
17110459 การเขียนแบบเครื่องประดับ      3 (2-3-4) 
 Jewelry Drawing 
17111059 ศิลปปฏิบัติ 1       3 (2-3-4) 
 Basic Studio Art I 
17111159 ศิลปปฏิบัติ 2       3 (2-3-4) 
 Basic Studio Art II 
17231859 การออกแบบเครื่องประดับเพื่อความสัมพันธ์กับสรีระ   3 (2-3-4) 
 Jewelry Design for Body Matching 
17410159 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก      3 (3-0-6) 
 History of Western Art 
17420259 สุนทรียศาสตร์       3 (3-0-6) 
 Aesthetics 
17420659 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก     3 (3-0-6) 
 History of Eastern Art 

 2.2) วิชาเอก      59 หน่วยกิต 
   2.2.1) วิชาเอกบังคับ     47 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
16240159 ความต้องการของผู้บริโภค      2 (2-0-4) 
 Consumer Requirement 
17220159 การออกแบบเครื่องประดับ 1      3 (2-3-4) 
 Jewelry Design I 
17220259 การออกแบบเครื่องประดับ 2        3 (2-3-4) 
 Jewelry Design II 
17240159 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ     2 (1-3-2) 
 Jewelry Packaging Design 
17230159 การออกแบบเครื่องประดับ 3      3 (2-3-4) 
 Jewelry Design III  
17230259 การออกแบบเครื่องประดับ 4      3 (2-3-4) 
 Jewelry Design IV  
17330159 การออกแบบโลหะภัณฑ์      3 (2-3-4) 
 Metal Work Design  
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รหัสวิชา     ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
17420559 ประวัติศาสตร์เครื่องประดับ      2 (2-0-4) 
 History of Jewelry 
17520159 นิทรรศการและการน าเสนอ      2 (1-2-3) 
 Exhibition and Presentation 
17540159 การโฆษณาและการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจเครื่องประดับ   2 (1-3-2) 
 Gems and Jewelry Advertisement  
17620259 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ 1    3 (2-3-4) 
 Computer-Aided Design for Jewelry I  
17630259 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ 2    3 (2-3-4) 
 Computer – Aided Design for Jewelry II  
18020459 วัสดุศาสตร์เบื้องต้นส าหรับการออกแบบเครื่องประดับ   2 (1-3-2) 
 Materials Science for Jewelry Design  
18120159 การท าต้นแบบเครื่องประดับการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ  2 (1-3-2) 
 Jewelry Mastering and Casting   
18120259 งานรูปพรรณ       2 (1-3-2) 
 Jewelry Making 
18120559 การฝังอัญมณี       2 (1-3-2) 
 Gemstone Setting  
19230159 ระเบียบวิธีวิจัย       2 (2-0-4) 
 Research Methodology 
19040659 การศึกษาเฉพาะบุคคล      2 (1-3-2) 
 Individual study 
19240959 ศิลปนิพนธ์        4 (0-12-4) 
 Art Thesis 

   2.2.2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา      ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
16230359 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ    2 (1-2-3) 
 English for Jewelry Design  
16730559 การบริหารอุตสาหกรรม       2 (2-0-4) 
 Industrial  Management 
16730659 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อัญมณีและเครื่องประดับ     3(3-0-6) 
 Gems and Jewelry Electronic Commerce 
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รหัสวิชา      ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
17120359 วาดเส้นเชิงสร้างสรรค์       2 (1-3-2) 
 Creative Drawing  
17120459 ทัศนศิลป์ศึกษา        2 (1-3-2) 
 Art Study  
17130259 เครื่องประดับแนวคิด       2 (1-3-2) 
 Conceptual Jewelry  
17140159 การประมาณราคาเครื่องประดับ      2 (2-0-2) 
 Estimation for Jewelry   
17130859 ทฤษฎีศิลปะกับการออกแบบเครื่องประดับ     3 (2-3-4) 
 Art Theory for Jewelry Design  
17221159 เทคนิคการสร้างแบบจ าลองเครื่องประดับขั้นสูง    3 (2-3-4) 
 Advance Jewelry Model Making 
17231159 การออกแบบเครื่องประดับเทียม      3 (2-3-4) 
 Costume Jewelry Design    
17241359 การออกแบบเครื่องประดับลักษณะไทย     2 (1-3-2) 
 Jewelry Design in Thai Traditional Art  
17130159 การออกแบบแฟชั่น       2 (1-2-3) 
 Fashion Design  
17141559 การแกะสลัก        3 (2-3-4) 
 Engraving  
17141659 การออกแบบเครื่องประดับลักษณะจีน     3 (2-3-4) 
 Jewelry in Chinese Traditional Art  
17141759 เทคโนโลยีด้านโลหกรรม       3 (2-3-4) 
 Metalworking Technology  
17141859 เทคโนโลยีด้านวัสดุและกระบวนการผลิต     3 (2-3-4) 
 Material and Processing Tchnology  
17230359 หัวข้อเลือกสรรการออกแบบเครื่องประดับ     2 (1-3-2) 
 Selected Topics in Jewelry Design 
17330259 การออกแบบอุปกรณ์ประกอบตกแต่งและของที่ระลึก   2 (1-3-2) 
 Accessory and Souvenir Design 
17330359 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา      2 (1-3-2) 
 Pottery Design  
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รหัสวิชา      ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
17540259 ศิลปะไทยปริทรรศน์      3 (3-0-6) 
 Survey of Thai Arts  
17640359 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง   3 (2-3-4) 
 Advance Computer-Aided Design for Jewelry  
18130759 เทคนิคการท าเครื่องประดับไทย     2 (1-3-2) 
 Thai Jewelry Technique  
18240159 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ   2 (2-0-4)   
 Industrial Safety in Jewelry Manufacture     
18230159 การเจียระไนอัญมณี      2 (1-3-2) 
 Gems Cutting and Polishing  
18230259 การตกแต่งพ้ืนผิวโลหะ      2 (1-3-2) 
 Surface Finishing  
18230359 วัสดุทางเลือกส าหรับเครื่องประดับ     2 (1-3-2) 
 Alternative Materials for Jewelry 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยหรือ
เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) 
รับรอง 

 4) การฝึกงาน 
 ให้มีการฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 
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 4.4) แสดงแผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น   (First Semester)  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
(11 หน่วยกิต) 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3 (3-0-6) 

17010259 การคิดเชิงสร้างสรรค์   
Creative Thinking  

2 (2-0-4) 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society 
with ICT  

3 (2-2-5) 

25010559 มนุษย์กับอารยธรรม 
Humans and Civilization 

3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาแกน 
(9 หน่วยกิต) 

17110159 วาดเส้นเบื้องต้น 

Drawing 

3 (2-3-4) 

17110359 พ้ืนฐานการออกแบบ  
Basic Design 

3 (2-3-4) 

17111059 ศิลปปฏิบัติ 1 

Basic Studio Art I 
3 (2-3-4) 

รวม (Total) 20 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย   (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
(11 หน่วยกิต) 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
Collegiate English 

3 (3-0-6) 

85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต  
Exercise for Quality of Life 

2 (1-2-3) 

17010159 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
Thai Indigenous Knowledge 

2 (2-0-4) 
 

88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือ 
การสร้างนวัตกรรม  
Logical Thinking and Problem Solving 
for Innovation 

2 (1-2-3) 

30311159 มหัศจรรย์โมเลกุล 
Miracle of molecules 

2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาแกน 
(9 หน่วยกิต) 

17110459 การเขียนแบบเครื่องประดับ 
Jewelry Drawing 

3 (2-3-4) 

17111159 ศิลปปฏิบัติ 2 
Basic Studio Art II 

3 (2-3-4) 

17410159 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 
History of Western Art 

3 (3-0-6) 

รวม (Total) 20 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น   (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
(3 หน่วยกิต) 

99920159 
 

การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาแกน 
(9 หน่วยกิต) 

151202 59 ธรณีวิทยากายภาพส าหรับศิลปะ 
Physical Geology for Fine Art 

3 (2-3-4) 

17420259 สุนทรียศาสตร์ 
Aesthetics 

3 (3-0-6) 

17020359 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 
Basic Computer for Design 

3 (2-3-4) 

วิชาเฉพาะ 
หมวดวิชา 
เอกบังคับ 

(8 หน่วยกิต) 

172201 59 การออกแบบเครื่องประดับ 1  
Jewelry Design I 

3 (2-3-4) 

18120259
  

งานรูปพรรณ 
Jewelry Making   

2 (1-3-2) 

17420659 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 
History of Eastern Art 

3 (3-0-6) 

รวม (Total) 20 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย   (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาแกน 
(3 หน่วยกิต) 

162201 59 การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ  
Gems and Jewelry Marketing  

3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 
หมวดวิชา 
เอกบังคับ 

(16 หน่วยกิต) 

17220259 การออกแบบเครื่องประดับ 2  
Jewelry Design II 

3 (2-3-4) 

175201 59 นิทรรศการและการน าเสนอ 
Exhibition and Presentation   

2 (1-2-3) 

17620259 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ 1 
Computer-Aided Design for Jewelry I   

3 (2-3-4) 

18120159 การท าต้นแบบเครื่องประดับการหล่อตัวเรือน
เครื่องประดับ 
Jewelry Mastering and Casting   

2 (1-3-2) 

18120559 การฝังอัญมณี 
Gemstone Setting   

2 (1-3-2) 

18020459
  

วัสดุศาสตร์เบื้องต้นส าหรับ 
การออกแบบเครื่องประดับ 
Materials Science for Jewelry Design 

2 (1-3-2) 

17420559 ประวัติศาสตร์เครื่องประดับ 
History of Jewelry  

2 (2-0-4) 

รวม (Total) 19 
 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น   (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
(2 หน่วยกิต) 

41530359 จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต  
Psychology for the Quality of Life 

2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาแกน 
(6 หน่วยกิต) 

156301 59 การวิเคราะห์อัญมณีส าหรับ 
การออกแบบเครื่องประดับ           
Gem Identification and Grading  

3 (2-3-4) 

17231859 การออกแบบเครื่องประดับเพื่อ 
ความสัมพันธ์กับสรีระ 
Jewelry Design for Body Matching      

3 (2-3-4) 

วิชาเฉพาะ 
หมวดวิชา 
เอกบังคับ 

(9 หน่วยกิต) 

17230159 การออกแบบเครื่องประดับ 3  
Jewelry Design III  

3 (2-3-4) 

17330159 การออกแบบโลหะภัณฑ์ 
Matel Work  

3 (2-3-4) 

17630259
  

คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ 2 
Computer – Aided Design for Jewelry II  

3 (2-3-4) 

วิชาเอกเลือก 
(เลือกเรียน  
2 หน่วยกิต) 

xxxxxxxx
  

วิชาเอกเลือก  2  

รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย   (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
(3 หน่วยกิต) 

99930459 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน 
English for Job Applications  

3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาแกน 
(2 หน่วยกิต) 

156302 59 การประเมินคุณภาพเพชรและอัญมณี 
Diamond and Gems appraisal  

2 (1-3-2) 

วิชาเฉพาะ 
หมวดวิชา 
เอกบังคับ 

(5 หน่วยกิต) 

17230259 การออกแบบเครื่องประดับ 4  
Jewelry Design IV   

3 (2-3-4) 

19230159
  

ระเบียบวิธีวิจัย 
Research Methodology  

2 (2-0-4) 

วิชาเอกเลือก 
( 7 หน่วยกิต) 

xxxxxxxx
  

วิชาเอกเลือก  7 

รวม (Total) 17 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น   (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 
หมวดวิชา 
เอกบังคับ 

(8 หน่วยกิต) 

19040659
  

การศึกษาเฉพาะบุคคล 
Individual study  

2 (1-3-2) 

16240159 ความต้องการของผู้บริโภค   
Consumer Requirement 

2 (2-0-4) 

17240159 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ
Jewelry Packaging Design 

2 (1-3-2) 

17540159 การโฆษณาและการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ
เครื่องประดับ   
Gems and Jewelry Advertisement  

2 (1-3-2) 

วิชาเอกเลือก 
(เลือกเรียน  
3 หน่วยกิต) 

xxxxxxxx
  

วิชาเอกเลือก  3 

วิชาเลือกเสรี 
(2 หน่วยกิต) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 

รวม (Total) 13 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย   (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 
หมวดวิชา 
เอกบังคับ 

(4 หน่วยกิต) 

19240959 ศิลปะนิพนธ์ 
Art Thesis    

4 (0-12-4) 

วิชาเลือกเสรี 
(4 หน่วยกิต) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 4 

รวม (Total) 8 
 

4.5) ค าอธิบายรายวิชา 
(เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
(หมายเลข 1) 

1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป        30 หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชำภำษำเพื่อกำรสื่อสำร ไม่น้อยกว่ำ     12 หน่วยกิต 
  1.1.1) ภำษำอังกฤษบังคับ      9 หน่วยกิต 
99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3 (3-0-6) 
  English for Communication 
 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Skills in listening, speaking, reading, and writing  English, with emphasis on 
vocabulary and basic structure to achieve a practical command of the English language for 
communication in daily life 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย      3 (3-0-6) 
 Collegiate English 
 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง ศึกษากลยุทธ์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และเพ่ิมพูนความรู้ 
 Intermediate skills in listening, speaking, reading, and writing English with 
emphasis on the sustained expansion of vocabulary, the development of a higher knowledge  
understanding of structure, and the strategies for English language learning to achieve a more 
practical and greater command of the English language for communication in college level 

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
 English Writing for Communication 
 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวันและในสถานประกอบการ โดยใช้วิธีการเรียบ
เรียงที่เหมาะสม 
 English writing for daily-life and workplace communication using appropriate 
patterns of organizations 

 1.1.2) ภำษำอื่นๆ ไม่น้อยกว่ำ    3 หน่วยกิต 
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
 Thai Language Skills for Communication 
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 ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจ าวันและในเชิงวิชาการ 
 Language, thinking, and reason; integration of language skills for efficient 
communication suitable with context and situations both in daily life and for academic 
purposes 

99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน      3 (3-0-6) 
  English for Job Applications 
  ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ 
สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน 
  English skills for job applications, finding jobs, reading job advertisements, writing 
of résumés, letters or emails for job application and job interviews 

99930559 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอและอภิปรายทางวิชาการ   3 (3-0-6) 
  English for Academic Presentation and Discussion 
  ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการพูดเพ่ือน าเสนอ และอภิปราย โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน เทคนิค 
และจรรยาบรรณ 
  English speaking skills for academic presentation and discussions with emphasis 
on vocabulary, expressions, techniques, and etiquettes 

99940959 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3 (3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ ค าศัพท์ 
ส านวน เพ่ือการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน 
 Listening, speaking, reading, writing for short sentences and passages together 
with grammar, vocabulary, expressions for basic communication 

1.2) กลุ่มวิชำอัตลักษณ์และคุณภำพชีวิตบัณฑิตบูรพำ   4 หน่วยกิต 
 1.2.1) กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 

41530359 จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต       2 (2-0-4) 
  Psychology for the Quality of Life 
  ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอด
ทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน รูปแบบการด าเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 Psychological theories and principles of human nature, the process of learning 
and socialization, human relationship, life styles, adjustment and development of the quality of 
life 

 1.2.2) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์ 
85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต      2 (1-2-3) 
 Exercise for Quality of Life 
 ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกก าลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกก าลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกก าลังกาย กีฬา
ไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคม ที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสาร
ความหมายด้านการออกก าลังกายและกีฬา น้ าใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพท้ังร่างกายและ
จิตใจ การออกก าลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมส าหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 Knowledge, understanding and awareness about exercise and its relation to 
quality of life; the nature of our body and exercise for promotion of health; principle of 
choosing exercise activities; a study of Thai as well as international sports; the practice of social 
and appropriate behaviors; terminology commonly used for communication in exercise and 
sports; sportsmanship and ethics in sports; Physical and mental fitness; safety in exercise and 
sports; application of knowledge and understanding in exercise into everyday life 

1.3) กลุ่มวิชำทักษะชีวิตและควำมรับผิดชอบต่อสังคม   7 หน่วยกิต 
 และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ 

  1.3.1) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 
17010159 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย       2 (2-0-4) 
 Thai Indigenous Knowledge 
 แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิต วิธีความคิดชุมชน ประเพณีความเชื่อ คติ วิถี
วัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
 Concept of local wisdom and way of life; cultural evolution; traditions; belief; 
and preservation; contribution and development of Thai indigenous knowledge 

1.3.2) กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      2 (2-0-4) 
 Economics of Everyday Life 
 แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาค และ 
มหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด 
การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับ
ชีวิตประจ าวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ 
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 Concepts and basic principles of economic activities in both micro and macro 
aspects of economics, concepts of demand and supply, production and costs of production, 
national income, money and banking, inflation and deflation, public finance, international trade, 
the concepts of economic self-sufficiency, and the application of economic perception on 
everyday life in general 

40240459 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม      2 (2-0-4) 
  Volunteer Spirit for Social Development 
  ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการด าเนินการ
กิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการ
จัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่าง
ถูกต้อง และความต่อเนื่องในการท ากิจกรรมจิตอาสา  
 Definition, activities, models of the volunteer spirit within and outside the 
country, cycles of activity operation, mechanisms to mobilize volunteer members and promote 
solidarity, innovation, creativity of volunteer spirit project arrangement, techniques to manage 
good projects focusing on particular projects relevant to planning, good communication, and 
continuity of volunteer spirit activity operation 

1.3.3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์ 
30610659 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์    2 (2-0-4) 
 Biodiversity and Conservation 
 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความ
หลากหลาย 
 Biological diversity and heredity, genetically modified organisms (GMOs), 
relationship between life and environment, utilization of natural resources, Thai traditional 
knowledge and biodiversity conservation 

1.4) กลุ่มวิชำนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ ไม่น้อยกว่ำ  4 หน่วยกิต 
 1.4.1) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 

17010259 การคิดเชิงสร้างสรรค์       2 (2-0-4) 
 Creative Thinking 
 การแสวงหาข้อมูลและความรู้ แนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินชีวิต 
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 Information and knowledge seeking; concept and theory of creative thinking; 
development process of creative thinking for application in daily life 

26510359 มนุษย์กับทักษะการคิด       2 (2-0-4) 
 Man and Thinking Skills 
 ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการน าทักษะ 
การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

 Meaning and value of Thinking, Method of Thinking, Reasoning and Application of 
Thinking Skills to prevent and solve the problems in daily life 

1.4.2) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์ 
88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร้างนวัตกรรม   2 (1-2-3) 
 Logical Thinking and Problem Solving for Innovation 
 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การ
วิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพ
ความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจ าลองการแก้ปัญหา 
 Technological innovation that change the world, process of logical thinking and 
problem solving, problem analysis, data abstraction and representation, flowchart, mind map, 
dividing main problems into sub problems, problem modeling tools 

1.5) กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เรียน    3 หน่วยกิต 
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที      3 (2-2-5) 
 Moving Forward in a Digital Society with ICT 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับสังคมดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการ
บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต 

 Information technology and communication for digital society, information 
technology and communication applications, accessing and applying data,  data communication 
and computer networks, services and applications on the Internet,  Internet threats and safety, 
information technology law and ethics,  information technology future trends 
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2) หมวดวิชำเฉพำะ         98 หน่วยกิต 
2.1) วิชำแกน        35 หน่วยกิต 

15110159 ธรณีวิทยากายภาพ Physical Geology     3 (2-3-4) 
 ประวัติ การก าเนิดโครงสร้าง และส่วนประกอบทางเคมีของโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา 
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก หินและแร่ธาตุที่ส าคัญ ธรณีกาล ทรัพยากรแร่และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 
 History, structure, and chemical composition of the earth, geological processes, 
plate tectonic, rocks and minerals, geologic time scale, mineral resources and environmental 
geology 

15220159 แร่วิทยา         3 (2-3-4) 
 Mineralogy 
 การเกิด การจัดจ าแนกแร่ แร่ประกอบหินที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนสภาพ 
ปฏิบัติการฝึกการจ าแนกหินและแร่ 
 Origin and classification of minerals, accessory minerals, ore, alteration, practice 
classifying rocks and minerals 

15220259 ผลึกวิทยา  3 (2-3-4) 
 Crystallography 
 โครงสร้างผลึก เลทิสพลังงานในเลทิสของของแข็ง สมมาตร ระบบผลึก และรูปทรงเรขาคณิต 
การวิเคราะห์ข้อมูลของผลึกอย่างง่าย การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ 
 Crystal structure, lattice, energy of lattice in solid, symmetry, crystal system, the 
geometric of crystal, principal analysis of crystal, X-ray diffraction 

15220359 สมบัติทางแสงของแร่  3 (2-3-4) 
 Optical Mineralogy 
 การศึกษาแร่และคุณสมบัติทางแสงของแร่ ประกอบไปด้วยการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางแสง   ค่าดัชนีหักเห มุมมืด การแทรกสอดของแสง ทิศทางของแนวแตกเรียบ รูปร่างของเม็ดแร่ การดูดกลืน
ของแสง ผลึกแฝด ความสูงต่ า ไบรีฟริงเจนซ์ เครื่องแสดงลักษณะทางแสง และการหาเครื่องหมายของผลึก 
 Optical mineralogy, optical properties of rocks and minerals, the refractive index, 
extinction angle, interference of light, cleavage planes, shape of the grains, relief patterns, color, 
pleochroism, absorption scheme, twinning, birefringence, optical indicatrix, and interference 
figures 
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15320159 อัญมณีวิทยาเบื้องต้น  2 (2-0-4) 
 Introduction to Gemology 
 กระบวนการเกิดอัญมณี ความหมายและการจัดประเภทอัญมณี สมบัติทางเคมี สมบัติทาง
กายภาพ สมบัติทางแสง เครื่องมือวิเคราะห์อัญมณีเบื้องต้น ปรากฏการณ์ทางแสงของอัญมณี คุณสมบัติของอัญ
มณีที่พบทั่วไปในท้องตลาด 
 Gemstone formation, definition and classification of gemstone, chemical 
properties, physical properties, basic instruments for gemstone identification, gemstone 
phenomena, the characteristics of major trade gemstone 

15320259 ปฏิบัติการอัญมณีวิทยา  1 (0-3-1) 
 Gemology Laboratory 
 บุรพวิชา15320159 หรือเรียนพร้อมกับ 15320159 อัญมณีวิทยาเบื้องต้น ปฏิบัติการจ าแนก
ชนิดของอัญมณีด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อัญมณีขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 15320159 อัญมณีวิทยา
เบื้องต้น 
 Gemstone identification by basic instruments related to 15320159 Introduction to 
Gemology 

18020159 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น  3 (3-0-6) 
 Introduction to Materials Science 
 ความรู้เบื้องต้นทางวัสดุ วิวัฒนาการของวัสดุ ชนิดของวัสดุ พันธะเคมี โครงสร้างผลึก สมบัติของ
วัสดุ กรรมวิธีการผลิต วัสดุกับการใช้งาน 
 Fundamental materials, evolution of materials, type of materials, chemical 
bonding, crystal structure, properties of materials, materials processing, function of materials 

27310359 แคลคูลัส  3 (3-0-6) 
 Calculus 
 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ความเร็วและความเร่ง ดิฟเฟอเรนเชียลและแบบเชิง
เส้น อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ าสุด โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ าสุด อินทิกรัลไม่จ ากัดเขตและการประยุกต์ 
เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ อินทิกรัลจ ากัดเขตและการประยุกต์ 
การหาพ้ืนที่ ปริมาตร ความยาวส่วนโค้งและพ้ืนที่ผิว แบบที่ก าหนดค่าไม่ได้ และกฎของโลปิทาล อินทิกรัลไม่ตรง
แบบ ล าดับและอนุกรม 
 Limits and continuity of functions, derivatives of algebraic and transcendental 
functions, applications of derivative, equation of tangent and normal lines, speed and 
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acceleration, differential and linearization, related rates, maximum and minimum values, 
maximum and minimum problems, indefinite integrals and applications, techniques of 
integration, integration by parts, integration of trigonometric function, definite integrals and 
applications, area, volume, arc length and surface area, indeterminate forms and L’Hospital’s 
rule, improper integrals, sequences and series 

27314359 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  3 (3-0-6) 
 General Physics I 
 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ งาน และ พลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้น 
และ เชิงมุม การแกว่ง คลื่น เสียง แสง และ ทัศนศาสตร์กายภาพ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง 
 Mathematics for physics, motions, laws of motions, work and energy, linear and 
angular momentum, oscillations, waves, sounds, light and physics optics, electrostatics, direct 
currents 

27314459 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  3 (3-0-6) 
 General Physics II 
 การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร่ง ทฤษฎีจลน์ของแก็ส อุณหพล
ศาสตร์ ปรากฏการณ์ขนส่ง ของไหล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพ ควอนตัมฟิสิกส์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 Motions of a system of particles, motions of a rigid body, gas kinetics theory, 
thermodynamics, transport phenomena, fluids, electromagnetic waves, special relativity, 
quantum physics, nuclear physics 

27314559 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  1 (0-3-1) 
 General Physics Laboratory 
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ที่สอดคล้องกับรายวิชา 27314359 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 Physics Laboratory in 
accompany with 27314359 General Physics I 27315359 เคมีทั่วไป General Chemistry 3 (3-0-6) 
โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุทรานซิชัน ปริมาณสารสัมพันธ์ สถานะของสสาร 
สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
 Atomic structure, chemical bonding, periodic properties, transition element, 
stoichiometry, states of matter, chemical equilibrium, electrochemistry, introduction to organic 
chemistry 

27315559 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1 (0-3-1) 
 General Chemistry Laboratory 
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 ปฏิบัติการเคมีที่สอดคล้องกับเนื้อหาในวิชา 27315359 เคมีทั่วไป Chemistry laboratory 
related to all contents in 27315359 General Chemistry 27325859 หลักเคมีวิเคราะห์ Principles of 
Analytical Chemistry 2 (2-0-4) บุรพวิชา: 27315359 เคมีทั่วไป ทฤษฎีและเทคนิคของปริมาณวิเคราะห์ การ
วิเคราะห์โดยปริมาตรและโดยน้ าหนัก การค านวณและการวิเคราะห์ทางสถิติ การค านวณปริมาณสารสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์ด้วยวิธีทางสเปกโตรโฟโตเมตรี 
 Theory and techniques of quantitative analysis, volumetric quantitative and 
gravimetric quantitative analysis, calculation and statistic analysis, stiochiometric calculation, 
spectrophotometric quantitative analysis 

27325959 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ  1 (0-3-1) 
 Quantitative Analytical Chemistry Laboratory 
 บุรพวิชา: 27325859 หลักเคมีวิเคราะห์หรือเรียนพร้อมกัน การใช้เครื่องมือวัดปริมาตรและ
เครื่องชั่ง เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณโดยปริมาตรและโดยน้ าหนัก การเตรียมสารละลายมาตรฐาน การใช้พีเอช
มิเตอร์และสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 
 Volumetric equipment and balance usage, techniques of volumetric quantitative 
and gravimetric quantitative analysis, preparation of standard solution pH-meter and 
spectrophotometer usage 

 2.2) วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 63 หน่วยกิต 
  2.2.1) วิชำบังคับ 35 หน่วยกิต 
15330359 การวิเคราะห์อัญมณี  2 (2-0-4) 
  Gems Identification 
  บุรพวิชา 15320159 อัญมณีวิทยาเบื้องต้น คุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะของอัญมณี ความสัมพันธ์
ระหว่างมลทินภายในอัญมณีที่ใช้เป็นข้อบ่งชี้ของอัญมณีธรรมชาติ 
  Gemological properties, characteristics of gem materials, precious and semi-
precious stones; relationship between gemstones and theirs inclusions as indication of natural 
formation 

15330459 ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี  2 (0-6-2) 
  Gems Identification Laboratory 
  บุรพวิชา 15330359 หรือเรียนพร้อมกับ 15330359 การวิเคราะห์อัญมณี ปฏิบัติการ
วิเคราะห์อัญมณี ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 15330359 วิเคราะห์อัญมณี วิเคราะห์อัญมณีธรรมชาติด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อัญมณี มลทินภายในของอัญมณีธรรมชาติ 
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  Gemstone identification laboratory related to 15330359: Gems Identification, 
natural gemstone identification; investigation gemstones inclusions under magnification 

15330559 การวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ  2 (2-0-4) 
  Synthetic and Treated Gems Identification 
  กระบวนการสังเคราะห์อัญมณี การปรับปรุงคุณภาพอัญมณีแบบต่างๆ วิเคราะห์ต าหนิภายในอัญ
มณีธรรมชาติ อัญมณีสังเคราะห์ และอัญมณีท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพ ข้อมูลอัญมณีสังเคราะห์และอัญมณี
ปรับปรุงคุณภาพแบบใหม่ 
  Synthetic manufacturing process, gemstone treatments, identification of 
inclusions in natural, synthetic and treated gemstones, updated information of synthetic and 
treated gemstones 

15330659 ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ  1 (0-3-1) 
  Synthetic and Treated Gems Identification Laboratory 
  บุรพวิชา: 15330559 หรือเรียนพร้อมกับ 15330559 การวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณี
ปรับปรุงคุณภาพ ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณีท่ีสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 15330559 การวิเคราะห์อัญมณี
สังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ 
  Gemstone identification laboratory related to 15330559: Synthetic and Treated 
Gems Identification 

15330759 เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร  3 (2-3-4) 
  Diamond and Diamond Grading 
  ข้อมูลเกี่ยวกับเพชร ประกอบด้วย คุณสมบัติทางอัญมณี คุณสมบัติทางแสง เทคนิคการท าเหมือง 
เพชรสังเคราะห์และเพชรเลียนแบบ เทคนิคขั้นสูงที่ใช้ในการวิเคราะห์เพชร ปฏิบัติการประเมินคุณภาพเพชร 
ปฏิบัติการการจัดล าดับคุณภาพเพชร ตรวจวิเคราะห์เพชร เพชรสังเคราะห์ และเพชรเลียนแบบ ความรู้พื้นฐานใน
การเลือกเพชร การก าหนดราคา การประเมินราคาเพชร 
  An overview of diamond, gemological properties, optical properties, mining 
techniques, synthetic and imitated diamond, advanced technique for diamond identification, 
practicum on diamond grading, identification of natural, synthetic and imitated diamonds, 
diamond selection, diamond pricing, diamond appraisal 
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16230159 การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ  3 (3-0-6) 
  Gems and Jewelry Marketing 
  ความหมายและความส าคัญของการตลาด แนวความคิด สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกทาง
การตลาด ระบบตลาด ส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด รวม
ไปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ 
  Definition and importance of marketing, marketing concept, marketing internal 
and external environment, market system, marketing mix, target market, consumer behavior, 
market segmentation and factors affected in gems and jewelry markets 

17120159 การออกแบบเครื่องประดับส าหรับอุตสาหกรรม 1  3 (2-3-4) 
  Jewelry Design for industry I 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบของอัญมณี วิธีการฝังอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ หลักการ
เขยีนแบบเครื่องประดับในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ หลักการออกแบบเบื้องต้น เทคนิคการใช้สีเพื่อการสื่อสาร 
การออกแบบเครื่องประดับส าหรับอุตสาหกรรม 
  Basic knowledge about gems shape, gems cutting and jewelry setting, basic 
mechanical drawing in 2D and 3D, basic design, principle of colouring for communication, 
jewelry design for industry 

17620159 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น  2 (1-3-2) 
  Introduction to Computer – Aided Design for Jewelry 
  ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ การสร้างเส้น 
พ้ืนผิว รูปทรงปิด การปรับเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายวัตถุ การสร้างเครื่องประดับแบบง่าย การแสดงภาพชิ้นงานเพ่ือ
การน าเสนอเสมือนจริง และการแก้ไขปรับเปลี่ยนชิ้นงานเบื้องต้น 
  An introduction of computer-aided design program for jewelry design, curve 
drawing, surface and solid making, object transforming and transferring, simple jewelry design, 
rendering for virtual presentation and basic editing of jewelry design 

18020259 โลหะและโลหะผสม  3 (3-0-6) 
  Metal and Alloys 
  บุรพวิชา : 18020159 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น การแข็งตัว การตกผลึก ความไม่สมบูรณ์ของผลึก 
และการแพร่ในโลหะ วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค แผนภูมิสมดุลของระบบ 2 ธาตุและ 3 ธาตุ กระบวนการขึ้นรูป
โลหะ เหล็กและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก โลหะผสมทางวิศวกรรมและการปรับปรุงคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงเฟส
และโครงสร้างจุลภาค โลหะเครื่องประดับ เครื่องมือวัดและวิเคราะห์เบื้องต้นทางโลหะวิทยา 
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  Solidification, crystallization, crystal imperfection, and diffusion in metal, 
microstructure analysis, binary and ternary phase diagrams, metallic processing, Ferrous and 
nonferrous materials, engineering materials and heat treatment, phase transformations and 
microstructures, jewelry alloys, metallurgical equipments and characterization 

18020359 ปฏิบัติการโลหะและโลหะผสม  1 (0-3-1) 
  Metal and Alloys Laboratory 
  บุรพวิชา : 18020259 หรือเรียนพร้อมกับ 18020259 โลหะและโลหะผสม ปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาโลหะและโลหะผสม ความแตกต่างโครงสร้างของโลหะและโลหะผสม การเปลี่ยน
โครงสร้างจุลภาค การปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน และการหาขนาดเกรนในโลหะและโลหะผสม 
  Labolatory work related to 18020259: Metal and Alloys, microstructure 
differentiation of metal and alloys, microstructure transformation, heat treatment and grain size 
determination in metal and alloys 

18340359 เคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ  3 (3-0-6) 
  Instrumental Chemical Analysis 
  บุรพวิชา : 27315359 เคมีทั่วไป หลักการในการเก็บและเลือกตัวอย่าง อันตรกิริยาระหว่างแสง
กับสสาร ทฤษฎีพ้ืนฐาน เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ยูวี-วิสซิ
เบิลสเปกโทรสโกปี รามานสเปกโทรสโกปี เอกซเรย์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์อัญมณี
ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี 
  Principle for sampling process and sample selection; interaction between light 
and matter; basic theory and techniques of analytical instrumentation, infrared spectroscopy, 
UV-Vis spectroscopy, Raman spectroscopy, X-ray spectroscopy, and mass spectroscopy; 
gemstone analysis by spectroscopic techniques 

18340459 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ  1 (0-3-1) 
  Instrumental Chemical Analysis Laboratory 
  บุรพวิชา : 18340359 เคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือที่เก่ียวข้องกับ 
18340359 วิชาเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 
  Empirical laboratory related to 18340359 Instrumental Chemical Analysis 

19040159 สัมมนา  1 (0-2-1) 
  Seminar 
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  สืบค้น รวบรวมข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประมวลข้อมูลเพ่ือน าเสนอ 
น าเสนอหัวข้อทางอัญมณีและเครื่องประดับ 
  Science and technology research data acquisition; presentation in gems and 
jewelry fields 

19040259 โครงงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ  2 (0-6-2) 
  Senior Project in Gems and Jewelry 
  การวางแผนโครงงานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ การด าเนินโครงงานวิจัย การรวบรม
ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ผล การสรุปผลและน าเสนอผลงานวิจัย 
  Project planning in gems and jewelry research, experimental work, result and 
analysis, conclusion and project presentation 

27322159 สถิติเบื้องต้น  3 (3-0-6) 
  Elementary Statistics 
  ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะ
เป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องและตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง การแจกแจงของ
ตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 
  Introduction to statistics, descriptive statistics, probability, random variables and 
probability distributions of random variables, probability distributions of discrete and continuous 
random variables, sampling distributions, estimation, hypothesis testing, simple linear regression 
analysis 

27325759 เคมีอนินทรีย์  3 (3-0-6) 
  Inorganic Chemistry 
  บุรพวิชา: 27315359 เคมีทั่วไป สถานะพลังงานเชิงอะตอม ทฤษฎีที่ใช้อธิบายพันธะโคเวเลนต์ 
สารประกอบโคออกดิเนชั่น ทฤษฎีคริสตัลฟิลด์ ทฤษฎีลิแกนด์ฟิลด์ อิเล็กโทรนิคเสปกตราของสารประกอบโคออดิ
เนชัน โครงสร้างและพลังงานของแข็ง โลหะ ของแข็งไอออนิก และของแข็งโคเวเลนต์ 
  Atomic energy states, theoretical treatment of the covalent bond, coordination 
compounds crystal field theory ligand field theory electronic spectra of coordination 
compound, structures and energetics of metallic, ionic, and covalent solids 

  2.2.2) วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 28 หน่วยกิต 
15130259 ธรณีวิทยาประเทศไทย  2 (2-0-4) 
  Geology of Thailand 
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  ธรณีประวัติของประเทศไทย ตารางธรณีกาล ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน และธรณีวิทยาโครงสร้าง
ของประเทศไทย 
  Geological history, geological time scale, geomorphology and geological structure 
of Thailand 

15140359 แหล่งอญัมณี  2 (2-0-4) 
  Gemstone Deposits 
  ก าเนิดและการกระจายตัวของแหล่งแร่รัตนชาติส าคัญของโลก ความสัมพันธ์ของแร่รัตนชาติกับ
หินต้นก าเนิด 
  Origin and distribution of gems, relationship between gems and host rocks 

15340859 การประเมินคุณภาพและราคาของพลอยและเครื่องประดับ  2 (2-0-4) 
  Colored Stone Grading and Jewelry Appraisal 
  ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพสีพลอย ลักษณะของแสงธรรมชาติ และแสงที่สร้าง
ขึ้นที่ใช้ในการประเมินคุณภาพสีพลอย ระบบการประเมินคุณภาพสีพลอยของสถาบันต่างๆ หลักการประเมิน
คุณภาพพลอย สี ความสะอาด การเจียระไน การตีราคาอัญมณีและเครื่องประดับ และการตลาดของพลอยสี 
  External factors of color grading, light source, natural and artificial light , grading 
system based on color, clarity, cutting, colored stone pricing, jewelry appraisal and marketing 
supplement 

15340959 ปฏิบัติการประเมินคุณภาพและราคาของพลอยและเครื่องประดับ  1 (0-3-1) 
  Colored Stone Grading and Jewelry Appraisal Laboratory 
  บุรพวิชา: 15340859 หรือเรียนพร้อมกับ 15340859 การประเมินคุณภาพและราคาของพลอย
และเครื่องประดับ ปฏิบัติการประเมินสี ความสะอาด สมมาตร และการเจียระไนของพลอย เพื่อการตีราคาได้ใน
ราคาตลาดที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงการประเมินราคาเครื่องประดับ 
  Practicum on color, clarity and symmetry grading and cutting quality for 
gemstone pricing, guidance on current market prices and values estimatation in jewelry 
appraisal 

15341059 อัญมณีอินทรีย์  2 (2-0-4) 
  Organic Gems 
  คุณสมบัติทางอัญมณี แหล่ง การปรับปรุงคุณภาพ หลักการประเมินคุณภาพของ มุก ปะการัง งา 
อ าพัน เจท แอมโมไลท์ แอมโมไนท์ 
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  Gemological properties, sources, enhancement, grading of pearl, coral, ivory, 
amber, jet, ammolite, ammonite 

 

15430159 การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี  2 (1-3-2) 
  Gemstones Enhancement 
  อัญมณีท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพและข้อมูลที่เปิดเผย การปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยวิธี ฉาย
รังสี การใช้ความร้อน การใช้สารเคมี ปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยความร้อน 
  Gemstone enhancement and disclosure, gemstone irradiation, heat treatment, 
chemical treatment, practicum in gemstones heat treatment 

15530159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอัญมณีและเครื่องประดับ  2 (1-2-3) 
  English communication for gems and jewelry 
  ค าศัพท์เฉพาะด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ที่เก่ียวข้อง 
  Specific English terminology in gems and jewelry, practicum in listening, speaking, 
reading and writing for English communication in related situation 

16040259 การจัดการเพ่ือการส่งออกและน าเข้า  3(3-0-6) 
  Export-Import Management 
  หลักการและการปฏิบัติพ้ืนฐานในการส่งออกและน าเข้า กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
พระราชบัญญัติ ความรู้เบื้องต้นห่วงโซ่อุปาทาน สิทธิประโยชน์ทางการค้า ข้อก าหนดในการส่งออกและน าเข้า การ
เตรียมเอกสารและการท าสัญญาซื้อขาย วิธีการด้าน ศุลกากร การตั้งราคา การบรรจุหีบห่อ การจัดการ การขนส่ง 
ช าระเงิน บทบาทของสถาบันการเงินต่อการช าระเงิน การประกันภัย และบทบาทของธนาคารเพ่ือการส่งออกต่อ
การจัดการส่งออกและการน าเข้าท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
  Principle and operation of export-import management, laws and regulations, 
Introduction to Supply Chan ,statutes in export-import management, How to operation and 
preparation in documents, buying and selling contracts, customs, pricing, packaging, 
management, transportation, condition of payment, roles of financial institution in payment, 
insurance and roles of EXIM Bank in export-import management of public and private sectors 

16220259 พฤติกรรมผู้บริโภค  3 (3-0-6) 
  Consumer Behavior 
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  ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค แนวทางการศึกษาและการน าความรู้ของพฤติกรรมผู้บริโภค 
ไปประยุกต์ใช้ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ที่มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลส่วนบุคคลและกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
  Definition of consumer behavior, concept and applied for consumer behavior, 
individual factors and other factors influenced to consumption behavior, behavioral consumer 
behavior analysis for marketing strategy setting, personal influences and buying decision process 
of consumers 

16520159 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  3 (3-0-6) 
  Human Resource Management 
  บทบาทหน้าที่ความส าคัญของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การจัดหน่วยงานบริหารงาน
บุคคล การวางแผนงานบุคคล การสรรหาบุคคล การบรรจุ การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการและ
สิ่งจูงใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การรักษาระเบียบวินัยและแรงงานสัมพันธ์ 
  Roles, functions, and importance of human resource management, manage 
human resource department; human resource planning, recruitment, staffing, development, 
compensation, welfare benefit and facilities administration, performance appraisal, disciplinary 
action and labor relations 

16730659 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อัญมณีและเครื่องประดับ  3 (2-2-5) 
  Gems and Jewelry Electronic Commerce 
  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจ
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสั่งซื้อสินค้าและการช าระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงการจัดท าเว็บไซต์ 
  Electronic commerce and related laws, sending and receiving information 
procedure, internet business, buying products and services by internet and applied for gems 
and jewelry businesses, website creating 

17040159 การออกแบบการเจียระไนอัญมณี  2 (1-3-2) 
  Faceting Design for Gemstones 
  การประยุกต์ใช้กฎของแสงในการออกแบบการเจียระไน การหักเห การสะท้อน ปรากฏการณ์
สะท้อนกลับหมด ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนและมุมของการเจียระไนที่มีผลต่อทางเดินของแสง ค านวณสัดส่วน
และมุมที่เหมาะสม การออกแบบการเจียระไนรูปแบบใหม่ๆ การค านึงถึงสัดส่วน การรักษาน้ าหนักของอัญมณี 
และประกาย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบการเจียระไน 
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  An application of light rule in faceting design, light refraction and reflection, 
relationship between proportion and faceting angle, new faceting designs, consideration of 
proportion, weight preservation and light return, computer-aided program for faceting design 

17120259 การออกแบบเครื่องประดับส าหรับอุตสาหกรรม 2  3 (2-3-4) 
  Jewelry Design for industry 2 
  บุรพวิชา : 17120159 การออกแบบเครือ่งประดับส าหรับอุตสาหกรรม 1 หลกัการออกแบบเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การตลาด หลักการเขียนแบบและหลักการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง การ
ประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
  Principle of design for customer satisfaction and marketing, advanced mechanical 
drawing and jewelry design, applications for gems and jewelry industry 

17630159 คอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิตต้นแบบเครื่องประดับ  2 (1-3-2) 
  Computer – Aided Manufacturing for Jewelry Mastering 
  บุรพวิชา : 17620159 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น  
  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางส าหรับการออกแบบเครื่องประดับ การก าหนดสัดส่วน 
การปรับเปลี่ยนขนาดเครื่องประดับ เครื่องผลิตต้นแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การส่งข้อมูลการออกแบบสู่เครื่องผลิต
ต้นแบบ การสร้างต้นแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การค านวณปริมาณวัสดุต้นแบบ การผลิตต้นแบบ การวิเคราะห์
ต้นแบบเบื้องต้น 
  Using of specialized computer-aided design (CAD) program for the jewelry design, 
jewelry size specification and modification, computer-aided manufacturing (CAM), transferring 
basic CAD to CAM, computer-aided jewelry mastering, calculation of master materials,  basic 
analyzing of master jewelry 

17640459 คอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิตเครื่องประดับขั้นสูง  2 (1-3-2) 
  Advanced Computer-Aided Manufacturing for Jewelry 
  การใช้โปรแกรมออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการผลิตต้นแบบเครื่องประดับ การออกแบบ
เครื่องประดับที่ซับซ้อน การแก้ไขรูปแบบที่ซับซ้อน การวิเคราะห์กระบวนการในการสร้างต้นแบบ การแปลงข้อมูล
แบบเพ่ือการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการผลิตต้นแบบที่ซับซ้อน การก าหนดสัดส่วนของ
ต้นแบบที่ซับซ้อน การผลิตต้นแบบเครื่องประดับที่ซับซ้อน 
  Using of advanced computer-aided design (CAD) program for jewelry mastering, 
complex jewelry design, modification of complex jewelry design,  mastering analysis, CAD file 
editing for computer-aided manufacturing (CAM), CAM for complex mastering, size specification 
for complex jewelry, complex jewelry mastering 
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18030459 สมบัติเชิงกลของวัสดุ  2 (1-3-2) 
  Mechanical Behavior of Materials 
  ลักษณะทางกลของวัสดุโลหะ ความแข็ง ความแข็งแรง พฤติกรรมการแปรรูปแบบพลาสติก และ
อีลาสติก ความไม่สมบูรณ์ของผลึก ความแข็งแรงของวัสดุ การทดสอบแรงดึง ความคืบ การล้าตัว และความเปราะ 
  Mechanical behavior of metallic materials, hardness and strength of metals, 
elastic behavior, dislocations, plastic deformation, strengthening, creep, fatigue and 
embrittlement 

18030559 วัสดุรุดหน้า  2 (2-0-4) 
  Advanced Materials 
  วัสดุที่มีเทคโนโลยีทันสมัย วัสดุทันสมัย วัสดุล้ าสมัย วัสดุใหม่ด้านวัสดุอัญมณีและเครื่องประดับ 
ความสัมพันธ์ของวัสดุในวัสดุรุดหน้า 
  Materials with advanced technology, modern materials in gems and jewelry 
industry, materials relationship in advanced materials 

18030659 เทคโนโลยีฟิล์มบาง  2 (2-0-4) 
  Thin Film Technology 
  เทคโนโลยีการเคลือบผิวบางวัสดุ กระบวนการเคลือบด้วยวิธีทางเคมี กระบวนการเคลือบด้วยวิธี
ทางกายภาพ การตรวจทดสอบผิวเคลือบ 
  Thin film technology, chemical deposition processes, physical deposition 
processes, thin film testing and analytical methods 

18040959 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ  2 (2-0-4) 
  Materials Characterization 
  การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ โลหะ เซรามิก และวัสดุผสม การวิเคราะห์พ้ืนผิว การวิเคราะห์
โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงและจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบด้วยเทคนิค
การกระเจิงรังสีเอ็กซ์ 
  Materials characterization; metals, ceramics and compounds, microstructural 
analysis; optical microscope, scanning electron microscopy, composition analysis; energy 
dispersive X-ray spectroscopy 
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18120159 การท าต้นแบบเครื่องประดับ  2 (1-3-2) 
  Jewelry Mastering 
  วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ท าต้นแบบ การออกแบบ การวินิจฉัยแบบ การปั้นดินน้ ามัน การใช้เครื่องมือ
ในการขึ้นรูป การท าต้นแบบด้วยเทียน และการท าต้นแบบด้วยโลหะ และการตรวจสอบคุณภาพ 
  Materials and equipments for jewelry mastering processes, design method, model 
making from wax and metals, quality inspection of master mold 

18120359 งานรูปพรรณ และ การฝังอัญมณี  3 (1-4-4) 
  Jewelry Making and Gemstones Setting 
  วัสดุและอุปกรณ์ในการท างานรูปพรรณ และรูปแบบการฝังอัญมณี เช่น ฝังไข่ปลา ฝังหนามเตย 
ฝังหุ้มฝังสอด และฝังไร้หนาม ขั้นตอนแปรโลหะ การถอดแบบชิ้นงาน การวัดขนาดการประกอบตัวเรือน การ
ประดับอัญมณี และการตรวจสอบคุณภาพ 
  Tools and equipments in jewelry making and jewelry setting, pave setting, prong 
setting, bazel setting, measurement and quality inspection 

18130559 การหล่อตัวเรือนโลหะเครื่องประดับ  3 (1-4-4) 
  Jewelry Casting 
  มีความรู้ความใจการท าแม่พิมพ์ยาง การอัดพิมพ์ยาง การผ่าพิมพ์ยาง การหล่อตัวเรือนข้ีผึ้ง การ
ติดต้นเทียน การหล่อเทียนด้วยปูนพลาสเตอร์ การหล่อต้นเทียนด้วยโลหะ การตกแต่งตัวเรือนโลหะ 
  Theory and practice for jewelry casting processes including rubber mold making, 
pattern making, wax tree, casting, surface finishing 

18130659 เทคนิคการแต่งผิวส าหรับเครื่องประดับ  2 (1-3-2) 
  Surface Techniques for Jewelry 
  การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การชุบโลหะมีค่า การลงยาเย็นและลงยาร้อน และการตกแต่งผิวแบบ
ต่างๆ 
  Electroplating, electroforming, enameling, other surface techniques 

18220159 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  2 (2-0-4) 
  Industrial Safety 
  การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ทราบถึงกฎระเบียบและสัญลักษณ์เพ่ือ
ความปลอดภัย อันตรายจากสารเคมีและการปฏิบัติงานในการท างานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 
  Accident Prevention and treatment in industry, safety regulations and symbols, 
hazardous chemical, safety operation in gems and jewelry workplaces 
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18230459 การเจียระไนอัญมณีเพ่ือการผลิตเครื่องประดับ  2 (1-3-2) 
  Gemstones Cutting and Polishing for Jewelry Production 
  การตั้งน้ าอัญมณี การโกลนและการแต่งอัญมณี การเตรียมจานเจียระไน การเจียระไน การ
ตรวจสอบคุณภาพการเจียระไน 
  Axis setting for gemstone cutting, cutting and grinding processes, setting of 
polishing instrument, gemstones polishing, quality inspection 

18330159 เคมีเชิงฟิสิกส์  3 (3-0-6) 
  Physical Chemistry 
  บุรพวิชา : 27315359 เคมีทั่วไป หลักการพลศาสตร์ทางความร้อน เอนโทรปี เอนทาลปี 
พลังงานภายใน พลังงานอิสระกิบส์ กฏทางเทอร์โมไดนามิกส์ สมบัติคอลิติเกทิฟ เฟสไดอะแกรม ทฤษฎีที่ว่าด้วย
จลนพลศาสตร์ทางเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอัตรา กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกระตุ้น และตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 
  Principles of chemical thermodynamics, entropy, enthalpy, internal energy, Gibbs 
free energy, law of thermodynamics, colligative properties, phase diagrams, theory of reaction 
kinetics, rate of reaction, rate law, reaction mechanism, activation energy and catalyst 

18330259 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกส์  1 (0-3-1) 
  Physical Chemistry Laboratory 
  บุรพวิชา : 18330159 หรือเรียนพร้อมกับ 18330159 เคมีเชิงฟิสิกส์ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
18330159 วิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
  Empirical Laboratory related to 18330159 Physical Chemistry 

18330559 สีในอัญมณี  2 (2-0-4) 
  Color in Gemstone 
  สาเหตุการเกิดสีของอัญมณี การเปลี่ยนสีของอัญมณีในการปรับปรุงคุณภาพ 
  Causes of color in gemstones; causes of color changing in gemstone 
enhancement process 

18330659 การเปลี่ยนเฟสในวัสดุเครื่องประดับ  2 (2-0-4) 
  Phase transformation in Jewelry Materials 
  อุณหพลศาสตร์เบื้องต้นส าหรับวัสดุ การวิเคราะห์สมดุลเฟส การเปลี่ยนเฟสของเหลว-ของแข็ง 
สมดุลเฟสในวัสดุบริสุทธิ์และวัสดุผสมสองและสามองค์ประกอบ ทฤษฎีเบื้องต้นของการเกิดนิวเคลียส การตกผลึก 
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โครงสร้างสปินอยด์ดอล เฟสกึ่งเสถียร การเปลี่ยนเฟสแบบแมสซิฟ การเปลี่ยนเฟสแบบมาร์เทนไซต์ การเปลี่ยน
เฟสในเพชร อัญมณี โลหะและโลหะผสมส าหรับเครื่องประดับ 
  Principles of materials thermodynamics, phase diagrams, liquid-solid phase 
transformations, phase equilibria in materials systems of one, two and three components, 
classical nucleation theory, precipitation, spinodal decomposition, metastable phases, massive 
transformations, martensitic transformations, phase transformation in diamond, gemstones and 
jewelry metals and alloys 

18340159 นาโนเทคโนโลยีส าหรับอัญมณีและเครื่องประดับ  2 (2-0-4) 
  Nanotechnology for gems and jewelry 
  บทน าเกี่ยวกับนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ค าจ ากัดความและการพัฒนา หลักการ
วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับนาโนเทคโนโลยี ผลของขนาด แนวคิดจากล่างสู่บน การประกอบตัวเองเทคนิคการ
สังเคราะห์และวิเคราะห์วัสดุนาโน เครื่องมือวิเคราะห์วัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีในการงานอุตสาหกรรม วัสดุ
ศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ และการประยุกต์ในอนาคต 
  Introduction to nanoscience and nanotechnology; definition and development; 
scientific basic knowledge for nanotechnology, effect of size, bottom up approach, self 
assemble; techniques for synthesis and characterization of nanomaterials; nanoscience 
instruments; nanotechnology for industry, materials, gems and jewelry; future applications 

18340259 การวิเคราะห์อัญมณีด้วยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี  2 (2-0-4) 
  Gemstone analysis by infrared spectroscopy 
  เทคนิคการเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์อัญมณีด้วยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์
แบบไม่ท าลายตัวอย่าง เทคนิคส่องผ่าน เทคนิคสะท้อน เทคนิคเอทีอาร์ การแปลความหมายสเปกตรัมของอัญมณี
บางชนิด การจ าแนกชนิดเพชร มรกต ไข่มุก ทัวมาลีน หยก ทับทิม และแซฟไฟป์ 
  Sampling techniques for gemstone analysis by infrared spectroscopy; non-
destructive techniques, transmission, reflection, ATR techniques; spectral interpretation of 
gemstone; identification of diamond, emerald, pearl, tourmaline, jade, ruby and sapphire 

3) หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ  6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ เลือกเรียนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
(หมายเลข 2) 

1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชำภำษำเพื่อกำรสื่อสำร   ไม่น้อยกว่ำ  12  หน่วยกิต 
 1.1.1) ภำษำอังกฤษบังคับ    9  หน่วยกิต 
99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
 English for Communication 
  ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
 Skills in listening, speaking, reading, and writing  English, with emphasis on 
vocabulary and basic structure to achieve a practical command of the English language for 
communication in daily life 
 
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย     3 (3-0-6) 
 Collegiate English 
 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง ศึกษากลยุทธ์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และเพ่ิมพูนความรู้ 
 Intermediate skills in listening, speaking, reading, and writing English with 
emphasis on the sustained expansion of vocabulary, the development of a higher knowledge  
understanding of structure, and the strategies for English language learning to achieve a more 
practical and greater command of the English language for communication in college level 
 
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3 (3-0-6) 
 English Writing for Communication 
 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวันและในสถานประกอบการ โดยใช้วิธีการเรียบ
เรียงที่เหมาะสม 
 English writing for daily-life and workplace communication using appropriate 
patterns of organizations 
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 1.1.2) ภำษำอื่นๆ    ไม่น้อยกว่ำ  3  หน่วยกิต 
99930259 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ     3 (3-0-6) 
  Business English Reading 
  กลวิธีและทักษะการอ่านที่ใช้ในการอ่านเอกสารและสื่อภาษาอังกฤษที่ใช้ 
ในการท างาน โดยใช้ค าศัพท์และส านวนเชิงธุรกิจ 
 
22810159  ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3 (3-0-6) 

Thai Language Skills for Communication 
ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจ าวันและในเชิงวิชาการ 
  Language, thinking, and reason; integration of language skills for efficient 

communication suitable with context and situations both in daily life and for academic 
purposes 
 
99930459  ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน     3 (3-0-6) 

English for Job Applications 
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ 

สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน 
  English skills for job applications, finding jobs, reading job advertisements, writing 

of resumes, letters or emails for job application and job interviews 
 
99940959  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3 (3-0-6) 

Chinese for Communication 
  การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ ค าศัพท์ 

ส านวน เพ่ือการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน 
  Listening, speaking, reading, writing for short sentences and passages together 

with grammar, vocabulary, expressions for basic communication 
 

1.2) กลุ่มวิชำอัตลักษณ์และคุณภำพชีวิตบัณฑิตบูรพำ   4  หน่วยกิต  
1.2.1) กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 

41530359 จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต       2 (2-0-4) 
  Psychology for the Quality of Life 
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  ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอด
ทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน รูปแบบการด าเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Psychological theories and principles of human nature, the process of learning 
and socialization, human relationship, life styles, adjustment and development of the quality of 
life  
 
 1.2.2) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์ 
85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต     2 (1-2-3) 
 Exercise for Quality of Life 
 ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกก าลังกายที่สัมพันธ์กับ 
คุณภาพชีวิต การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกก าลังกายและการเลือกกิจกรรมการ
ออกก าลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคม 
ที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกก าลังกายและกีฬา น้ าใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม 
สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกก าลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมส าหรับตน รักษ์สุขภาพ 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Knowledge, understanding and awareness about exercise and its relation to 
quality of life; the nature of our body and exercise for promotion of health; principle of 
choosing exercise activities; a study of Thai as well as international sports; the practice of social 
and appropriate behaviors; terminology commonly used for communication in exercise and 
sports; sportsmanship and ethics in sports; Physical and mental fitness; safety in exercise and 
sports; application of knowledge and understanding in exercise into everyday life  
 
 1.3) กลุ่มวิชำทักษะชีวิตและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
       ไม่น้อยกว่ำ  7  หน่วยกิต  
 1.3.1) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 
17010159  ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย   2 (2-0-4) 
 Thai Indigenous Knowledge 
  แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิต วิธีความคิดชุมชน ประเพณีความเชื่อ คติ วิถี
วัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
 Concept of local wisdom and way of life; cultural evolution; traditions; belief; and 
preservation; contribution and development of Thai indigenous knowledge 
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25010559 มนุษย์กับอารยธรรม      3 (3-0-6) 
 Humans and Civilization 
 ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
 Human wisdom in organizing social, economic, and political systems in 
accordance with the natural environment and culture of a particular  region which affected the 
creation of civilizations in the past, present, and future  
  
 1.3.2) กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 
40240459 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม     2 (2-0-4) 
  Volunteer Spirit for Social Development 
  ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ  
วงจรการด าเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การ
ริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการ 
ที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการท ากิจกรรมจิตอาสา  
 Definition, activities, models of the volunteer spirit within and outside the 
country, cycles of activity operation, mechanisms to mobilize volunteer members and promote 
solidarity, innovation, creativity of volunteer spirit project arrangement, techniques to manage 
good projects focusing on particular projects relevant to planning, good communication, and 
continuity of volunteer spirit activity operation 
 
 1.3.3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์ 
30815059 พลังงานเพ่ือชีวิต 2 (2-0-4) 
 Energy for Life 
 ความหมาย ประเภท แหล่งก าเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและ 
แนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 Definitions, types, energy sources, human and energy consumption, energy 
consumption problems and solving methods, energy conservation, and sufficiency economy 
way in energy consumption  
 
30610659  ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์  2 (2-0-4) 
 Biodiversity and Conservation 
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 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความ
หลากหลาย 
 Biological diversity and heredity, genetically modified organisms (GMOs), 
relationship between life and environment, utilization of natural resources, Thai traditional 
knowledge and biodiversity conservation 
 
 1.4) กลุ่มวิชำนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์  ไม่น้อยกว่ำ  4  หน่วยกิต  
 1.4.1) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 
17010259 การคิดเชิงสร้างสรรค์      2 (2-0-4) 
 Creative Thinking 
 การแสวงหาข้อมูลและความรู้ แนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาทักษะการคิด 
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินชีวิต 
 Information and knowledge seeking; concept and theory of creative thinking; 
development process of creative thinking for application in daily life  
 
26510359  มนุษย์กับทักษะการคิด       2 (2-0-4) 
 Man and Thinking Skills 
 ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการน าทักษะ 
การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 Meaning and value of Thinking, Method of Thinking, Reasoning and Application of 
Thinking Skills to prevent and solve the problems in daily life 
 
 1.4.2) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์ 
88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร้างนวัตกรรม  2 (1-2-3) 
 Logical Thinking and Problem Solving for Innovation 
 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การ
วิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพ
ความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจ าลองการแก้ปัญหา 
 Technological innovation that change the world, process of logical thinking and 
problem solving, problem analysis, data abstraction and representation, flowchart, mind map, 
dividing main problems into sub problems, problem modeling tools 
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 1.5) กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เรียน 3 หน่วยกิต 
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที     3 (2-2-5) 
 Moving Forward in a Digital Society with ICT 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับสังคมดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการ
บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต 
 Information technology and communication for digital society, information 
technology and communication applications, accessing and applying data,  data communication 
and computer networks, services and applications on the Internet,  Internet threats and safety, 
information technology law and ethics,  information technology future trends  
 
2) หมวดวิชำเฉพำะ  104 หน่วยกิต 
 2.1) วิชำแกน        36 หน่วยกิต 
15110159   ธรณีวิทยากายภาพ  3(2-3-4)  
  Physical Geology  
                     ประวัติ การก าเนิดโครงสร้าง และส่วนประกอบทางเคมีของโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา 
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก หินและแร่ธาตุที่ส าคัญ ธรณีกาล ทรัพยากรแร่และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 
   History, structure, and chemical composition of the earth, geological processes, 
plate tectonic, rocks and minirals, geologic time scale, mineral resources and environmental 
geology 
 
15320159 อัญมณีวิทยาเบื้องต้น      2(2-0-4) 
 Introduction to Gemology   
 กระบวนการเกิดอัญมณี ความหมายและการจัดประเภทอัญมณี สมบัติทางเคมี สมบัติทาง
กายภาพ สมบัติทางแสง เครื่องมือวิเคราะห์อัญมณีเบื้องต้น ปรากฏการณ์ทางแสงของอัญมณี คุณสมบัติของอัญ
มณีที่พบทั่วไปในท้องตลาด  
  Gemstone formation, definition and classification of gemstone, chemical 
properties, physical properties, basic instruments for gemstone identification, gemstone 
phenomena, the characteristics of major trade gemstone 
 
15320259       ปฏิบัติการอัญมณีวิทยา               1(0-3-1) 
 Gemology Laboratory 
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  บุรพวิชา 15320159 หรือเรียนพร้อมกับ 15320159 อัญมณีวิทยาเบื้องต้น 
ปฏิบัติการจ าแนกชนิดของอัญมณีด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อัญมณีข้ันพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 15320159 
อัญมณีวิทยาเบื้องต้น  
  Gemstone identification by basic instruments related to 15320159 Introduction to 
Gemology 
 
16010159       หลักการจัดการ       3(3-0-6) 

          Principle of Management  
 แนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์การ 
การจัดการทรัพยากรขององค์การ หน้าที่ในการจัดการ ประเด็นอ่ืนๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการ
จัดการสมัยใหม่ 
 Concepts and principles of management; modern management theories; 
concepts of organization management; organizational resources management; managerial 
functions; other interesting issues related to trends of modern management 
 
16010259 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  3(3-0-6)
 Introduction to Economics for Gems and Jewelry Business 
 ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
การก าหนดราคาในตลาด ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มหภาค สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศไทย
และต่างประเทศ ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
 Definition of economics, economy system, theory and concept of 
microeconomics, pricing in market, theory and concept of macroeconomics, the current 
economy condition in Thailand and other countries, economics in gems and jewelry business  
 
16120159 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 

           Principle of Accounting  
  การบัญชีและแม่บทการบัญชี กระบวนการและข้ันตอนการจัดท าบัญชี สมการบัญชี การ
วิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชี การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การ
บัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจัดท างบการเงินส าหรับ
ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจผลิตสินค้า การใช้ประโยชน์ทางการบัญชีในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
  Accounting and accounting framework, accounting processes and procedures, 
accounting equation, analyzing of transaction, recording, posting to general ledger, adjusting 
entries, closing entries, accounting for value added tax, accounting for assets, liabilities and 
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owners’ equity, preparing financial statement for merchandising and manufacturing business, 
accounting in business decision 
 
16130359  สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Statistics 
 ลักษณะเฉพาะและบทบาทของสถิติในการบริหารธุรกิจ วิธีเก็บข้อมูลทางสถิติ           การ
วิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เพ่ือแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ 
 Characteristics and roles of statistics in business administration, data collection 
method, data analysis and interpretation for business solutions 
 
16410159 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  3(3-0-6) 
  Business Law and Taxation for Gems and Jewelry Business 
  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความ 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและหลักกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
  Civil and commercial law; criminal law; bankruptcy law; procedure code of law; 
intellectual property law and other law that related to business; rules and taxation relying on 
the revenue code or fiscal code 
 
16640159 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to International Business 
 แนวคิดและวิธีการประกอบธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยประเด็น ในด้าน
วิวัฒนาการทางการค้า ทฤษฎีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  นโยบายการค้า ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ดุลการช าระเงินของประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระบบการเงินระหว่างประเทศ กลยุทธ์
ของธุรกิจระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การการค้าโลกและสถาบันการเงินระหว่างประเทศต่อการค้าระหว่าง
ประเทศ  
 Concept and how to operate business and international trade; trade evolution, 
international trade and investment theories, trade policy, direct investment in international 
market, economics integration, national balance of payment, currency exchange rate, 
international business strategy, role of world trade organization and international financial 
institutions in international trade 
 
16710159  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      3(3-0-6) 
 Computer in Business 
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 ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจ หลักการออกแบบโปรแกรมส าหรับธุรกิจ การใช้
โปรแกรมส าหรับการน าเสนอเพ่ือธุรกิจ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ การใช้งานกูเก้ิลแอพลิเคชั่นส าหรับธุรกิจ 
 An introduction computer in business; curve drawing; principle to design program 
for business; using program for presentation in business; creating an online questionnaire; using 
google applications for business 
 
17320159   การออกแบบเครื่องประดับส าหรับธุรกิจ 3(2-3-4) 
 Jewelry Design for Business  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ หลักการเขียนแบบภาพร่างเครื่องประดับ 2 
มิติ และ 3 มิติ หลักการเขียนแบบเบื้องต้น หลักการวาดเส้นและการใช้สีเพ่ือสื่อสาร การออกแบบและการเขียน
แบบร่าง ส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   Basic 
knowledge about gems and jewelery design, Jewelry sketch 2D and 3D, Basic Design, Principle of 
drawing and color using for communication, Jewelry design and couter sketch for gems and 
jewelry business 
 
18420159 วัสดุศาสตร์และงานรูปพรรณเบื้องต้น      3(2-3-4) 

 Introduction to Material Science and Jewelry Making  
  โลหะ และข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ท าเครื่องประดับ เรียนรู้เครื่องมือและอุปกรณ์ การข้ึนรูปโลหะด้วย
มือ การท าต้นแบบเครื่องประดับด้วยแวกซ์  การประดับอัญมณี การหล่อโลหะ และการ  
ตรวจสอบคุณภาพ 
  Principles of materials, tools and equipment for jewelry processing, practice on 
jewelry making, mastering, gems setting, casting and quality inspection 
 
27132659  ภาษาอังกฤษธุรกิจ      3(3-0-6)  
 Business English 
   ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน การสื่อสารด้านธุรกิจ  
   English technical vocabulary in business, English language in 4 skills; listening, 
speaking, reading and writing, business communication 
 
 2.2) วิชำเอก       68 หน่วยกิต 
   2.2.1) วิชำเอกบังคับ 56 หน่วยกิต 
15520159 การวิเคราะห์อัญมณีส าหรับธุรกิจ 2(2-0-4)  

 Gems Identification for Business 
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           บุรพวิชา 15320159 อัญมณีวิทยาเบื้องต้น   
   คุณสมบัติและมลทินเฉพาะของอัญมณีธรรมชาติที่ส าคัญ อัญมณีสังเคราะห์ และอัญมณี

ปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการสังเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพอัญมณีที่ส าคัญ 
         Gemological properties/characteristic inclusions of important natural gemstones, 
synthetic gemstones and treated gemstones; important synthesizing and treating processes 
 
15520259      ปฏิบัติการการวิเคราะห์อัญมณีส าหรับธุรกิจ  2(0-6-2) 
   Gems Identification Laboratory for Business 
  บุรพวิชา 15520159 หรือเรียนพร้อมกับ 15520159 การวิเคราะห์อัญมณีส าหรับธุรกิจ  
   ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 15520159 การวิเคราะห์   อัญมณี
ส าหรับธุรกิจ ตรวจสอบมลทินภายในของอัญมณีธรรมชาติ อัญมณีสังเคราะห์ และอัญมณี ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อัญมณี 
   Practice in gems identification in related with 15520159 Gems Identification for 
Business, inclusion inspection; natural gemstones, synthetic gemstones; treated gemstones using 
gems’ microscope 
 
15530359      การประเมินคุณภาพและราคาอัญมณีและเครื่องประดับ  4(2-6-4) 
   Gems and Jewelry Grading and Appraisal 
 หลัก 4c’s ในการประเมินคุณภาพเพชรและพลอย สี ความสะอาด การเจียระไน น้ าหนัก ความ
ประณีตในการเจียระไน ความสมมาตร การประเมินราคาเครื่องประดับ การจัดซื้อเพชรและพลอย 
   4c’s in diamond and gemstones grading: color, clarity, cutting, carat weight, 
cutting quality, symmetry, gems and jewelry appraisal, diamond and gemstone buying 
 
16030259 การบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
  Strategic Management for Gems and Jewelry Business  
   แนวความคิดพ้ืนฐานของการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารงานของบริษัทแบบธรรมา  ภิบาล
และการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกและวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร การก าหนดกลยุทธ์ของธุรกิจและบริษัท การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร การก าหนดกล
ยุทธ์ระดับหน้าที่ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผลและการควบคุม กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กลยุทธ์ของผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดย่อม กลยุทธ์ขององค์กรที่ไม่หวังผลก าไร  และน าความรู้
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
   Basic concept of strategic management, corporate governance operation and 
social responsibility, external and internal environment and industrial analysis, business and firm 
strategies, corporate strategies, functional strategies, strategy implementation, evaluation and 



82 
 

control, strategies for technology and innovation, strategies for SME’s, non profit organization 
strategies and applied for gems and jewelry businesses 

 
16040259 การจัดการเพ่ือการส่งออกและน าเข้า 3(3-0-6) 
   Export-Import Management 
   หลักการและการปฏิบัติพ้ืนฐานในการส่งออกและน าเข้า กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  
พระราชบัญญัติ ความรู้เบื้องต้นห่วงโซ่อุปทาน สิทธิประโยชน์ทางการค้า ข้อก าหนดในการส่งออกและน าเข้า การ
เตรียมเอกสารและการท าสัญญาซื้อขาย วิธีการด้าน ศุลกากร การตั้งราคา การบรรจุหีบห่อ การจัดการ การขนส่ง 
ช าระเงิน  บทบาทของสถาบันการเงินต่อการช าระเงิน การประกันภัย บทบาทของธนาคารเพ่ือการส่งออกต่อการ
จัดการส่งออกและการน าเข้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  Principle and operation of export-import management, laws and regulations, 
Introduction to supply chain ,statutes in export-import management, How to operation and 
preparation in documents, buying  and selling contracts, customs, pricing, packaging, 
management, transportation, condition of payment, roles of financial institution in payment, 
insurance and roles of EXIM Bank  in export-import management of public and private sectors 
 
16120259      การบัญชีเพื่อการจัดการส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6)  
   Managerial Accounting for Gems and Jewelry Business 
   แนวความคิดและประเภทของต้นทุน การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ต้นทุนกิจกรรม การควบคุม
ต้นทุนการผลิต การวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและก าไร ข้อมูลต้นทุนเพ่ือ
การตัดสินใจ การใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการก าหนดราคา การวิเคราะห์โครงการลงทุน งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์
งบการเงิน ส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
   Concepts and types of costs, product costing, activity based costing, control 
production costs, planning and control costs of production, cost volume profit analysis, cost 
data for decisions making, cost data for pricing, capital budgeting, statement of cash flows, 
analysis of financial statements for gems and jewelry business 
 
16130159  การเงินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
   Finance for Gems and Jewelry Business 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการเงินของธุรกิจทั่วไปและธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ การบริหารหนี้สิน นโยบายเงินปันผล การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
ของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
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   General knowledge in financial management for general business and gems and 
jewelry business, financial ratio analysis, asset management, debt management, dividend policy, 
breakeven analysis of gems and jewelry businesses 
  
16220159  การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ  3(3-0-6) 
   Gems and Jewelry Marketing 
   แนวความคิดและความส าคัญของการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
องค์ประกอบของตลาดและการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผุ้
บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตรายี่ห้อ 
บรรจุภัณฑ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ ราคาและวิธีก าหนดราคา กลยุทธ์การตั้งราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การค้าส่งและ
การค้าปลีก การกระจายผลิตภัณฑ์เชิงกายภาพ การส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง ระบบการบริหารการตลาด วิธีการเขียนแผนการตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ 
   Marketing concepts and importance of marketing, marketing environment 
analysis, elements of market and market segmentation, target market selection, product 
positioning, consumer behavior, marketing mix, product and service, product development and 
product life cycle, branding, packaging and labelling, price and pricing strategy, channel of 
distribution, wholesaling and retailing, physical distribution, promotion, advertising, sales 
promotion, public relations, direct marketing, marketing management system, the marketing 
plan writing, factors in gems and jewelry markets 
 
16220259      พฤติกรรมผู้บริโภค  3(3-0-6) 
   Consumer Behavior 
   ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค แนวทางการศึกษาและการน าความรู้ของพฤติกรรมผู้บริโภค 
ไปประยุกต์ใช้  ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ที่มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลส่วนบุคคลและกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  
   Definition of consumer behavior, concept and applied for consumer behavior, 
individual factors and other factors influenced to consumption behavior, behavioral consumer 
behavior analysis for marketing strategy setting, personal influences and buying decision process 
of consumers 
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16230259 การบริหารกลยุทธ์ตราสินค้า  3(3-0-6) 
   Strategic Brand Management 
   ความหมายและค าจ ากัดความของตราสินค้าและการบริหารตราสินค้า การพัฒนากลยุทธ์ตรา
สินค้า คุณค่าในตราสินค้าในสายตาผู้บริโภค ต าแหน่งตราสินค้า ความผูกพันในตราสินค้าและห่วงโซ่คุณค่าตรา
สินค้า การเลือกส่วนประกอบของตราสินค้าเพ่ือสร้างคุณค่าในตราสินค้า การออกแบบกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือ
สร้างคุณค่าในตราสินค้า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าในตราสินค้า การพัฒนาการ
ประเมินผลคุณค่าในตราสินค้าและระบบการจัดการ การวัดแหล่งข้อมูลคุณค่าในตราสินค้า การออกแบบและการ
น ากลยุทธ์ตราสินค้าไปปฏิบัติ การแนะน าและการก าหนดชื่อตราสินค้าส าหรับสินค้าใหม่และการขยายตราสินค้า 
   Definition of brand and brand management, developing a brand strategy, 
customer-based brand equity and brand positioning, brand resonance and the brand value 
chain, choosing brand elements to build brand equity, designing marketing programs to build 
brand equity, integrating marketing communications to build brand equity, developing a brand 
equity measurement and management system, measuring sources of brand equity, designing 
and implementing branding architecture strategies, introducing and naming new products and 
brand extensions 
 
16520159 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
   Human Resource Management 
   บทบาทหน้าที่ความส าคัญของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การจัดหน่วยงานบริหารงาน
บุคคล การวางแผนงานบุคคล การสรรหาบุคคล การบรรจุ การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการและ
สิ่งจูงใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การรักษาระเบียบวินัยและแรงงานสัมพันธ์ 
   Roles, functions, and importance of human resource management, manage 
human resource department, human resource planning, recruitment, staffing, development, 
compensation, welfare benefit and facilities administration, performance appraisal, disciplinary 
action and labor relations 
 
16640259 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
   Global Marketing 
   ความหมาย ความส าคัญ ของการตลาดระหว่างประเทศ ความจ าเป็นที่ก่อให้เกิดการตลาด
ระหว่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลให้การตลาดระหว่างประทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางการ
ตลาดระหว่างประเทศที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ส่วนประสมทางการตลาด คู่แข่ง เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม 
วัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ รวมถึงการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ การใช้
กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ   
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   Definition and importance of global market management, system and concept of 
global trade, factors affected in development of global maket,   controllable and  
uncontrollable factors of global market, marketing mix, competitors, economics, laws, society, 
culture and consumer behavior in global market including decision making in global market and 
international marketing strategies 
 
16730659  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
   Gems and Jewelry Electronic Commerce 
   ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจ
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสั่งซื้อสินค้าและการช าระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงการจัดท าเว็บไซต์ 
   Electronic commerce and related laws, sending and receiving information 
procedure, internet business, buying products and services by internet and applied for gems 
and jewelry businesses, website creating 
 
16740159 การบริหารงานขายส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  3(3-0-6) 
   Sales Management for Gems and Jewelry Business 
  ลักษณะของการจัดการการขาย การจัดองค์การ การก าหนดนโยบาย การสรรหาพนักงานขาย 
การรับสมัคร การคัดเลือก การให้ค่าตอบแทน การสร้างขวัญและก าลังใจ การวางแผนและการวิเคราะห์การขาย  
งบประมาณและค่าใช้จ่ายทางการขาย  การประเมินผลและการควบคุมส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
   Feature of sales management, organization management, policy setting, 
salesmen recruitment, selection, salary and compensation, moral and motivation, selling 
planning and analyzing, budgets and expense of selling, evaluation and control in gems and 
jewelry businesses 
 
16920359 จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  3(3-0-6) 
   Ethical for Gems and Jewelry Business 
   แนวคิดและคุณค่าทางจริยธรรม บทบาทความส าคัญ วิธีการของการใช้จริยธรรม ในการ
ด าเนินการทางธุรกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระเจ้าอยู่หัว เน้นกรณีศึกษา สร้างแนวคิดในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
   Concepts of ethics, the value of ethics, the roles, importance and methods of 
ethics in doing business, Code of ethics, Corporate Social Responsibility (CSR), business and the 
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environment , Sufficiency Economy, Emphasis on concepts of ethical decision making though 
case studies 
 
16930159 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
   Business Research Methodology 
   ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัยที่มีต่อการด าเนินธุรกิจ วิธีการและเทคนิคท่ีใช้ในการวิจัย
ธุรกิจ การออกแบบการวิจัย การด าเนินการวิจัย การเขียนรายงาน การน าเสนอผลการวิจัยธุรกิจ แนวทางการ
ตัดสินใจด าเนินธุรกิจ 
   Importance and benefits of research with businesses; methods and          
techniques in business research, research design, conducting research, writing for research 
report, research presentation, making decision in business management 
 
16940259  สัมมนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
   Seminar in Gems and Jewelry Business 
   กรณีศึกษาเป็นแบบในการศึกษาถึงสภาพของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ปัญหาในการ
ด าเนินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ปัญหาด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และอ่ืนๆ  
แนวความคิดในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการตัดสินใจ  ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในการตัดสินใจ 
   Case study in gems and jewelry businesses; problems in businesses; financial, 
marketing, personnel problems, concept in problem solving and threats in decision making and 
alternatives in problem solving and environment analysis 
 
17620259  คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ 1 3(2-3-4) 
   Computer-Aided Design for Jewelry I 
   การใช้คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบขั้นพ้ืนฐาน การสร้างเส้น พื้นผิว รูปทรงปิด การ
ปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายวัตถุ การแก้ไขปรับเปลี่ยนวัตถุ การแสดงผลภาพชิ้นงานหลังออกแบบเสมือนจริง หลักการ
สร้างเครื่องประดับอย่างง่าย การสร้างอัญมณี 
   An introduction computer-aided design program; curve drawing, surface and solid 
making, object transforming; editing object; rendering object; principle to creating simple 
jewelry; gems making 
 
19040559     การศึกษาค้นคว้าอิสระ  3(0-9-4)  
   Independent Study 
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   การศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อพิเศษทางธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การจัดท าแผนธุรกิจ การ
เสนอผลงานด้วยการบรรยาย  การท ารายงานสรุป 
   Special topics in gems and jewelry business, business plan making, oral reports, 
quality term paper 
 
   2.2.2) วิชำเอกเลือก 12 หน่วยกิต 
15341059       อัญมณีอินทรีย์ 2(2-0-4)  
 Organic Gems 
 คุณสมบัติทางอัญมณี แหล่ง การปรับปรุงคุณภาพ หลักการประเมินคุณภาพของ มุก ปะการัง งา 
อ าพัน เจท แอมโมไลท์ แอมโมไนท์ 
 Gemological properties, source, enhancement, grading of pearl, coral,       ivory, 
amber, jet, ammolite, ammonite 
 
16040459      การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6) 
 Small and Medium Enterprises Management 
 ความแตกต่างระหว่างการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับธุรกิจขนาดใหญ่ การจัดตั้ง
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การลงทุน การเงิน การด าเนินงาน การขาย ปัญหาต่าง ๆ ของธุรกิจ วิธีการ
แก้ปัญหาเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   The difference between SME’s and the large business, the operation in SME’s 
business; investment, financing, operation, selling and solving problems  
 
16220359 การตลาดบริการส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  3(3-0-6) 
 Service Marketing for Gems and Jewelry Business 
 ความหมายของการการตลาดบริการ ลักษณะของผลิตภัณฑ์บริการ กระบวนการบริการ ส่วน
ประสมการตลาดบริการ การสร้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ การตั้งราคาส าหรับการบริการ การส่งมอบ
บริการส าหรับธุรกิจบริการ การส่งเสริมการตลาด การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การจัดการความพึงพอใจของ
ลูกค้า การสร้างตราผลิตภัณฑ์ คุณภาพในการบริการ การตลาดสัมพันธภาพส าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
 Definition of service marketing, feature of service-product, service process, 
service marketing mix, creating and developing service-product, pricing for services, place of 
service businesses, marketing promotion, marketing communications, customer satisfaction 
management, brand building, quality of service, relationship marketing of gems and jewelry 
businesses 
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16240259  การส่งเสริมการตลาด      3(3-0-6) 
 Marketing Promotion 
                     ความหมายและความส าคัญของการส่งเสริมการตลาด  สิ่งแวดล้อมทางการตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด  การวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย  วิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในการก าหนดกลยุทธ์
และแผนการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
 The  definition and importance of  marketing promotion, internal and external 
environment to influence in advertisement and promotion, target market analysis, consumer 
behavior analysis, using segmentation, targeting, product positioning to the setting of strategies 
and advertisement and market promotion plan, (Integrated Marketing Communication: IMC). 
 
16740359 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 Project Management 
 ความหมายของการบริหารโครงการ การก าหนดโครงการหรือการคัดเลือกโครงการ 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ วิธีการเขียนโครงการ การวางแผนการโครงการ การปฏิบัติ การติดตาม
ผล ควบคุม ประเมินผล  ปิดโครงการ   
 Definition of project management, project setting or project selecting, the 
feasibility analysis of project, how to write the projects, planning process, implementation, 
controlling, evaluation and project closing    
 
16740759 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3(3-0-6) 
 Managing Information System 
 การออกแบบระบบปฏิบัติการและการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจใน
กระบวนการทางธุรกิจ การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ในการจัดการ เช่น ระบบ ERP ในการผลิต การตลาด 
การเงินและการบัญชี และการบริหารงานบุคคล 
 Operation system  design, using information system to support decision making in 
business process and implementation of application for management, such as ERP on 
manufacturing, marketing, finance and accounting, and personnel management 
 
16740959  หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Gems and Jewelry Business 
 หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบวิชาอาชีพด้านธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
 Special topics concerned with gems and jewelry business, career specialization 
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17630259 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ 2 3(2-3-4) 
 Computer-Aided Design for Jewelry II 

 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางส าหรับการออกแบบเครื่องประดับ หลักการสร้างตัวเรือน
เครื่องประดับ การวางอัญมณีบนพื้นผิวเครื่องประดับ การสร้างกระเปาะฝังหุ้ม การสร้างหนามเตย และการสร้าง
ไข่ปลา การสร้างตัวเจาะพลอย การสร้างเครื่องประดับที่มีรูปแบบอิสระโดยค าสั่งเฉพาะ การสร้างอุปกรณ์ประกอบ
เครื่องประดับ การแสดงผลภาพชิ้นงานหลังออกแบบเสมือนจริงส าหรับการน าเสนอ 
 Using specialized computer software for jewelry design; principle to creating 
jewelry; laying gems on jewelry surface; bezel builder, head builder and prong builder; gems 
cutter builder; creating free-form jewelry by specialized command; jewelry accessories making; 
rendering for presentation 
 
18430159  ปฏิบัติการอัญมณีและเครื่องประดับ 2(0-6-3) 
 Gems and Jewelry Laboratory 
 ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเจียระไนเพชรพลอย การผลิตตัวเรือน การชุบเคลือบ การท าต้นแบบ
เครื่องประดับตามสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 Practice in diamond and gemstone cutting, model making, surface           
finishing techniques, jewelry model making 
 
3) หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ    6 หน่วยกิต  
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ 
เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
(หมำยเลข 3) 

1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  30 หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มวิชำภำษำเพื่อกำรสื่อสำร  (เลือกเรียนไม่น้อยกว่ำ 12  หน่วยกิต) ประกอบด้วย 
          1.1.1) ภำษำอังกฤษให้เรียน  9  หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้ 
99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
 English for Communication 
 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
 Skills in listening, speaking, reading, and writing  English, with emphasis on 
vocabulary and basic structure to achieve a practical command of the English language for 
communication in daily life 
 
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย     3 (3-0-6) 
 Collegiate English 
 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง ศึกษากลยุทธ์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และเพ่ิมพูนความรู้ 
 Intermediate skills in listening, speaking, reading, and writing English with 
emphasis on the sustained expansion of vocabulary, the development of a higher knowledge  
understanding of structure, and the strategies for English language learning to achieve a more 
practical and greater command of the English language for communication in college level 
 
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3 (3-0-6) 
 English Writing for Communication 
 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวันและในสถานประกอบการ โดยใช้วิธีการเรียบ
เรียงที่เหมาะสม 
 English writing for daily-life and workplace communication using appropriate 
patterns of organizations 
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          1.1.2) ภำษำอื่นๆ ให้เรียน  3  หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้  
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3 (3-0-6) 
 Thai Language Skills for Communication 
 ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจ าวันและในเชิงวิชาการ 
 Language, thinking, and reason; integration of language skills for efficient 
communication suitable with context and situations both in daily life and for academic 
purposes 
  
99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน     3 (3-0-6) 
 English for Job Applications 
 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ 
สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน 
 English skills for job applications, finding jobs, reading job advertisements, writing 
of résumés, letters or emails for job application and job interviews 
 
99930559 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอและอภิปรายทางวิชาการ  3 (3-0-6) 
  English for Academic Presentation and Discussion 
  ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการพูดเพ่ือน าเสนอ และอภิปราย โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน เทคนิค 
และจรรยาบรรณ 
  English speaking skills for academic presentation and discussions with emphasis 
on vocabulary, expressions, techniques, and etiquettes 
 
99940959 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      3 (3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ ค าศัพท์ 
ส านวน เพ่ือการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน 
 Listening, speaking, reading, writing for short sentences and passages together 
with grammar, vocabulary, expressions for basic communication 
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1.2 กลุ่มวิชำอัตลักษณ์และคุณภำพชีวิตบัณฑิตบูรพำ ให้เรียน 4  หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้ 
     1.2.1) กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 
41530359 จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต       2 (2-0-4) 
  Psychology for the Quality of Life 
  ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอด
ทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน รูปแบบการด าเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Psychological theories and principles of human nature, the process of learning and 
socialization, human relationship, life styles, adjustment and development of the quality of life 
 
 1.2.2) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์ 
85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต     2(1-2-3) 
 Exercise for Quality of Life 
 ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกก าลังกายท่ีสัมพันธ์กับ 
คุณภาพชีวิต การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกก าลังกายและการเลือกกิจกรรมการ
ออกก าลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคม 
ที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกก าลังกายและกีฬา น้ าใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม 
สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกก าลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมส าหรับตน รักษ์สุขภาพ 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Knowledge, understanding and awareness about exercise and its relation to 
quality of life; the nature of our body and exercise for promotion of health; principle of 
choosing exercise activities; a study of Thai as well as international sports; the practice of social 
and appropriate behaviors; terminology commonly used for communication in exercise and 
sports; sportsmanship and ethics in sports; Physical and mental fitness; safety in exercise and 
sports; application of knowledge and understanding in exercise into everyday life 
 
1.3 กลุ่มวิชำทักษะชีวิตและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   
ให้เรียน 7 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้ 
     1.3.1) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 
17010159 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย      2 (2-0-4) 
 Thai Indigenous Knowledge 
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 แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิต วิธีความคิดชุมชน ประเพณีความเชื่อ คติ วิถี
วัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
 Concept of local wisdom and way of life; cultural evolution; traditions; belief; 
and preservation; contribution and development of Thai indigenous knowledge 
 
25010559 มนุษย์กับอารยธรรม      3 (3-0-6) 
 Humans and Civilization 
 ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
 Human wisdom in organizing social, economic, and political systems in 
accordance with the natural environment and culture of a particular  region which affected the 
creation of civilizations in the past, present, and future 
 
     1.3.2) กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     2 (2-0-4) 
 Economics of Everyday Life 
 แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมห
ภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและ 
การธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจ าวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ 
 Concepts and basic principles of economic activities in both micro and macro 
aspects of economics, concepts of demand and supply, production and costs of production, 
national income, money and banking, inflation and deflation, public finance, international trade, 
the concepts of economic self-sufficiency, and the application of economic perception on 
everyday life in general 
 
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม    2 (2-0-4) 
  Sufficiency Economy and Social Development 
  ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาสังคม 
 Definition, principles, concepts, significance, operational guidelines, and 
relationship between concept of sufficiency of economy and self and social development, royal 
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initiative sufficiency economy and social development, and  application of knowledge to 
improve the quality of life 
 
40240459 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม     2 (2-0-4) 
  Volunteer Spirit for Social Development 
  ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ  
วงจรการด าเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การ
ริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการ 
ที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการท ากิจกรรมจิตอาสา  
 Definition, activities, models of the volunteer spirit within and outside the 
country, cycles of activity operation, mechanisms to mobilize volunteer members and promote 
solidarity, innovation, creativity of volunteer spirit project arrangement, techniques to manage 
good projects focusing on particular projects relevant to planning, good communication, and 
continuity of volunteer spirit activity operation 
 
 1.3.3) กลุ่มวิชำวิทยำศำตร์กับคณิตศำสตร์ 
30311159 มหัศจรรย์โมเลกุล      2 (2-0-4) 
 Miracle of molecules 
 ความรู้เกี่ยวกับโมเลกุลของสารต่างๆ ที่ก าลังเป็นที่สนใจและถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 
สมุนไพร อาหาร เครื่องส าอาง ยา ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ ในครัวเรือน พลาสติกและยาง เชื้อเพลิง และ
พลังงานทางเลือก ผลิตภัณฑ์นาโนเคมี รวมถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 Knowledge of interesting molecules and daily materials consisting of herb, food, 
cosmetics, medicine and health products, household products, plastic and rubber, fuel and 
alternative energy, chemical nano-materials; safety of products used and its environmental 
impact 
 
30610659 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 2 (2-0-4) 
 Biodiversity and Conservation 
 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และ 
การอนุรักษ์ความหลากหลาย 
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 Biological diversity and heredity, genetically modified organisms (GMOs), 
relationship between life and environment, utilization of natural resources, Thai traditional 
knowledge and biodiversity conservation 
 
1.4 กลุ่มวิชำนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์  
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้ 
      1.4.1) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 
17010259 การคิดเชิงสร้างสรรค์      2 (2-0-4) 
 Creative Thinking 
 การแสวงหาข้อมูลและความรู้ แนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาทักษะการคิด 
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินชีวิต 
 Information and knowledge seeking; concept and theory of creative thinking; 
development process of creative thinking for application in daily life 
 
26510359 มนุษย์กับทักษะการคิด      2 (2-0-4) 
  Man and Thinking Skills  
  ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการน าทักษะ 
การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
  Meaning and value of Thinking, Method of Thinking, Reasoning and Application of 
Thinking Skills to prevent and solve the problems in daily life 
     1.4.2) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์ 
88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร้างนวัตกรรม  2 (1-2-3) 
 Logical Thinking and Problem Solving for Innovation 
 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การ
วิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพ
ความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจ าลองการแก้ปัญหา 
 Technological innovation that change the world, process of logical thinking and 
problem solving, problem analysis, data abstraction and representation, flowchart, mind map, 
dividing main problems into sub problems, problem modeling tools 
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1.5 กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ให้เรียน 3 หน่วยกิต  
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที     3 (2-2-5) 
 Moving Forward in a Digital Society with ICT 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับสังคมดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการ
บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต 
 Information technology and communication for digital society, information 
technology and communication applications, accessing and applying data,  data communication 
and computer networks, services and applications on the Internet,  Internet threats and safety, 
information technology law and ethics,  information technology future trends 
 
2) หมวดวชิำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต 
 2.1) วิชำแกน 41 หน่วยกิต 
15120259 ธรณีวิทยาการภาพส าหรับศิลปะ     3 (2-3-4) 
 Physical Geology for Fine Art  
 ประวัติ การก าเนิดโครงสร้าง และส่วนประกอบทางเคมีของโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา 
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก หินและแร่ธาตุที่ส าคัญ ทรัพยากรแร่และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 
 History, structure, and chemical composition of the earth, geological processes, 
plate tectonic, rocks and minerals, mineral resources and environmental geology. 
 
15630159 การวิเคราะห์อัญมณีส าหรับการออกแบบเครื่องประดับ  3 (2-3-4) 
 Gem Identification and Grading 
 ความหมายและประเภทของอัญมณีคุณสมบัติทางกายภาพและแสงของอัญมณีที่ส าคัญ วิธีการ
ตรวจสอบเพื่อแยกอัญมณีธรรมชาติอัญมณีสังเคราะห์ อัญมณีท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพ และอัญมณีประกบ
หลักการประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี 
 The meaning and a kind of gemstone , physical property and optical property of 
gemstone , identification method for separate nature stone,  synthetic stone, enhancement 
gemstone and doublate gemstone ; The principle of gemstone grading and gemstone appraisal. 
 
 



97 
 

15630259 การประเมินคุณภาพเพชรและอัญมณี    2 (1-3-2) 
 Diamond and Gemstone appraisal 
 การประเมินคุณคุณภาพของเพชร และอัญมณีด้วยหลัก 4C ได้แก่ การเจียระไน สี ความสะอาด 
และน้ าหนักศึกษาราคาเพชรจากตารางราคากลางของเพชร (Rapaport) และการประมาณราคาเครื่องประดับ 
 Evaluating the quality of a diamond and gems by the Four C’s – cut, color, 
clarity, and carat weight ; Learn how to used Rapaport diamond price list and appraisal 
evaluation of jewelry setting 
 
16220159 การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ     3 (3-0-6) 
 Gems and Jewelry Marketing 
 แนวความคิดและความส าคัญของการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด องค์ประกอบของตลาด
และการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผุ้บริโภค ส่วนประสมทาง
การตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตรายี่ห้อ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก
ผลิตภัณฑ์ ราคาและวิธีก าหนดราคา กลยุทธ์การตั้งราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การค้าส่งและการค้าปลีก การ
กระจายผลิตภัณฑ์เชิงกายภาพ การส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ 
การตลาดทางตรง ระบบการบริหารการตลาด วิธีการเขียนแผนการตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดอัญมณีและ
เครื่องประดับ 
   Marketing concepts and importance of marketing, marketing environment 
analysis, elements of market and market segmentation, target market selection, product 
positioning, consumer behavior, marketing mix, product and service, product development and 
product life cycle, branding, packaging and labelling, price and pricing strategy, channel of 
distribution, wholesaling and retailing, physical distribution, promotion, advertising, sales 
promotion, public relations, direct marketing, marketing management system, the marketing 
plan writing, factors in gems and jewelry markets 
 
17020359 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ    3 (2-3-4) 
 Basic Computer for Design 
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Illustrator โปรแกรม Photoshop  ปฏิบัติการออกแบบ
เครื่องประดับเทคนิคเบื้องต้น  ระบายสีอัญมณี สีโลหะ เงิน ทอง ดัดแปลง ตกแต่งภาพ 
 Computer - aided program, Illustrator,  Photoshop, basic jewelry design 
techniques; rendering gemstone, metal, silver, gold; modifications and photo retouching 
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17110159 วาดเส้นเบื้องต้น       3 (2-3-4)   
 Drawing  
 การวาดเส้นเบื้องต้น การถ่ายทอดรูปทรงจากหุ่นนิ่ง การวาดเส้นด้วยเทคนิควิธีการ ความเข้าใจ
ในการเลือกเทคนิคให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์งานวาดเส้น หลักการของทัศนียวิทยาเบื้องต้นโดยสังเขป 
 Introduction of drawing, broadcasting from the shape of a still life, drawing with 
technical specifications of the understanding to select a technique to create; brief introduction 
to the principles of perspective 
 
17110359 พ้ืนฐานการออกแบบ       3 (2-3-4)  
 Basic Design   
 ประวัติความเป็นมาและทฤษฏีพ้ืนฐานของการออกแบบ มูลเหตุที่ก่อให้เกิดงานออกแบบ แนวคิด
ของการออกแบบ ประเภทการออกแบบ การจัดการปัจจัยทางการออกแบบ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ 2 มิติ 
และ 3 มิต ิ
 History and basic theory of the design, cause of the design, the ideas of design, 
types of the design, management of the design factors; practice on the Design 2 D and 3 D 
 
17110459       การเขียนแบบเครื่องประดับ     3 (2-3-4) 
 Jewelry drawing 
 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการเขียนแบบสัญลักษณ์และรายละเอียดในมาตรฐานสากล 
การเขียนแบบภาพฉาย การเขียนแบบภาพเสมือน การเขียนแบบวัตถุและเครื่องประดับ 
 Practice about using industrial drawing instrument, symbol and each detail 
international standard, orthographic projection, pictorial drawing, industrial drawing about object 
and jewelry 
 
17111059 ศิลปปฏิบัติ 1       3 (2-3-4)  
 Basic Studio Art I 
 การจัดองค์ประกอบศิลป์ เทคนิคการระบายสีน้ า การปฏิบัติการเขียนภาพจาก 
หุ่นนิ่งทวิทัศน์  
 Composition of art, water color painting techniques, water color painting practice 
of still life and landscape 
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17111159       ศิลปปฏิบัติ 2       3 (2-3-4) 
 Basic Studio Art II 
 ทฤษฎีการออกแบบ 3 มิต ิ ประตมิากรรมขัน้พืน้ฐานในลกัษณะ นนูต ่า นนูสงู ลอยตวั 

โครงสร้าง  รูปทรง  ปริมาตร พืน้ระนาบ ศกึษาจากหุ่นนิ่งและรูปทรงในธรรมชาต ิ ปฏิบตัิด้วยดนิน า้มนั  ปนูพ

ลาสเตอร์   

 3 dimension theory; basic sculpture building base relief, high relief, round relief; 

structure, form, volume, plan, study from still life and natural form; practice with polymer clay, 

plaster 

 
17231859 การออกแบบเครื่องประดับเพื่อเข้ากับสรีระ    3 (2-3-4) 
 Jewelry Design for  Body Matching 
 ปัจจัยมนุษย์  ขนาดและสัดส่วน  หน้าที่การท างานของร่างกายมนุษย์เพ่ือการออกแบบ
เครื่องประดับ   การค านวณด้านสรีระเพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ    
 Anthropometry, size and proportion, human factors for jewelry design,  
ergonomic calculate  for Jewelry design 
 
17410159       ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก      3 (3-0-6) 
                     History of Western Art 
 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก คติ ความเชื่อ วิถีชีวิต สังคม รูปแบบงานศิลปกรรม แนวคิด
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ  
 Western art history, moral precept, beliefs, lifestyle, society, forms of art, concept, 
painting, architecture, sculpture, gems and jewelry 
 
17420259       สุนทรียศาสตร์       3 (3-0-6) 
 Aesthetics 
 พ้ืนฐานปัญหาเบื้องต้นในศิลปะ ความหมายทางสุนทรียะ ศิลปะกับคุณค่าทางความงาม 
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับคุณค่าของชีวิต 
 Basic problems in aesthetics, meaning of aesthetics, art and meaning of 
aesthetics, relation between art and valuable of life 
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17420659 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก               3 (3-0-6) 
 Basic History of Eastern art 
 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก การพัฒนาการทางด้านศิลปะ อิทธิพลระหว่างงานศิลปะที่
แสดงออกในภูมิภาค แนวคิดร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมเอเชีย 
 History of East Asian; the development of the arts, influences between artistic 
expressions in the region; concerted concepts between Asian cultures 
 
 2.2) วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 59 หน่วยกิต 
  2.2.1) วิชำบังคับ 47 หน่วยกิต 
16240159 ความต้องการผู้บริโภค      2 (2-0-4) 
 Consumer Requirement  
 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อมที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ที่มีผลต่อการก าหนด
กลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลส่วนบุคคลและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 Definition of consumer behavior, consumer behavior, individual factors and other 
factors influenced to consumption behavior, behavioral consumer behavior analysis for 
marketing strategy setting, personal influences and buying decision process of consumers 
 
17220159       การออกแบบเครื่องประดับ 1     3 (2-3-4) 
 Jewelry Design I 
 ออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น เทคนิคพ้ืนฐานการเขียนแบบเครื่องประดับ การวาดต้นแบบ 
เขียนแบบอุตสาหกรรม การลงสีงานเครื่องประดับ 
 Basic jewelry design, basic techniques for drawing jewelry; sketch design, 
industrial drawing and jewelry rendering 
 
17220259       การออกแบบเครื่องประดับ 2     3 (2-3-4) 
                    Jewelry Design II 
 บุรพวิชา : 17220159 
 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเครื่องประดับ หลักการออกแบบเครื่องประดับ คุณสมบัติของ
วัสดุ วิธีการฝังอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ การตลาดเพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบและการ
พัฒนารูปแบบเครื่องประดับ การน าภูมิปัญญาไทยออกแบบให้เหมาะสมต่อความนิยมของผู้ใช้ 
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 Creative thinking in jewelry design, jewelry design principles, material property, 
gemstone setting on jewelry mountings, marketing for jewelry design, jewelry design and jewelry 
development, Thai wisdom to development are designed to be suitable for the popularity of 
the user 
 
17240159       การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ    2 (1-3-2) 
 Jewelry Packaging Design 
 หลักการของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ 
วัสดุและกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คุณค่าทางความงาม ของ
บรรจุภัณฑ์ กระบวนการทางการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   Principles of packaging design; packaging design to protect products; materials and 
production process of packaging; the relationship between product and packaging; aesthetic 
value; marketing process; eco packaging design 
 
17230159       การออกแบบเครื่องประดับ 3     3 (2-3-4) 
 Jewelry Design III 
 บุรพวิชา : 17220259 
 การออกแบบเครื่องประดับเชิงความงาม การค้นหาแรงบันดาลใจ การสร้างแนวความคิด การให้
ความหมายวัสดุ การออกแบบเครื่องประดับลักษณะอุตสาหกรรม พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มแฟชั่น รสนิยม 
รูปแบบเครื่องประดับแต่ละภูมิภาค สร้างชิ้นงานต้นแบบเครื่องประดับ การแสดงผลงานเครื่องประดับ 

 Conceptual jewelry design, searching for inspiration, concept creation, materials 
meaning, industrial jewelry design; consumer behavior, fashion trends, tastes, jewelry styles 
each local, create jewelry, jewelry exhibitions 
 
17230259       การออกแบบเครื่องประดับ 4  3 (2-3-4) 
 Jewelry Design IV 
 บุรพวิชา : 17230159 
 การออกแบบเครื่องประดับรูปแบบเฉพาะตน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการออกแบบ การ
ผลิตเครื่องประดับเชิงความงาม การผลิตเครื่องประดับเชิงพาณิชย์ พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับด้วยวัสดุมีค่า 
เงิน ทอง อัญมณี 
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 Jewelry design of individual style, analyzing concept processes of design, 
aesthetics jewelry production, commercial jewelry production, development of jewelry design 
with precious materials, gold, silver, gemstones 
 
17330159       การออกแบบโลหะภัณฑ์      3 (2-3-4) 
 Metal Work Design 
 คุณสมบัติโลหะ กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับ พื้นฐานการออกแบบโลหะภัณฑ์ ปฏิบัติการขึ้น
รูปโลหะ ตัดโลหะ หล่อโลหะ ดัด เคาะ การเชื่อมประกอบ เซาะร่อง 

 Metal properties; jewelry making; basic metal work, metal forming, metal cutting, 
casting, bending, forging, seaming, scoring 

 
17420559 ประวัติศาสตร์เครื่องประดับ     2 (2-0-4) 
 History of Jewelry  
 ประวัติศาสตร์เครื่องประดับตะวันออก ตะวันตก รูปแบบและแนวคิดของประวัติศาสตร์
เครื่องประดับ อิทธิพลของประวัติศาสตร์ศิลปะที่มีต่อการออกแบบเครื่องประดับ 
 History of Eastern jewelry, Western jewelry; style and concept of jewelry history, 
history of art influencing for jewelry design 
 
17520159       นิทรรศการและการน าเสนอ     2 (1-2-3) 
 Exhibition and Presentation 
 แนวความคิด หลักการและทฤษฏีทางนิทรรศการ เทคนิคการน าเสนองาน รูปแบบของนิทรรศการ
ต่างๆ การออกแบบตู้แสดงสินค้า การจัดแสดงสินค้านานาชาติ เทคนิคการเปิดตัวสินค้า การออกแบบการจัดแสดง 
การบริหารงานนิทรรศการ การจัดการการเขียนโครงการ การแบ่งงานตามล าดับขั้นตอนและการควบคุมการ
ประเมินผล การวางแผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์นิทรรศการ 
                Concepts, principles and theory of the exhibition, technical presentations, various 
forms of the exhibitions, cabinet design exhibitions, international exhibitions, technical product 
launch, management design of exhibitions, management project proposal, dividing step of project 
and assessment control, planning an advertising and public exhibition 
 
17540159       การโฆษณาและการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจเครื่องประดับ  2 (1-3-2)  
 Gems and Jewelry Advertisement 
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 ทฤษฎีเกี่ยวกับงานโฆษณา การจัดการงานโฆษณา กระบวนผลิตผลงานโฆษณา วิธีการ
ประชาสัมพันธ์น าเสนอภาพลักษณ์เครื่องประดับ สร้างภาพลักษณ์เครื่องประดับตามความต้องการผู้บริโภค 
 Advertisement theory, advertising management, production of advertising, image 
promoting of jewelry, jewelry branding for costumer behavior  
 
17620259       คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ 1    3 (2-3-4) 
 Computer-Aided Design for Jewelry I 
 การใช้คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบขั้นพ้ืนฐาน การสร้างเส้น พ้ืนผิว รูปทรงปิด การ
ปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายวัตถุ การแก้ไขปรับเปลี่ยนวัตถุ การแสดงผลภาพชิ้นงานหลังออกแบบเสมือนจริง หลักการ
สร้างเครื่องประดับอย่างง่าย การสร้างอัญมณี 
 An introduction computer-aided design program; curve drawing, surface and solid 
making, object transforming; editing object; rendering object; principle to creating simple 
jewelry; gems making 
 
17630259       คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ 2   3 (2-3-4) 
 Computer – Aided Design for Jewelry II 
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางส าหรับการออกแบบเครื่องประดับ หลักการสร้างตัวเรือน
เครื่องประดับ การวางอัญมณีบนพ้ืนผิวเครื่องประดับ การสร้างกระเปาะฝังหุ้ม การสร้างหนามเตย และการสร้าง
ไข่ปลา การสร้างตัวเจาะพลอย การสร้างเครื่องประดับท่ีมีรูปแบบอิสระโดยค าสั่งเฉพาะ การสร้างอุปกรณ์ประกอบ
เครื่องประดับ การแสดงผลภาพชิ้นงานหลังออกแบบเสมือนจริงส าหรับการน าเสนอ  
 Using specialized computer software for jewelry design; principle to creating 
jewelry; laying gems on jewelry surface; bezel builder, head builder and prong builder; gems 
cutter builder; creating free-form jewelry by specialized command; jewelry accessories making; 
rendering for presentation  
 
18020459 วัสดุศาสตร์เบื้องต้นส าหรับการออกแบบเครื่องประดับ  2 (1-3-2) 
 Materials Science for Jewelry Design  
 ชนิดของวัสดุ ประวัติและวิวัฒนาการของวัสดุ สมบัติทั่วไปของวัสดุ วัสดุส าหรับอุตสาหกรรม
เครื่องประดับ กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ การออกแบบและเลือกใช้วัสดุ 
 Type of  materials,  history and evolution of materials,  general properties  
of materials,  materials in jewelry industry, materials processing, materials design  
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18120159 การท าต้นแบบเครื่องประดับการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ  2 (1-3-2) 
 Jewelry Mastering and Casting   
 การออกแบบ การวินิจฉัยแบบ การปั้นดินน้ ามันการท าต้นแบบด้วยเทียน และการท าต้นแบบ
ด้วยโลหะ การท าแม่พิมพ์ยางการหล่อตัวเรือนขี้ผึ้ง การติดต้นเทียน การหล่อเทียนด้วยปูน พลาสเตอร์การหล่อต้น
เทียนด้วยโลหะ การตกแต่งตัวเรือน 
 Theory and practice for jewelry mastering processes including design method and 
model making from plasticize, wax and metal and casting processes including rubber mold 
making, pattern making, tree set up, casting and surface finishing 
 
18120259 งานรูปพรรณ       2 (1-3-2) 
 Jewelry Making                        
 มีความรู้ความใจโลหะที่ใช้ท าเครื่องประดับ การใช้เครื่องมือ การหลอมโลหะ การรีดโลหะ การ
ขึ้นรูปพรรณ การตบแต่งชิ้นงาน การขัดชิ้นงาน และการท าความสะอาด 
 To knowledge and understand in jewelry making, using jewelry equipment, 
casting, forming and finishing processes 
 
18120559 การฝังอัญมณี       2 (1-3-2) 
 Gemstone Setting 
 เรียนรู้เทคนิคการฝังพลอยแบบต่างๆ และฝึกปฏิบัติการฝังพลอยลงบนตัวเรือนเครื่องประดับด้วย 
เทคนิคแบบหนามเตย ฝังหุ้ม ฝังจิกไข่ปลา ฝังสอดฝังไร้หนาม การตรวจสอบคุณภาพงานฝังอัญมณี 
 Learn about gemstone setting technique and practice of setting gemstone onto 
the jewelry by prong setting, bezel setting, pave setting and channel setting technique. 
Inspection of gemstone setting and quality control in jewelry manufacturing 
 
19230159 ระเบียบวิธีวิจัย       2 (2-0-4) 
 Research Methodology   
 หลักการวิจัยทางการออกแบบเครื่องประดับ การสร้างหัวข้อวิจัย การสร้างค าถามวิจัย กรอบ
แนวคิดการวิจัย การออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและการเขียนบรรณานุกรม 
การเขียนโครงร่างการวิจัย การวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย กรณีศึกษาการ
ออกแบบการวิจัย  
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 Principles of jewelry design, formulating research topics, establishing research 
questions, conceptual frameworks, research design, literature review and  bibliography, writing a 
research proposal, research planning, data analysis, writing a research report, case studies in 
research design  
 
19040659 การศึกษาเฉพาะบุคคล      2 (1-3-2) 
 Individual study   
 วิจัยเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบโลหะ การออกแบบเครื่องประดับเทียม สิ่ง
ประกอบต่างๆที่เก่ียวกับการออกแบบเครื่องประดับ ขยายผลการศึกษาเป็นงานศิลปนิพนธ์ 
 Jewelry design research, metal-work design, costume jewelry design, various 
about jewelry design, extended to art thesis 
 
19240959 ศิลปนิพนธ์       4 (0-12-4) 
 Art Thesis 
 บุรพวิชา : 19040659 
 ศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะเรื่อง ทบทวนวรรรกรรม วิเคราะห์ ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการ
วิจัย  เค้าโครงการวิจัย ด าเนินการวิจัย ประมวลผลและวิเคราะห์ผล  การเขียนอ้างอิง การเขียนรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ การน าเสนองานวิจัยปากเปล่า 
 Study specifically,  literature reviews, analysis, research aims and objectives, 
research methodologies, research proposals, research conducts, result processing and analysis, 
bibliographic systems, full research, oral presentations 
 
  2.2.2) วิชำเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
16230359 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ   2 (1-2-3) 
 English for Jewelry Design 
 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการออกแบบเครื่องประดับ การศึกษาศัพท์เฉพาะในการออกแบบ 
การผลิต การขาย ตลอดจนการน าเสนองานต่างๆ  
 English language skills for jewelry design, In terms of design, production, sales, as 
well as various presentations 
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16730559 การบริหารอุตสาหกรรม      2 (2-0-4) 
 Industrial  Management 
 ระบบการผลิต การบริหารงานผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การบริหารงานบุคคล การ
บริหารการเงิน การบริหารสินค้าคงคลัง ต้นทุนและจุดคุ้นทุน การวิเคราะห์และปรับปรุงงาน การเพ่ิมผลผลิต การ
ขนถ่ายวัสดุ สถานที่ตั้งและการวางผังโรงงาน 
 Production system, production management, planning and control in production, 
personnel management, finance management, inventory management, costing and break even 
point analysis, productivity increasing, transference, location and plant layout planning 
 
16730659 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อัญมณีและเครื่องประดับ   3 (3-0-6) 
 Gems and Jewelry Electronic Commerce  
                    ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจ
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสั่งซื้อสินค้าและการช าระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงการจัดท าเว็บไซต์ 
   Electronic commerce and related laws, sending and receiving information 
procedure, internet business, buying products and services by internet and applied for gems 
and jewelry businesses, website creating 
 
17120359 วาดเส้นเชิงสร้างสรรค์      2 (1-3-2) 
 Creative Drawing  
 การวาดเส้นโดยใช้องค์ประกอบศิลป์ การออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ การค้นคว้า เทคนิคและ
กระบวนการสร้างสรรค์ การวาดเส้น เพ่ือน าไปปรับใช้ในงานออกแบบ 
 Drawing using art composition, creative design, research techniques and creative 
process, drawing for applying in the design 
 
17120459 ทัศนศิลป์ศึกษา       2 (1-3-2) 
 Art Study 
 การปฏิบัติงานศิลปะ จิตรกรรม ภาพพิมพ์  2 มิติ จากแนวคิดสร้างสรรค์ตามหลักองค์ประกอบ
ศิลป์เบื้องตน้ 
 Art work practice, painting, two-dimensional printing from creative concepts 
based on principles of composition 
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17130259 เครื่องประดับแนวคิด      2 (1-3-2) 
 Conceptual Jewelry  
 การออกแบบเครื่องประดับจากทัศนคติ ศึกษาสังคม สภาพแวดล้อม ผลิตผลงานเครื่องประดับใน
เชิงการให้ความหมาย น าเสนอผลงาน จัดแสดงผลงาน 
 Jewelry design from attitude; study society, environment, jewelry production in 
massages, presentation, exhibition   
 
17140159 การประมาณราคาเครื่องประดับ     2 (2-0-2) 
 Estimation for Jewelry 
 รายละเอียดธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การค านวณ การประมาณต้นทุนในการออกแบบและ
การผลิต การค านวณอัตราก าไร 
 Detail for jewelry business, calculate, jewelry design and production line 
estimation, margin calculation    
 
17130859 ทฤษฎีศิลปะกับการออกแบบเครื่องประดับ    3 (2-3-4) 
 Art Theory for Jewelry Design  
 ทฤษฎีศิลปะส าหรับการออกแบบเครื่องประดับ แนวความคิดของประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ 
ออกแบบผลงานเครื่องประดับจากแนวความคิด ผลิตต้นแบบชิ้นงานเครื่องประดับ การน าเสนอผลงานการ
ออกแบบเครื่องประดับ  
 Art theory for jewelry design, concept of history of modern art, concept design 
jewelry, jewelry model making, jewelry design presentation 
  
17221159 เทคนิคการสร้างแบบจ าลองเครื่องประดับขั้นสูง   3 (2-3-4) 
 Advance Jewelry Model Making 

คุณสมบัติของวัสดุในการท าแบบจ าลอง การเลือกวัสดุในการสร้างแบบจ าลอง วิเคราะห์และ
สร้างแบบจ าลองจากแบบร่าง การสร้างแบบจ าลองเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างแบบจ าลองที่
ซับซ้อนโดยเครื่องสร้างต้นแบบ 3 มิติ การสร้างแบบจ าลองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

Material properties; material selection; analyze and making model for sketch 
design; virtual modeling by CAD; making complex model by CAM; eco model making 
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17231159 การออกแบบเครื่องประดับเทียม     3 (2-3-4) 
 Costume Jewelry Design 
 ทฤษฎีการออกแบบเครื่องประดับเทียม ปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับด้วยวัสดุเทียม ทดแทน
วัสดุมีค่า  พลาสติก ลูกปัดแก้ว วัสดุจากธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ 

 Costume jewelry design theory; practical design jewelry with costume materials 
to replace valuable materials, glass beads, plastic materials natural, synthetic materials 
 
17241359 การออกแบบเครื่องประดับลักษณะไทย    2 (1-3-2) 
 Jewelry Design in Thai Traditional Art 
 รูปแบบเครื่องประดับลักษณะไทย แนวคิด ลวดลายไทย แต่ละยุคสมัย วัสดุ วิธีการผลิตส าหรับ
การออกแบบเครื่องประดับลักษณะไทย 
 Thai ancient style jewelry; Thai design in each period; concept, materials, 
production processes for Thai identity jewelry design 
 
17130159 การออกแบบแฟชั่น      2 (1-2-3) 
 Fashion Design     
 ความเป็นมา องค์ประกอบพ้ืนฐาน หลักการออกแบบแฟชั่น แนวความคิด สรีระ คุณสมบัติสิ่งทอ 
ประเภทของเครื่องแต่งกาย การวาดภาพ การออกแบบ  การท าต้นแบบ  
 Background, basic element,  fashion design Principles,  concept,  body, features 
textiles, costume type,  drawing, design,  model making 
  
17141559 การแกะสลัก       3 (2-3-4) 
 Engraving  
 ประวัติงานแกะสลัก เทคนิคของงานแกะสลัก การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
การแกะสลักภาพนูนต่ า การแกะสลักภาพนูนสูง การแกะสลักภาพลอยตัว  
 Engraving  history,  engraving  technique,  equipment of materials, preparation of 
equipment, low relief engraving, high relief engraving, sculpted engraving 
 
17141659 การออกแบบเครื่องประดับลักษณะจีน    3 (2-3-4) 
 Jewelry in Chinese Traditional Art  
 ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม ศิลปะ  
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ภูมิปัญญา งานออกแบบ สถาปัตยกรรม ผลิตภัณฑ์ ค้นหาแรงบันดาลใจ สู่การออกแบบเครื่องประดับ 
ที่สะท้อนเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีจีน 
 Chinese culture of  general characteristics, traditional, beliefs,  values, wisdom, 
art , architecture, product,  inspiration, jewelry designed to reflect traditional Chinese culture 
 
17141759 เทคโนโลยีด้านโลหกรรม      3 (2-3-4) 
 Metalworking Technology  
 ประเภท  รูปแบบ  กระบวนการผลิต  วิธีการท างาน  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ของ 
เทคโนโลยีด้านโลหกรรม  
 Category,  typing,  production  process,  work method,  the appropriateness of 
the use of  metal working  technology 
 
17141859 เทคโนโลยีด้านวัสดุและกระบวนการผลิต    3 (2-3-4) 
 Material and Processing Tchnology  
 ประเภท  รูปแบบ  กระบวนการผลิต  วิธีการท างาน  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ของ 
เทคโนโลยีด้านวัสดุและกระบวนการผลิต  
 Category,  typing,  production  process,  work method,  the appropriateness of 
the use of  material and processing technology 
 
17230359 หัวข้อเลือกสรรการออกแบบเครื่องประดับ    2 (1-3-2) 
 Selected Topics in Jewelry Design 
 หัวข้อการออกแบบเครื่องประดับเฉพาะบุคคล วิเคราะห์ความเป็นไปได้สู่งานออกแบบ
เครื่องประดับ ปฏิบัติการผลิตเครื่องประดับตามแนวความคิดเฉพาะตน 

 Individual jewelry design topics; analyze possibility for jewelry design; practical 
design individual concept jewelry  
 
17330259 การออกแบบอุปกรณ์ประกอบตกแต่งและของที่ระลึก  2 (1-3-2) 
 Accessory and Souvenir Design 
 ผู้บริโภคกับความต้องการอุปกรณ์ประกอบตกแต่งและของที่ระลึก รูปแบบอุปกรณ์ประกอบ
ตกแต่งและของที่ระลึกทั้งในและต่างประเทศ การเลือกวัสดุในการออกแบบและการผลิต การออกแบบของขวัญ
และท่ีระลึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการทางการตลาด 
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 Consumer demand of accessory and souvenir; accessory and souvenir in domestic 
and international; material selection for design and manufacture; eco gift and souvenir design; 
marketing process 
 
17330359 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา     2 (1-3-2) 
 Pottery Design  
 ทฤษฏีของเครื่องปั้นดินเผา ความหมาย วัตถุดิบ การฝึกฝน การขึ้นรูป วิธีการเตรียมเคลือบ การ
ผสมเคลือบ การเคลือบ  การเผาชิ้นงาน 
              Theory of pottery, meaning, raw material, practicing, pottery forming, preparing a 
coating lacquer, coating, burning workpieces 
 
17540259 ศิลปะไทยปริทรรศน์      3 (3-0-6) 
 Survey of Thai Arts  
 การส ารวจ แนะน าศิลปกรรมไทยที่ส าคัญด้วย ภาพถ่าย ภาพนิ่ง การศึกษาสถานที่จริง 
ประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม สุนทรียศาสตร์  
 Introduction and survey the important Thai arts by photograph, slides, studying 
the real location; history civilization, fine arts, aesthetics 
 
17640359 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง   3 (2-3-4) 
 Advance Computer-Aided Design for Jewelry  
 เทคนิคการสร้างเครื่องประดับที่มีรูปร่างซับซ้อน การปรับเปลี่ยนขนาดไซด์แหวน  การก าหนด
สัดส่วน การค านวณปริมาณโลหะและอัญมณีที่จ าเป็นต้องใช้ในการผลิต เทคนิคการแสดงผลภาพชิ้นงานหลัง
ออกแบบเสมือนจริงขั้นสูงส าหรับการน าเสนอ การส่งไฟล์ออกแบบอย่างง่ายสู่เครื่องสร้างต้นแบบ 
 Techniques to create jewelry with complex shapes; ring resizer, appropriate ratio; 

material calculation in jewelry process; advance rendering for presentation; transferring basic CAD 
to CAM 
 
18130759 เทคนิคการท าเครื่องประดับไทย     2 (1-3-2) 
 Thai Jewelry Technique  
  หลักการผลิตเครื่องประดับด้วยเทคนิคไทยโบราณ แนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับลักษณะ
ไทยโบราณ เทคนิคการผลิตสมัยใหม่ทดแทน วัสดุทดแทน  
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  The manufacturing with Thailand ancient technique, concept design in Thailand 
ancient style,  renewable modern techniques, renewable materials 
 
18240159 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ   2 (2-0-4) 
 Industrial Safety in Jewelry Manufacture 

อุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม การป้องกันและแก้ไข กฎระเบียบและสัญลักษณ์เพ่ือความ
ปลอดภัย อันตรายจากสารเคมี  อุบัติเหตุและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ การปฏิบัติเพ่ือ
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ   

Accident in industry, prevention and treatment, safety regulations and symbols, 
hazardous chemicals, accidents and safety in jewelry industry, safety operation in jewelry 
workplaces 
 
18230159 การเจียระไนอัญมณี      2 (1-3-2) 
 Gems Cutting and Polishing  
 การตั้งน้ า การโกลนพลอย การแต่งพลอยการเตรียมจานเจียระไน การเจียระไน และการ
ตรวจสอบคุณภาพการเจียระไนพลอย  
 To knowledge and understand in axis setting for gemstone, grinding and 
polishing, and quality inspection 
 
18230259 การตกแต่งพ้ืนผิวโลหะ      2 (1-3-2) 
 Surface Finishing  
 กรรมวิธีการตกแต่งผิวเครื่องประดับโดยวิธีกายภาพ ทางเคมีไฟฟ้า และการลงยาเย็นและยาร้อน 
 Surface finishing techniques such a electroplating, precious metal electroforming, 
enamel, etching and other surface techniques 
 
18230359 วัสดุทางเลือกส าหรับเครื่องประดับ     2 (1-3-2) 
 Alternative Materials for Jewelry 
  การออกแบบเครื่องประดับจากวัสดุทางเลือก แนวคิดในการออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้นงานให้วัสดุ
สอดคล้องกับแนวความคิด ไม้ เซรามิค พอลิเมอร์ ดินเหนียว 
  Jewelry from alternative materials, concept design, creative work piece, material 
consistent with the concept; wood, ceramic, polymer, clay 
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3) หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ    6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























 หนา   ๘๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฏาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
วาดวยเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และเครื่องแตงกายของนิสิต  ระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และเคร่ืองแตงกาย 
ของนิสิต  ระดับปริญญาตรี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  และมาตรา  ๖๗  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยบูรพา  จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  
และเครื่องแตงกายของนิสิต  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และเครื่องแตงกายของนิสิตชาย   
  ๓.๑ เคร่ืองแตงกายในงานพธิีการ   
   (๑) เส้ือ  ทําดวยผาเกลี้ยงสีขาว  คอเส้ือแบบคอเชิ้ตปกแหลม   มีกระเปา   

ติดทางอกดานซาย  แขนยาวติดกระดุมที่ปลายแขน 
   (๒) ผาผูกคอ  ทําดวยผาเกลี้ยงสีเทา  ขนาดกวาง  ๖  เซนติเมตร  ปลายแหลม  

มีตรามหาวิทยาลัยบูรพาปกดวยไหมสีเหลืองทองตรงกลาง 
   (๓) เข็มขัด  ทําดวยหนังเกลี้ยงสีดํา  หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีเงินเปนรูป

ส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาด  ๓.๕  x  ๖  เซนติเมตรมีรูปตรามหาวิทยาลัยบูรพา  อยูตรงกลาง 
   (๔) กางเกงขายาว  ใหใชผาเกลี้ยงสีเทาเขม  ทรงสุภาพ 
   (๕) ถุงเทา  สีดํา   
   (๖) รองเทาหนังหุมสน  สีดํา  ไมมีลวดลาย 
  ๓.๒ เคร่ืองแตงกายปกติ  เหมือนเคร่ืองแตงกายในงานพิธีการ  เวนแต 
   (๑) เส้ือ  ใหใชเส้ือแขนสั้นได 
   (๒) ผาผูกคอ  อาจใชหรือไมใชก็ได   
   (๓) เข็มขัด  ใหใชสีน้ําตาลเขมได   
   (๔) กางเกงขายาว  ใหใชสีดําหรือสีกรมทาที่ไมใชผายีนสได   
   (๕) ถุงเทา  สีสุภาพ   
   (๖) รองเทาหุมสน  สีดํา 



 หนา   ๙๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฏาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๔ เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และเครื่องแตงกายของนิสิตหญิง   

  ๔.๑ เคร่ืองแตงกายในงานพิธีการ   
   (๑) เส้ือ  ทําดวยผาเกลี้ยงสีขาว  คอเส้ือแบบคอเชิ้ตปกแหลม   ติดกระดุม 

ทําดวยโลหะสีเงินขนาด  ๑.๖  เซนติเมตร  ดุนนูนเปนรูปตรามหาวิทยาลัยบูรพาโดยติดกระดุมที่คอเส้ือดวย  
แขนเสื้อส้ันเหนือศอกไมเกิน  ๖  เซนติเมตร  ปลายแขนพับเขาเปนเสนตรง  ไมมีจีบหรือรูดบนไหล 
และปลายแขน   ดานหลังเรียบ   ไมมี เกล็ด   ไมมีจีบ   ตัวเส้ือไม รัดรูป   หนาอกดานขวาติดเข็ม 
ตรามหาวิทยาลัยบูรพา  สีเทา-ทอง  ขนาดกวาง  ๒  เซนติเมตร   

   (๒) เข็มขัด  ทําดวยหนังเกลี้ยงสีดํา  หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีเงินเปนรูป
ส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาด  ๓.๕  x  ๖  เซนติเมตร  มีรูปตรามหาวิทยาลัยบูรพา  อยูตรงกลาง 

   (๓) กระโปรง  ใหใชผาเกลี้ยงสีเทาเขม  ทรงสุภาพ  ไมรัดรูป  ความยาว   
ไมส้ันเหนือเขา  และไมยาวเกินคร่ึงนอง 

   (๔) รองเทาหนังหุมสนสีดํา  ทรงสุภาพ  ไมมีลวดลาย  ไมมีโลหะประดับ 
  ๔.๒ เคร่ืองแตงกายปกติ  เหมือนเคร่ืองแตงกายในงานพิธีการ  เวนแต 
   (๑) เส้ือ  ไมตองติดกระดุมที่คอเส้ือ 
   (๒) เข็มขัด  ใหใชสีน้ําตาลเขมได 
   (๓) กระโปรง  ใหใชสีดําหรือสีกรมทาได 
   (๔) รองเทาหุมสน  ใหใชสีดําหรือสีขาวได 
ขอ ๕ ตรามหาวิทยาลัยบูรพา   ให เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา   เ ร่ือง   

ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 
ขอ ๖ ชุดแตงกายในงานพิธีการใหแตงกายเขาชั้นเรียนตามปกติหรือแตงกายเพื่อติดตอกับ

หนวยงานตาง ๆ  ได 
ขอ ๗ การแตงกายนอกเหนือไปจากขอบังคับนี้ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดี  โดยทําเปน

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ขอ ๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
เกษม  สุวรรณกุล 

นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 







 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
วาดวยวินยันิสิต   
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

--------------------------------------------- 
 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยวินัยนิสิต  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๐  
สภามหาวิทยาลัยบูรพา  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้  
 

 ขอ  ๑   ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยวินยันสิิต  พ.ศ. ๒๕๕๒”  
 

 ขอ  ๒   ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป  
 

 ขอ  ๓   ในขอบังคับนี้  
 “คณะ”    หมายความวา   คณะหรือวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอยู 
 “หอพัก”    หมายความวา   หอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 “นิสิต”    หมายความวา   นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ขอ  ๔   นิสิตตองประพฤติและปฏิบัติ  ดังนี้ 
 (๑)   ประพฤติตนเปนสุภาพชน  

(๒)  ประพฤตตินตามหลักศลีธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย 
ในทุกโอกาส 

(๓)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยหรือคณะทกุ
ประการอยางเครงครัดอยูเสมอ  
 (๔)  รักษาไวซ่ึงความสามัคคี  ความเปนระเบียบเรียบรอย  และชื่อเสยีงเกียรตคิณุของมหาวิทยาลัย  
 (๕)  เชื่อฟงคําสั่งหรือคําแนะนําตักเตือนของอาจารยหรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย  
หรือผูปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
 (๖)  แตงกายใหถูกตองตามระเบียบ  ขอบังคับของมหาวทิยาลัย  เมื่อตองเขาชั้นเรียน 
หรือติดตอราชการ  และตองแตงกายใหสะอาด  สุภาพ  เรียบรอย  เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 (๗)  แสดงบตัรประจําตัวนิสิตไดทันทีเมื่ออาจารย หรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย หรือผูปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ 
 (๘)   อยูในบรเิวณมหาวิทยาลัย  หรือบริเวณอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยไดไมเกนิเวลา 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เวนแตจะไดรับอนญุาตจากมหาวทิยาลัยเปนกรณี ๆ ไป 
 

 
 

(สําเนา) 



 

-๒-
 
 ขอ  ๕   นิสิตตองไมประพฤติและไมปฏิบัติ  ดังนี้  

(๑)  ไมประพฤติตนในสิ่งทีอ่าจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกตนเอง  บิดามารดา  ผูปกครอง  หรือ
มหาวิทยาลัย 
 (๒)  ไมประพฤติผิดขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวิธีการอันไมเหมาะสมตอวัฒนธรรมไทย 
 (๓)  ไมปฏิบัตกิิจกรรมใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ ประกาศ  หรือคาํสั่งของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะ  
 (๔)  ไมมีหรือจัดพิมพส่ิงวาด  ส่ิงเขียนหรือกลาวถอยคําหรือกระทําการอื่นใด อันอาจจะเกิดความ
เสียหายแกผูอ่ืนหรือมหาวิทยาลัย  
 (๕)  ไมเปนผูนําสุราเมรัยหรือของมึนเมาใด ๆ  เขามาในบริเวณมหาวทิยาลัยและตองไมเสพสุรา
เมรัยหรือของมึนเมาใด ๆ  จนเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกตนเอง  บิดามารดา  ผูปกครอง หรือมหาวิทยาลัย  
 (๖)   ไมเลนหรือมีสวนเกีย่วของหรือสนับสนุนการพนนัใด ๆ เปนอันขาด  
 (๗)   ไมกระทาํตนใหเปนผูมหีนี้สินลนพนตัวจนมเีร่ืองเสียหายถึงผูอ่ืนหรือมหาวิทยาลัย  
 (๘)   ไมลักทรพัย  ยกัยอกทรัพยหรือทําใหเสียทรัพยซ่ึงทรัพยของผูอ่ืนหรือของมหาวทิยาลัย  
 (๙)   ไมลงลายมือช่ือผูอ่ืนหรือประทับตราปลอมลงในเอกสาร หรือแกไขเอกสาร หรือปลอมแปลง
เอกสารของผูอ่ืน  และใชเอกสารเชนวานัน้เปนหลักฐานตอมหาวทิยาลัยหรือตอผูอ่ืน เพื่อใหมหาวิทยาลัย
หรือผูอ่ืนเชื่อวาเปนเอกสารทีแ่ทจริงของตน อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือผูอ่ืนได 
 (๑๐)   ไมนําสิง่ผิดกฎหมายเขามาในบริเวณมหาวิทยาลยัหรือมีส่ิงผิดกฎหมายไวในครอบครอง  
 (๑๑)  ไมเสพยาเสพยติดหรือมียาเสพยตดิไวในครอบครอง  
 (๑๒)  ไมมีหรือพกพาอาวุธ  หรือวัตถุระเบดิเมื่ออยูในบรเิวณมหาวิทยาลัย                       
 (๑๓)  ไมกอหรือมีสวนเกีย่วของในการทะเลาะววิาทกับนิสิตดวยกันหรือกับผูอ่ืน  
 

 ขอ  ๖   นิสิตผูใดเปนผูกอหรือมีสวนเกีย่วของเปนคดีถึงเจาพนักงานตํารวจหรือเจาพนกังานของรัฐ 
ผูมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย แลวตองรีบรายงานพฤติการณนั้นทนัทีตออาจารยที่ปรึกษา  อาจารย 
ฝายกิจการนิสิตในคณะที่ตนสังกัดหรือกองกิจการนิสิต 
 

 ขอ  ๗   นิสิตผูใดตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ  เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิด 
อันไดกระทําโดยประมาท  ถือวาเปนผูกระทําผิดวินยัอยางรายแรง  อันอาจไดรับการพิจารณาโทษวินัย 
ขั้นสูงสุด  โดยดุลยพนิิจของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
 

 ขอ  ๘   นิสิตซึ่งปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหรือคําสั่งใด ๆ  ของ 
มหาวิทยาลัยหรือคณะ  ใหถือวากระทําผิดวินัย  และจะไดรับโทษ  ดังตอไปนี้  
 (๑)  ทําทณัฑบน  
 (๒)  ตดัคะแนนความประพฤติ  
 
 



 

-๓-
 
 (๓)  พักการศกึษา 
 (๔)  พนสภาพการเปนนิสิต 
 (๕)  โทษอื่น ๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
 อนึ่ง  เมื่อมหาวิทยาลัยหรือคณะไดลงโทษแกนิสิตผูใดแลว  ใหแจงตอบิดามารดาหรอืผูปกครอง  
อาจารยที่ปรึกษาประจําตวันสิิต  และคณะหรือมหาวิทยาลัยแลวแตกรณ ี พรอมทั้งใหบันทึกไวในทะเบียน
ประวัติของนสิิตผูนั้นดวย  
 

 ขอ  ๙   การตัดคะแนนความประพฤติ  
 (๑)  ใหนิสิตแตละคนมีคะแนนความประพฤติ  ๑๐๐  คะแนน  ตลอดระยะเวลาที่มสีภาพการเปนนิสิต  
 (๒)  การตัดคะแนนแตละครั้ง  ใหตัดไดไมต่ํากวาครั้งละ  ๕  คะแนน  แตจะเปนจํานวนเทาใด  ให
อยูในดุลยพินจิของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
 (๓)  นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกนิกวา  ๔๐  คะแนน แตไมเกิน  ๖๐  
คะแนน ใหถือวาถูกพักการศกึษามีกําหนด  ๑  ภาคการศึกษา   
 (๔)  นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกนิกวา  ๖๐  คะแนน แตไมเกิน  ๘๐  
คะแนน ใหถือวาถูกพักการศกึษามีกําหนด  ๒  ภาคการศกึษา  
 (๕)  นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกนิกวา  ๘๐  คะแนน แตไมเกิน  ๙๙  
คะแนน ใหถือวาถูกพักการศกึษามีกําหนด  ๔  ภาคการศกึษา  
 (๖)  นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันครบ  ๑๐๐  คะแนน ใหถือวาพนสภาพ
การเปนนิสิต 
 นิสิตผูใดถูกลงโทษทางวินยัถึงขั้นพนสภาพการเปนนิสิตจะไมมีสิทธิส์มัครเขาศึกษาหรือศึกษาตอ 
ในมหาวิทยาลยัแหงนี้อีก  โดยการยดึถือตามขอมูลของงานทะเบยีนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา  
 

 ขอ ๑๐  กรณีทีน่ิสิตซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติและภายหลังมีการกระทําความดกี็สามารถ
ชดเชยการทําความดีของนสิิต โดยใหคะแนนกลับคืนมาได 
 หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย  
 

 ขอ ๑๑  การสอบสวนและลงโทษการกระทําผิดวินยั 
 (๑)   ในกรณีทีม่ีการกระทําผิดวินยัเกดิขึ้น  โดยที่มีนิสิตในสังกัดคณะใดคณะหนึ่ง   
เปนผูกระทําผิดและไมมนีิสิตในคณะอื่นเกี่ยวของ  ใหคณะกรรมการกจิการนิสิตของคณะนัน้เปนผูมีอํานาจ 
สอบสวนการกระทําผิดวนิัยและเมื่อไดทําการสอบสวนการกระทําผิดวินัยดังกลาวแลว  ไดความวานิสิต 
ไดกระทําผิดวนิยัจริงและสมควรไดรับโทษ  ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเหน็เสนอตอคณะ  เพื่อพิจารณา 
ลงโทษนิสิตผูนั้นตอไป  และเมื่อมีคําสั่งลงโทษแลวใหรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 
 
 
 



 

-๔-
 
 (๒)   ในกรณทีี่มีการกระทําผิดวินยัเกดิขึ้นภายในหอพักของมหาวิทยาลัยใหดําเนินการสอบสวน
ลงโทษตามระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับหอพักของมหาวิทยาลัย 
 (๓)   ในกรณนีอกเหนือจากขอ  ๑๑ (๑)  และขอ  ๑๑ (๒)  ใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง 
วินัยนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจสอบสวนการกระทําผิดวนิัย  เวนแตมหาวทิยาลัยจะเหน็สมควร 
เปนอยางอื่นเปนกรณี ๆ ไป  และเมื่อไดทาํการสอบสวนการกระทําผิดวินยัดังกลาวแลว  ไดความวานิสิต 
ไดกระทําผิดวนิัยจริงและสมควรไดรับโทษ  ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเหน็ตอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
ลงโทษนิสิตผูนั้นตอไป 
 ใหงานวินยัและพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต  มีหนาที่บันทึกการตัดคะแนนความประพฤติ 
ของนิสิต  จากผลการดําเนินการตามขอ  ๑๑ (๑)  และขอ  ๑๑ (๓)  และหากมีการลงโทษนิสิตถึงขั้นพัก
การศึกษาขึ้นไป  ใหรายงานไปยังงานทะเบียนและสถิตินิสิต  กองบริการการศึกษาทุกครั้ง  เพื่อบันทึก 
ไวในทะเบยีนประวัติของนสิิตตอไป 
 (๔)  เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง  พฤติการณ  และพยานหลักฐานตาง ๆ อันเกี่ยวกับ 
การกระทําผิดวินัยและเพื่อพสูิจนใหเห็นถึงการกระทําผิดวินัยนั้น  ใหผูมีอํานาจสอบสวนการกระทาํผิดวินยั 
มีอํานาจดังตอไปนี้  
  (๔.๑)   เรียกตรวจและรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิดวนิัย  
  (๔.๒)   เรียกและสอบสวนนสิิตกระทําผิดวนิัย  หรือผูอ่ืนที่เห็นวาเกีย่วของกับการกระทําผิดวนิัย  
 อนึ่ง  นิสิตผูใดขัดขืน  ไมใหความรวมมอื  กลาวขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริง 
ตอผูมีอํานาจสอบสวนการกระทําผิดวนิยั  ใหถือวาเปนผูกระทําผิดวนิัย 
   (๕)   คําสั่งลงโทษใหมีผลทนัที  ยกเวนโทษ  “พักการศกึษา”  ใหมีผลในภาคการศกึษาถัดไป   
เวนแตจะเปนการสั่งลงโทษในภาคการศึกษาสุดทายของนิสิตผูนั้น 
 (๖)   กรณีที่การดําเนินการทางวินยัเสร็จสิ้นหลังจากทีน่สิิตที่กระทําผิดวินยัพนสภาพการเปนนิสิต
ไปแลวดวยเหตุอ่ืน  ก็ใหส่ังลงโทษตามขอ  ๘ (๕) ได 
 (๗)   นิสิตผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินยัตามขอบังคับนี้  ถึงขั้นพักการศกึษาใหนิสิตผูนั้น  มีสิทธิ์
อุทธรณตออธิการบดีได  การอุทธรณใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของผูอุทธรณ  โดยยื่นตอ 
ประธานคณะกรรมการวินยันิสิตภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันที่ทราบคาํสั่งลงโทษ  และใหอุทธรณได 
สําหรับตนเองเทานั้น  จะอุทธรณแทนผูอ่ืน  หรือมอบหมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนมิได  ใหประธาน
คณะกรรมการวินัยนิสิตสงอุทธรณพรอมดวยสํานวนการพิจารณาโทษ  และคําสั่งลงโทษไปยังอธิการบดี  
ภายในเวลาไมเกิน  ๗  วันทําการ  นับแตวนัที่ไดรับอุทธรณ 
 อธิการบดีโดยมติที่ประชุมคณบดี มีอํานาจยกอุทธรณ  เพิม่โทษ  ลดโทษ  หรือยกโทษแลวแตกรณี  
คําวินิจฉยัของอธิการบดีดังกลาวใหถือเปนที่สุด 
 เมื่ออธิการบดวีินิจฉยัอุทธรณเปนประการใดแลว  ใหแจงคําวินิจฉยัเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบ  
 
 
 



 

-๕-
 
 ขอ ๑๒  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการวินยันิสิตขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดวย 

(๑)   รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต     เปนประธานกรรมการ   
(๒)   ผูชวยอธกิารบดีฝายกจิการนิสิต 
         หรือบุคคลที่อธิการบดีมอบหมาย  ไมเกิน  ๑  คน   เปนกรรมการ   
(๓)   รองคณบดีฝายกิจการนิสิต   
         หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี  คณะละ  ๑  คน   เปนกรรมการ   
(๔)   ผูอํานวยกองกิจการนิสิต        เปนกรรมการ   
(๕)   หวัหนางานบริการและสวัสดิการ  กองกิจการนิสิต   เปนกรรมการ   
(๖)   หวัหนางานวินยัและพฒันานิสิต  กองกิจการนิสิต   เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

 ขอ ๑๓  ใหงานวินยัและพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต  รวบรวมขอพิจารณาความผิดของนิสิต 
จากคณะ  หอพัก  หรือคณะกรรมการวินยันิสิต  เสนอตอมหาวิทยาลัยและเก็บไวเปนหลักฐานทกุครั้ง  
 

 ขอ ๑๔  การดาํเนินการสอบสวน  และพิจารณาโทษผิดวนิัย  ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๑๕  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจในการออกประกาศ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ในกรณีที่มีปญหาขอสงสัยเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามขอบังคับนี้   
ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉยัและใหถือเปนที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่   ๒๒   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
             สําเนาถูกตอง 
      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 









 
 

(สําเนา) 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยบูรพา 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาการกระทําความดขีองนิสิต เพื่อรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤติ 

------------------------------------ 
 

  เพื่ออนุวัติตามขอ ๑๐ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยวินยันิสิต  พ.ศ. ๒๕๕๒   
มหาวิทยาลัยบรูพา จึงออกประกาศ เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพจิารณาการกระทําความดีของนสิิต เพื่อรับ
การชดเชยคนืคะแนนความประพฤติ ไวดงัตอไปนี ้
  ๑.   คุณสมบัต ิ คุณลักษณะนิสิตที่สามารถขอดําเนินการ 
   ๑.๑  เปนนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยบูรพาทุกระดับ 
   ๑.๒  ไมอยูในระหวางไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาพักการศึกษา 
   ๑.๓  เปนนิสิตผูที่ไดกระทํากจิกรรม หรือประกอบคุณงามความดีทั้งภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัยเปนที่ประจกัษ  และยอมรับของสังคม 
  ทั้งนี้  นิสิตที่จะยื่นเรื่องขอรับการพิจารณาตองผานการกระทําความดีอยางใดอยางหนึ่ง 
คือ  ดานวิชาการ  ดานศิลปวฒันธรรม  ดานกีฬา  ดานบําเพ็ญประโยชน  หรืออ่ืน ๆ  โดยจะตองมีเอกสาร 
อางอิงทุกกิจกรรมที่ไดกระทําจากหนวยกจิกรรมหรือหนวยงานผูจัดกจิกรรมนั้น ๆ 
  ๒.   หลักเกณฑ 
   ๒.๑   จํานวนคะแนนความประพฤติที่คืนใหแกนิสิต  ใหคณะกรรมการวินัยนิสิต 
เปนผูพิจารณาเปนรายกรณี ๆ ไป 
  ๓.   วิธีการดําเนินการ 
   ๓.๑   การยื่นเรื่องขอรับการพิจารณาใหเสนอผานสวนงานที่นิสิตสังกดั  
   ๓.๒   สวนงานรับเรื่องแลวเสนอตอประธานคณะกรรมการวินยันิสิต  เพื่อ 
พิจารณาดําเนนิการตอไป 
   ๓.๓   ใหคณะกรรมการวินยันิสิตเปนผูมีอํานาจและหนาที่พิจารณาคําขอของนิสิต 
    

ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป   
 

ประกาศ   ณ  วันที่    ๒๙     มกราคม     พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
      
                                                                     (ลงชื่อ)    สุชาติ  อุปถัมภ  
               
                                                                                           (ศาสตราจารยสุชาติ  อุปถัมภ) 
                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 

                  สําเนาถูกตอง 
 
         (นายโกมินทร  ขันธิรัตน) 
                นักวิชาการศึกษา 


