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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาอัญมณวีทิยา(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอญัมณวีทิยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

  

3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหนวยกติ  รวมตลอดหลักสูตรของแตละแผน 

       แผนปกต ิ  ไมนอยกวา 130 หนวยกิต 

       แผนสหกิจศกึษา  ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 แผนปกต ิ

 (1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป      30 หนวยกติ 

- กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร     12 หนวยกิต 

   - กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      9 หนวยกิต 

   - กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร     6 หนวยกิต 

- กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม      3 หนวยกิต 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ  ไมนอยกวา   94 หนวยกติ 

- วชิาแกน       26 หนวยกิต 

   - วชิาเอก   ไมนอยกวา   68 หนวยกิต 

      - วชิาเอกบังคับ      56 หนวยกิต 

      - วชิาเอกเลอืก  ไมนอยกวา   12 หนวยกิต 

  - วชิาโท (ถาม)ี   

 (3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี  ไมนอยกวา   6 หนวยกติ 

 

 แผนสหกจิศกึษา 

 (1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป      30 หนวยกติ 

  - กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร     12 หนวยกิต 

  - กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    9 หนวยกิต 

  - กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร    6 หนวยกิต 

  - กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม     3 หนวยกิต 

 (2) หมวดวชิาเฉพาะ  ไมนอยกวา    95 หนวยกติ 

  - วชิาแกน        26 หนวยกิต 

  - วชิาเอก   ไมนอยกวา    69 หนวยกิต 
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      - วชิาเอกบังคับ       57 หนวยกติ 

      - วชิาเอกเลอืก  ไมนอยกวา    12 หนวยกติ 

  - วชิาโท (ถาม)ี   

 (3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี  ไมนอยกวา    6 หนวยกติ 

 

 3.1.3 กระบวนวชิา 

 แผนปกต ิ

1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป       30 หนวยกติ 

1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร      12 หนวยกติ 

001101 ม.อ.101  การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

     Listening and Speaking in English 

  001102 ม.อ.102  การอานและการเขยีนภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 

     Reading and Writing in English 

  001201 ม.อ.201  การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีน   3(3-0-6) 

     อยางมปีระสทิธผิล    

     Critical Reading and Effective Writing 

  001202 ม.อ.202  ภาษาองักฤษในบริบททางอาชีพ   3(3-0-6) 

     English in Professional Contexts 

 

1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     9 หนวยกติ 

  703103 บธ.กจ.103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน  3(3-0-6) 

     Introduction to Entrepreneurship and Business 

  และเลอืกเรียนอกี 2 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาดงัตอไปนี้ 

  013110 ม.จว.110 จติวทิยากับชีวติประจําวนั    3(3-0-6) 

     Psychology and Daily Life 

  127100 ร.ปค.100 การเมอืงในชีวติประจําวัน    3(3-0-6) 

     Politics in Everyday Life 

  154104 ส.ภม.104 การอนุรักษสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 

     Environmental Conservation 

  176100 น.ศท.100 กฎหมายและโลกสมัยใหม    3(3-0-6) 

     Law and Modern World 
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  701103 บธ.บช.103 การบัญชีทั่วไป     3(3-0-6) 

     General Accounting 

  703200 บธ.กจ.200 การจัดการสมยัใหมขัน้ตน    3(3-0-6) 

     Introduction to Modern Management 

  751100 ศศ.100  เศรษฐศาสตรในชีวติประจาํวนั   3(3-0-6) 

     Economics for Everyday Life 

  851100 สม.100  การสื่อสารเบื้องตน    3(3-0-6) 

     Introduction to Communication 

 

1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร     6 หนวยกติ 

  201110 ว.วท.110 คณติศาสตรบูรณาการ    3(2-2-5) 

     Integrated Mathematical Sciences 

  201111 ว.วท.111  โลกแหงวทิยาศาสตร    3(3-0-6) 

     The World of Science 

 

1.4 กลุมวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม     3 หนวยกติ 

  201191 ว.วท.191 การเรียนรูผานกิจกรรม    2(0-6-0) 

     Learning through Activities 

  และเลอืกเรียนอกี 1 หนวยกิต จากกลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรมดังตอไปนี้ 

  057121 ศ.ล.121  ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(0-3-0) 

     Football for Life and Exercise 

  057122 ศ.ล. 122 วายน้าํเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(0-3-0) 

     Swimming for Life and Exercise 

  057123 ศ.ล. 123 วอลเลยบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

     Volleyball for Life and Exercise 

  057125 ศ.ล. 125 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

     Rhythmic Activities for Life and Exercise 

  057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

     Basketball for Life and Exercise 

  057127 ศ.ล. 127 แบดมนิตนัเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(0-3-0) 

     Badminton for Life and Exercise 
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  057128 ศ.ล. 128 เทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(0-3-0) 

     Tennis for Life and Exercise 

  057129 ศ.ล. 129 เทเบิ้ลเทนนสิเพือ่ชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

     Table Tennis for Life and Exercise 

  057130 ศ.ล. 130 กอลฟเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(0-3-0) 

     Golf for Life and Exercise 

  201192 ว.วท.192 ดอยสุเทพศกึษา     1(0-3-0) 

     Doi Suthep Study 

  หรอืกระบวนวชิาการเรียนรูผานกิจกรรมที่เปดสอนเพิ่มเตมิในมหาวทิยาลยัเชียงใหม 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  ไมนอยกวา     94 หนวยกติ 

2.1 วชิาแกน        26 หนวยกติ 

  202111 ว.ชว. 111 ชีววทิยา 1     4(3-3-6) 

     Biology 1 

  203111 ว.คม.111 เคม ี1      3(3-0-6) 

     Chemistry 1 

  203115 ว.คม.115 ปฏบิัตกิารเคม ี1     1(0-3-0) 

     Chemistry Laboratory 1 

  204101 ว.คพ.101 คอมพวิเตอรเบื้องตน    3(2-2-4) 

     Introduction to Computer 

  205103 ว.ธณ.103 ธรณวีทิยากายภาพ    4(3-3-6) 

     Physical Geology 

  206111 ว.คณ.111 แคลคูลัส 1     3(3-0-6) 

     Calculus 1 

  207117 ว.ฟส.117 ปฏบิัตกิารฟสกิส 1    1(0-3-0) 

     Physics Laboratory 1 

  207187 ว.ฟส.187 ฟสกิส 1      3(3-0-6) 

     Physics 1 

  218101 ว.อณ.101 อัญมณวีทิยาเบื้องตน    4(3-3-6) 

     Introduction to Gemology 
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2.2 วชิาเอก  ไมนอยกวา     68 หนวยกติ 

โดยในจํานวนนี้ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 300 และ 400 

และอยางนอย 18 หนวยกิต ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 400 ขึ้นไป 

2.2.1 วชิาเอกบังคับ       56 หนวยกติ 

  205234 ว.ธณ.234 วทิยาแร      3(2-3-4) 

     Descriptive Mineralogy 

  218233 ว.อณ.233 ผลกึศาสตรเบื้องตน    3(2-3-4) 

     Introduction to Crystallography 

  218235 ว.อณ.235 ผลกึศาสตรทางแสง    3(2-3-4) 

     Optical Crystallography 

  218236 ว.อณ.236 หลักมูลทางเคมขีองอัญมณวีทิยา   3(3-0-6) 

     Chemical Fundamentals of Gemology 

  218244 ว.อณ.244 วทิยาหนิและศลิาวรรณนา   3(2-3-4) 

     Lithology and Petrography 

  218262 ว.อณ.262 แหลงแรรัตนชาตใินประเทศไทย   2(2-0-4) 

     Gemstone Deposits in Thailand 

  218310 ว.อณ.310 การฝกภาคสนามทางอัญมณวีทิยา  2(0-12-0) 

     Field Gemology 

  218321 ว.อณ.321 การตรวจพสิูจนอัญมณ ี    4(3-3-6) 

     Gems Identification 

  218323 ว.อณ.323 อัญมณอีนิทรีย     2(2-0-4) 

     Organic Gems 

  218351 ว.อณ.351 การจัดลําดับคุณภาพเพชร   3(2-3-4) 

     Diamond Grading 

  218352 ว.อณ.352 การจัดลําดับคุณภาพพลอย   3(2-3-4) 

     Coloured Stones Grading 

  218362 ว.อณ.362 แหลงแรรัตนชาต ิ    3(3-0-6) 

     Gemstone Deposits 

  218372 ว.อณ.372 อัญมณสีงัเคราะห อัญมณเีลยีนแบบ 

     และอัญมณปีระกบ    3(2-3-4) 

     Synthetic Imitated and Assembled Gems 
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  218382 ว.อณ.382 การผลติเครื่องประดับ    4(3-3-6) 

     Jewelry Production 

  218471 ว.อณ.471 การเพิ่มคุณคาอัญมณ ี    3(2-3-4) 

     Gems Enhancements 

  218495 ว.อณ.495 สัมมนา      1(1-0-2) 

     Seminar 

  218497 ว.อณ.497 การฝกงานในอุตสาหกรรมอญัมณี 

     และเครื่องประดับ    2(0-12-0) 

     Training in Gems and Jewelry Industry 

  218499 ว.อณ.499 โครงงานอัญมณวีทิยา    3(0-9-0) 

     Gemology Project 

  703202 บธ.กจ.202 หลักการจัดการ     3(3-0-6) 

     Principles of Management 

  703244 บธ.กจ.244 การจัดการการผลติและการดําเนนิงาน  3(3-0-6) 

     Production and Operation Management 
 

2.2.2 วชิาเอกเลอืก ไมนอยกวา     12 หนวยกติ 

โดยเลอืกเรียนจากกระบวนวชิาดังตอไปนี้ 

  218472 ว.อณ.472 การเจยีระไน     3(2-3-4) 

     Faceting 

  218473 ว.อณ.473 การชุบเคลอืบผวิดวยไฟฟา   3(2-3-4) 

     Electroplating 

  218474 ว.อณ.474 โลหะในเครื่องประดับ    3(3-0-6) 

     Metals in Jewelry 

  218475 ว.อณ.475 การวเิคราะหอัญมณดีวยเครื่องมอืช้ันสูง  3(2-3-4) 

     Advances Technique of Gems Analysis 

  218481 ว.อณ.481 อุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดับ  3(3-0-6) 

     Gems and Jewelry Industry 

  218483 ว.อณ.483 การออกแบบอัญมณแีละเครื่องประดับ  3(2-3-4) 

     Gems and Jewelry Design 

  218486 ว.อณ.486 การตดิตอในธุรกิจอัญมณแีละเครื่องประดับ 3(3-0-6) 

     Gems and Jewelry Business Correspondence 
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  218496 ว.อณ.496 หัวขอเฉพาะทางอัญมณวีทิยา   3(3-0-6) 

     Selected Topics in Gemology 

  หรอืกระบวนวชิาอื่นที่เปดสอนเพิ่มเตมิในสาขาวชิาอัญมณวีทิยา 

 

 

2.3 วชิาโท (ถาม)ี   

 

 3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี    ไมนอยกวา  6 หนวยกติ 

นักศกึษาเลอืกเรียนจากกระบวนวชิาใดๆ นอกเหนอืสาขาวชิาเอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

 4. จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  130 หนวยกติ 

  

 แผนสหกจิศกึษา 

 1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป        30 หนวยกติ 

1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร      12 หนวยกติ 

001101 ม.อ.101  การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

     Listening and Speaking in English 

001102 ม.อ.102  การอานและการเขยีนภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 

     Reading and Writing in English 

  001201 ม.อ.201  การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีน   3(3-0-6) 

     อยางมปีระสทิธผิล   

     Critical Reading and Effective Writing 

  001202 ม.อ.202  ภาษาองักฤษในบริบททางอาชีพ   3(3-0-6) 

     English in Professional Contexts 

 

1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     9 หนวยกติ 

  703103 บธ.กจ.103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน  3(3-0-6) 

     Introduction to Entrepreneurship and Business 

  และเลอืกเรียนอกี 2 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาดงัตอไปนี้ 

  013110 ม.จว.110 จติวทิยากับชีวติประจําวนั    3(3-0-6) 

     Psychology and Daily Life 
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  127100 ร.ปค.100 การเมอืงในชีวติประจําวัน    3(3-0-6) 

     Politics in Everyday Life 

  154104 ส.ภม.104 การอนุรักษสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 

     Environmental Conservation 

  176100 น.ศท.100 กฎหมายและโลกสมัยใหม    3(3-0-6) 

     Law and Modern World 

  701103 บธ.บช.103 การบัญชีทั่วไป     3(3-0-6) 

     General Accounting 

  703200 บธ.กจ.200 การจัดการสมยัใหมขัน้ตน    3(3-0-6) 

     Introduction to Modern Management 

  751100 ศศ.100  เศรษฐศาสตรในชีวติประจาํวนั   3(3-0-6) 

     Economics for Everyday Life 

  851100 สม.100  การสื่อสารเบื้องตน    3(3-0-6) 

     Introduction to Communication 

 

1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร     6 หนวยกติ 

  201110 ว.วท.110 คณติศาสตรบูรณาการ    3(2-2-5) 

     Integrated Mathematical Sciences 

  201111 ว.วท.111  โลกแหงวทิยาศาสตร    3(3-0-6) 

     The World of Science 

 

1.4 กลุมวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม     3 หนวยกติ 

  201191 ว.วท.191 การเรียนรูผานกิจกรรม    2(0-6-0) 

     Learning through Activities 

  และเลอืกเรียนอกี 1 หนวยกิต จากกลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรมดังตอไปนี้ 

 

  057121 ศ.ล.121  ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(0-3-0) 

     Football for Life and Exercise 

  057122 ศ.ล. 122 วายน้าํเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(0-3-0) 

     Swimming for Life and Exercise 

  057123 ศ.ล. 123 วอลเลยบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 
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     Volleyball for Life and Exercise 

  057125 ศ.ล. 125 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

     Rhythmic Activities for Life and Exercise 

  057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

     Basketball for Life and Exercise 

  057127 ศ.ล. 127 แบดมนิตนัเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(0-3-0) 

     Badminton for Life and Exercise 

  057128 ศ.ล. 128 เทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(0-3-0) 

     Tennis for Life and Exercise 

  057129 ศ.ล. 129 เทเบิ้ลเทนนสิเพือ่ชีวติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

     Table Tennis for Life and Exercise 

  057130 ศ.ล. 130 กอลฟเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(0-3-0) 

     Golf for Life and Exercise 

  201192 ว.วท.192 ดอยสุเทพศกึษา     1(0-3-0) 

     Doi Suthep Study 

  หรอืกระบวนวชิาการเรียนรูผานกิจกรรมที่เปดสอนเพิ่มเตมิในมหาวทิยาลยัเชียงใหม 
 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  ไมนอยกวา     95 หนวยกติ 

2.1 วชิาแกน        26 หนวยกติ 

  202111 ว.ชว. 111 ชีววทิยา 1     4(3-3-6) 

     Biology 1 

  203111 ว.คม.111 เคม ี1      3(3-0-6) 

     Chemistry 1 

  203115 ว.คม.115 ปฏบิัตกิารเคม ี1     1(0-3-0) 

     Chemistry Laboratory 1 

  204101 ว.คพ.101 คอมพวิเตอรเบื้องตน    3(2-2-4) 

     Introduction to Computer 

  205103 ว.ธณ.103 ธรณวีทิยากายภาพ    4(3-3-6) 

     Physical Geology 

  206111 ว.คณ.111 แคลคูลัส 1     3(3-0-6) 

     Calculus 1 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาอัญมณวีทิยา(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

  207117 ว.ฟส.117 ปฏบิัตกิารฟสกิส 1    1(0-3-0) 

     Physics Laboratory 1 

  207187 ว.ฟส.187 ฟสกิส 1      3(3-0-6) 

     Physics 1 

  218101 ว.อณ.101 อัญมณวีทิยาเบื้องตน    4(3-3-6) 

     Introduction to Gemology 

 

2.2 วชิาเอก  ไมนอยกวา     69 หนวยกติ 

โดยในจํานวนนี้ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 300 และ 400 

และอยางนอย 18 หนวยกิต ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 400 ขึ้นไป 

2.2.1 วชิาเอกบังคับ       57 หนวยกติ 

  205234 ว.ธณ.234 วทิยาแร      3(2-3-4) 

     Descriptive Mineralogy 

  218233 ว.อณ.233 ผลกึศาสตรเบื้องตน    3(2-3-4) 

     Introduction to Crystallography 

  218235 ว.อณ.235 ผลกึศาสตรทางแสง    3(2-3-4) 

     Optical Crystallography 

  218236 ว.อณ.236 หลักมูลทางเคมขีองอัญมณวีทิยา   3(3-0-6) 

     Chemical Fundamentals of Gemology 

  218244 ว.อณ.244 วทิยาหนิและศลิาวรรณนา   3(2-3-4) 

     Lithology and Petrography 

  218262 ว.อณ.262 แหลงแรรัตนชาตใินประเทศไทย   2(2-0-4) 

     Gemstone Deposits in Thailand 

  218310 ว.อณ.310 การฝกภาคสนามทางอัญมณวีทิยา  2(0-12-0) 

     Field Gemology 

  218321 ว.อณ.321 การตรวจพสิูจนอัญมณ ี    4(3-3-6) 

     Gems Identification 

  218323 ว.อณ.323 อัญมณอีนิทรีย     2(2-0-4) 

     Organic Gems 

  218351 ว.อณ.351 การจัดลําดับคุณภาพเพชร   3(2-3-4) 

     Diamond Grading 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาอัญมณวีทิยา(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

  218352 ว.อณ.352 การจัดลําดับคุณภาพพลอย   3(2-3-4) 

     Coloured Stones Grading 

  218362 ว.อณ.362 แหลงแรรัตนชาต ิ    3(3-0-6) 

     Gemstone Deposits 

  218372 ว.อณ.372 อัญมณสีงัเคราะห อัญมณเีลยีนแบบ 

     และอัญมณปีระกบ    3(2-3-4) 

     Synthetic, Imitated and Assembled Gems 

  218382 ว.อณ.382 การผลติเครื่องประดับ    4(3-3-6) 

     Jewelry Production 

  218471 ว.อณ.471 การเพิ่มคุณคาอัญมณ ี    3(2-3-4) 

     Gems Enhancement 

  218495 ว.อณ.495 สัมมนา      1(1-0-2) 

     Seminar 

  218498 ว.อณ.498 สหกิจศกึษา     6 หนวยกิต 

     Cooperative Education 

  703202 บธ.กจ.202 หลักการจัดการ     3(3-0-6) 

     Principles of Management 

  703244 บธ.กจ.244 การจัดการการผลติและการดําเนนิงาน  3(3-0-6) 

     Production and Operation Management 

 

  2.2.2 วชิาเอกเลอืก ไมนอยกวา     12 หนวยกติ 

  โดยเลอืกเรียนจากกระบวนวชิาดังตอไปนี้ 

  218472 ว.อณ.472 การเจยีระไน     3(2-3-4) 

     Faceting 

  218473 ว.อณ.473 การชุบเคลอืบผวิดวยไฟฟา   3(2-3-4) 

     Electroplating 

  218474 ว.อณ.474 โลหะในเครื่องประดับ    3(3-0-6) 

     Metals in Jewelry 

  218475 ว.อณ.475 การวเิคราะหอัญมณดีวยเครื่องมอืช้ันสูง  3(2-3-4) 

     Advances Technique of Gems Analysis 

  218481 ว.อณ.481 อุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดับ  3(3-0-6) 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาอัญมณวีทิยา(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

     Gems and Jewelry Industry 

  218483 ว.อณ.483 การออกแบบอัญมณแีละเครื่องประดับ  3(2-3-4) 

     Gems and Jewelry Design 

  218486 ว.อณ.486 การตดิตอในธุรกิจอัญมณแีละเครื่องประดับ 3(3-0-6) 

     Gems and Jewelry Business Correspondence 

  218496 ว.อณ.496 หัวขอเฉพาะทางอัญมณวีทิยา   3(3-0-6) 

     Selected Topics in Gemology 

  หรอืกระบวนวชิาอื่นที่เปดสอนเพิ่มเตมิในสาขาวชิาอัญมณวีทิยา 

2.3 วชิาโท (ถาม)ี   

 

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   ไมนอยกวา  6 หนวยกติ 

นักศกึษาเลอืกเรียนจากกระบวนวชิาใดๆ นอกเหนอืสาขาวชิาเอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

4. จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  131 หนวยกติ 

 

หมายเหต ุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวชิา 

 รหัสกระบวนวชิาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ ภาควชิา/สาขาวชิา ที่กระบวนวชิานัน้สังกัด 

2. เลข 3 ตัวทาย จาํแนกไดดังนี้ 

2.1 เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึงระดับของกระบวนวชิา 

  “1” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดบัปที่ 1 

  “2” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดบัปที่ 2 

  “3” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดบัปที่ 3 

  “4” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดบัปที่ 4 

2.2 เลขตัวกลาง (หลักสบิ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวชิา 

2.3 เลขตัวสุดทาย (หลักหนวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวชิา 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาอัญมณวีทิยา(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

 3.1.4 แสดงแผนการศกึษา 

แผนปกต ิ

ชั้นปท่ี 1 

ภาคการศกึษาท่ี 1         หนวยกติ 

001101 ม.อ.101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ     3 

201110 ว.วท.110 คณติศาสตรบูรณาการ      3 

203111 ว.คม.111 เคม ี1        3 

203115 ว.คม.115 ปฏบิัตกิารเคม ี1       1 

206111 ว.คณ.111 แคลคูลัส 1       3 

207117 ว.ฟส.117 ปฏบิัตกิารฟสกิส 1      1 

207187 ว.ฟส.187 ฟสกิส 1        3 

   รวม        17 

 

ภาคการศกึษาท่ี 2         หนวยกติ 

001102 ม.อ.102 การอานและการเขยีนภาษาองักฤษ    3 

201111 ว.วท.111 โลกแหงวทิยาศาสตร      3 

202111 ว.ชว.111 ชีววทิยา 1       4 

205103 ว.ธณ.103 ธรณวีทิยากายภาพ      4 

กลุมวชิากระบวนการเรียนรูผานกิจกรรม       1 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร       3 

   รวม        18 

 

ชั้นปท่ี 2 

ภาคการศกึษาท่ี 1         หนวยกติ 

001201 ม.อ. 201 การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธผิล  3 

218101 ว.อณ.101 อัญมณวีทิยาเบื้องตน      4 

218233 ว.อณ. 233 ผลกึศาสตรเบื้องตน      3 

218235 ว.อณ. 235 ผลกึศาสตรทางแสง      3 

703103 บธ.กจ. 103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน    3 

   รวม        16 

 



14 
 

หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาอัญมณวีทิยา(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

ภาคการศกึษาท่ี 2         หนวยกติ 

001202 ม.อ. 202 ภาษาองักฤษในบริบททางอาชีพ     3 

204101 ว.คพ. 101 คอมพวิเตอรเบื้องตน      3 

205234 ว.ธณ. 234 วทิยาแร        3 

218236 ว.อณ. 236 หลักมูลทางเคมขีองอัญมณวีทิยา     3 

218244 ว.อณ. 244 วทิยาหนิและศลิาวรรณนา     3 

218262 ว.อณ. 262 แหลงแรรัตนชาตใินประเทศไทย     2 

   รวม        17 

 

ภาคการศกึษาฤดูรอน         หนวยกติ 

218310 ว.อณ. 310 การฝกภาคสนามทางอัญมณวีทิยา    2 

   รวม        2 

 

ชั้นปท่ี 3 

ภาคการศกึษาท่ี 1         หนวยกติ 

218321 ว.อณ. 321 การตรวจพสิูจนอัญมณ ี      4 

218323 ว.อณ. 323 อัญมณอีนิทรีย       2 

218351 ว.อณ. 351 การจัดลําดับคุณภาพเพชร     3 

703202 บธ.กจ. 202 หลักการจัดการ       3 

กลุมวชิาเลอืกเสรี         3 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร       3 

   รวม        18 

 

ภาคการศกึษาท่ี 2         หนวยกติ 

201191 ว.วท.  191 การเรียนรูผานกิจกรรม      2 

218352 ว.อณ. 352 การจัดลําดับคุณภาพพลอย     3 

218362 ว.อณ. 362 แหลงแรรัตนชาต ิ      3 

218372 ว.อณ. 372 อัญมณสีงัเคราะห อัญมณเีลยีนแบบ และอัญมณปีระกบ  3 

218382 ว.อณ. 382 การผลติเครื่องประดับ      4 

703244 บธ.กจ. 244 การจัดการการผลติและการดําเนนิงาน    3 

   รวม        18 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาอัญมณวีทิยา(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

 

ภาคการศกึษาฤดูรอน         หนวยกติ 

218497 ว.อณ. 497 การฝกงานในอุตสาหกรรมอญัมณแีละเครื่องประดับ  2 

   รวม        2 

 

ชั้นปท่ี 4 

ภาคการศกึษาท่ี 1         หนวยกติ 

218471 ว.อณ. 471 การเพิ่มคุณคาอัญมณ ี      3 

218495 ว.อณ. 495 สัมมนา        1 

218499 ว.อณ. 499 โครงงานอัญมณวีทิยา      3 

วชิาเอกเลอืกระดับ 400         6 

กลุมวชิาเลอืกเสรี         3 

   รวม        12-16 

 

ภาคการศกึษาท่ี 2         หนวยกติ 

218495 ว.อณ. 495 สัมมนา        1 

218499 ว.อณ. 499 โครงงานอัญมณวีทิยา      3 

วชิาเอกเลอืกระดับ 400         6 

   รวม        6-10 

 

หมายเหต ุ กระบวนวชิา ว.อณ. 495 และ ว.อณ. 499 อาจเลอืกลงทะเบยีนในภาคการศกึษาที่ 1 

หรอืภาคการศกึษาที่ 2 ของช้ันปการศกึษาที่ 4 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาอัญมณวีทิยา(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

แผนสหกจิศกึษา 

ชั้นปท่ี 1 

ภาคการศกึษาท่ี 1         หนวยกติ 

001101 ม.อ.101  การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ     3 

201110 ว.วท.110 คณติศาสตรบูรณาการ      3 

203111 ว.คม.111 เคม ี1        3 

203115 ว.คม.115 ปฏบิัตกิารเคม ี1       1 

206111 ว.คณ.111 แคลคูลัส 1       3 

207117 ว.ฟส.117 ปฏบิัตกิารฟสกิส 1      1 

207187 ว.ฟส.187 ฟสกิส 1        3 

   รวม        17 

 

 

ภาคการศกึษาท่ี 2         หนวยกติ 

001102 ม.อ.102  การอานและการเขยีนภาษาองักฤษ    3 

201111 ว.วท.111  โลกแหงวทิยาศาสตร      3 

202111 ว.ชว.111  ชีววทิยา 1       4 

205103 ว.ธณ.103 ธรณวีทิยากายภาพ      4 

กลุมวชิากระบวนการเรียนรูผานกิจกรรม       1 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร       3 

   รวม        18 

 

ชั้นปท่ี 2 

ภาคการศกึษาท่ี 1         หนวยกติ 

001201 ม.อ. 201 การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธผิล  3 

218101 ว.อณ.101 อัญมณวีทิยาเบื้องตน      4 

218233 ว.อณ. 233 ผลกึศาสตรเบื้องตน      3 

218235 ว.อณ. 235 ผลกึศาสตรทางแสง      3 

703103 บธ.กจ. 103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน    3 

   รวม        16 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาอัญมณวีทิยา(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

ภาคการศกึษาท่ี 2         หนวยกติ 

001202 ม.อ. 202 ภาษาองักฤษในบริบททางอาชีพ     3 

204101 ว.คพ. 101 คอมพวิเตอรเบื้องตน      3 

205234 ว.ธณ. 234 วทิยาแร        3 

218236 ว.อณ. 236 หลักมูลทางเคมขีองอัญมณวีทิยา     3 

218244 ว.อณ. 244 วทิยาหนิและศลิาวรรณนา     3 

218262 ว.อณ. 262 แหลงแรรัตนชาตใินประเทศไทย     2 

   รวม        17 

 

ภาคการศกึษาฤดูรอน         หนวยกติ 

218310 ว.อณ. 310 การฝกภาคสนามทางอัญมณวีทิยา    2 

   รวม        2 

 

ชั้นปท่ี 3 

ภาคการศกึษาท่ี 1         หนวยกติ 

218321 ว.อณ. 321 การตรวจพสิูจนอัญมณ ี      4 

218323 ว.อณ. 323 อัญมณอีนิทรีย       2 

218351 ว.อณ. 351 การจัดลําดับคุณภาพเพชร     3 

703202 บธ.กจ. 202 หลักการจัดการ       3 

กลุมวชิาเลอืกเสรี         3 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร       3 

   รวม        18 

 

ภาคการศกึษาท่ี 2         หนวยกติ 

201191 ว.วท.191 การเรียนรูผานกิจกรรม      2 

218352 ว.อณ. 352 การจัดลําดับคุณภาพพลอย     3 

218362 ว.อณ. 362 แหลงแรรัตนชาต ิ      3 

218372 ว.อณ. 372 อัญมณสีงัเคราะห อัญมณเีลยีนแบบ และอัญมณปีระกบ  3 

218382 ว.อณ. 382 การผลติเครื่องประดับ      4 

703244 บธ.กจ. 244 การจัดการการผลติและการดําเนนิงาน    3 

   รวม        18 
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ชั้นปท่ี 4 

ภาคการศกึษาท่ี 1         หนวยกติ 

218471 ว.อณ. 471 การเพิ่มคุณคาอัญมณ ี      3 

218495 ว.อณ. 495 สัมมนา        1 

วชิาเอกเลอืกระดับ 400         12 

กลุมวชิาเลอืกเสรี         3 

   รวม        19 

ภาคการศกึษาท่ี 2         หนวยกติ 

218498 ว.อณ. 498 สหกิจศกึษา       6 

   รวม        6 
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คําอธบิายลักษณะกระบวนวชิา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 

คณะมนุษยศาสตร 

ม.อ. 101 (001101) การฟงและการพดูภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

   Listening and Speaking in English 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการพูดและการฟง เพื่อการปฏสัิมพันธในบริบททางสังคมและวชิาการ 

อันจะกอใหเกดิการเรียนรูตลอดชีวติ 

English communication with emphasis on listening and speaking for social interaction and lifelong learning. 

 

ม.อ. 102 (001102) การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

   Reading and Writing in English 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ โดยเนนการเรียนรูคําศัพท การทบทวนไวยากรณอยางเปนระบบ การพัฒนา

โครงสรางประโยคท่ีมคีวามหลากหลาย รูปแบบและวัตถุประสงคของยอหนา เพื่อการสื่อสารอยางมปีระสทิธิภาพ อันจะ

กอใหเกดิการเรียนรูตลอดชีวติ 

English reading and writing communication for lifelong with emphasis on vocabulary expansion, systematic 

grammar review, development of sentence structure and sentence variety, forms and purposes of paragraphs, 

progressing from mechanical to more meaningful context. 

 

ม.อ. 201 (001201) การอานเชงิวเิคราะหและการเขยีนอยางมีประสทิธผิล  3(3-0-6) 

   Critical Reading and Effective Writing 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวเิคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ และการเขยีนอยางมปีระสทิธิผล 

ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน 

 English language skills for critical reading from different sources and media and effective writing on topics of 

students’ interests. 

 

ม.อ.202 (001202) ภาษาอังกฤษในบรบิททางอาชพี     3(3-0-6) 

   English in Professional Contexts 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

ลักษณะเฉพาะทางภาษา องคประกอบทางภาษาและทักษะทางภาษาของงานเขยีนเฉพาะสาขาอาชีพ 
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Specific language features, language components of professional texts and language skills for professional 

texts. 

ม.จว. 110 (013110) จิตวทิยากับชวีติประจําวัน     3(3-0-6) 

   Psychology and Daily Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

แนะนํา  :   สําหรับนักศึกษาท่ีไมใชวชิาเอก 

 จติวทิยากับการประยุกตใชในชีวติประจําวัน บุคลกิภาพ แรงจูงใจและอารมณ ความเครียด สุขภาพกายและ

สุขภาพจติ สังกัปเกี่ยวกับตน การควบคุมตนเองและการตัดสนิใจ ความเขาใจเร่ืองเพศ การเสริมสรางมติรภาพ การเปน

สวนหน่ึงของกลุม การแตงงานและสัมพันธภาพท่ีสนิทสนม การทํางานและเวลาวาง 

 Psychology and application in daily life. Personality.  Motivation and emotion. Stress. Physical and mental 

health. Self-concept. Personal control and decision making.  Sexuality. Making friends. Being part of a group. 

Marriage and intimate relationships. Work and leisure. 

 

คณะศกึษาศาสตร 

ศ.ล.121 (057121) ฟุตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย    1(0-3-0) 

   Football for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนฟุตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีาฟุตบอล การเลน

ฟุตบอลในตําแหนงตางๆ การประยุกตเลนกฬีาฟุตบอลในรูปแบบตางๆ กติกาท่ัวไปในการเลนกฬีาฟุตบอล การวเิคราะห

เกมการแขงขันฟุตบอลและการเขารวมทีมฟุตบอลในระดับตางๆ  ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดใีน

กฬีาฟุตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. How to play in each 

position. Apply in playing Football game. Analyze and participate the Football competition tournaments. The 

advantageous, manners, regulations and scoring system & service of Football game are involved. 

 

ศ.ล. 122 (057122) วายน้าํเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย    1(0-3-0) 

   Swimming for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวายนํ้า การอบอุนรางกายในกฬีาวายนํ้า หลักการหายใจและการ

เคลื่อนไหวในนํ้า การใชสวนตางตางๆของรางกายในการวายนํ้าทาตางๆการชวยเหลอืผูไดรับอันตรายตางๆจากการวายนํ้า 

การวเิคราะหการทาทางการวายนํ้า การวายนํ้าเพื่อสุขภาพและการเขารวมการแขงขันวายนํ้าในระดับตางๆ ประโยชนและ

มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดใีนกฬีาวายนํ้า 
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 The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. How to breath under water 

and physical movements to swim in each style. Help others to swim safely. Swimming for health and in competition. 

The advantage, manners and regulations of Swimming are involved. 

 

ศ.ล. 123 (057123) วอลเลยบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(0-3-0) 

   Volleyball for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนวอลเลยบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีาวอลเลยบอล 

การวอลเลยบอลในตําแหนงตางๆ การใชอวัยวะสวนตางๆของรางกายในการเลนวอลเลยบอล กติกาท่ัวไปและการนับ

คะแนนในกฬีาวอลเลยบอล การประยุกตเลนกฬีาวอลเลยบอลในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันวอลเลยบอล

และการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลในระดับตางๆ  ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดใีนกฬีาวอลเลยบอล 

 The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool down. How to play in each 

position and how to use parts of body to play Volleyball. Rules for playing and scoring Volleyball. Benefits of playing 

Volleyball at different levels. Analyze and participate in Volleyball competition tournaments. Benefits and etiquette for 

players and spectators. 

 

ศ.ล. 125 (057125) กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชวีติและการออกกําลงักาย   1(0-3-0) 

   Rhythmic Activities for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี  

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกจิกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวของรางกายในลักษณะตางๆ การ

เคลื่อนไหวของรางกายใหเขากบัจังหวะและเสยีงดนตรี การเตนรําพื้นเมอืงของประเทศตางๆ การเตนลลีาศในจังหวะตางๆ 

มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลลีาศ การวเิคราะหทาทางการเตนลลีาศจังหวะตางๆ การรวมงานลลีาศและ

การจัดงานลลีาศในรูปแบบตางๆ 

 The principles of exercise for health through Rhythmic activity. Body movements with music. Folk dances 

and social dances. Social manners and dancing’s regulations. Analyze the type of social dances. Participate and 

organize social dance parties. 

 

ศ.ล. 126 (057126) บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(0-3-0) 

   Basketball for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีาบาสเกตบอล 

การเลนบาสเกตบอลในตําแหนงตางๆ ความปลอดภัยในการเลนกฬีาบาสเกตบอล กติกาการเลนบาสเกตบอลท่ัวไป การ
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ประยุกตเลนกฬีาบาสเกตบอลในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันบาสเกตบอลและการเขารวมแขงขัน

บาสเกตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดใีนกฬีาบาสเกตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How to play in different 

positions, safety, and regulations. Analyze and participate in basketball competition tournaments. Benefits and 

etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 127 (057127) แบดมินตันเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย    1(0-3-0) 

   Badminton for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนแบดมนิตัน การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีาแบดมนิตัน      

การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกแบดมนิตันในลักษณะตางๆ กติกาแบดมนิตันท่ัวไปและการนับ

คะแนนในกฬีาแบดมนิตัน การประยุกตเลนกฬีาแบดมนิตันในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันแบดมนิตันและ

การเขารวมแขงขันแบดมนิตันในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดใีนกฬีาแบดมนิตัน  

 The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How to hold the 

racquet and movements to hit the shuttlecock. Analyze and participate in badminton competition tournaments. The 

advantage, manners, regulations and scoring system & service of badminton game are involved. 

 

ศ.ล. 128 (057128) เทนนสิเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย    1(0-3-0) 

   Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีาเทนนิส การจับไมและ

การเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีเทนนิสในลักษณะตางๆ กติกาเทนนิสท่ัวไปและการนับคะแนนในกฬีาเทนนิส การ

ประยุกตเลนกฬีาเทนนิสในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันเทนนิสและการเขารวมการแขงขันเทนนิสในระดับ

ตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดใีนกฬีาเทนนิส 

 The principles of exercise for health by playing Tennis. Warm up and cool down. How to hold the racquet 

and movements to hit the tennis ball. Analyze and participate in Tennis competition tournaments. The advantage, 

manners, regulations and scoring system & service of Tennis game are involved. 

 

ศ.ล. 129 (057129) เทเบิ้ลเทนนสิเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(0-3-0) 

   Table Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกฬีาเทเบ้ิลเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีาเทเบ้ิล

เทนนสิ การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีเทเบ้ิลเทนนิส ในลักษณะตางๆ กติกาท่ัวไปและการนับคะแนน
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ในกฬีาเทเบ้ิลเทนนิส การประยุกตเลนกฬีาเทเบ้ิลเทนนิส ในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันเทเบ้ิลเทนนิสและ

การเขารวมแขงขันเทเบ้ิลเทนนิสในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดใีนกฬีาเทเบ้ิลเทนนิส 

 The principles of exercise for health by playing Table tennis. Warm up and cool down. How to hold the 

racket and movements to play Table tennis. Analyze and participate in Table tennis competition tournaments. The 

advantage, manners, regulations and scoring system of Table tennis game are involved. 

 

ศ.ล. 130 (057130) กอลฟเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย    1(0-3-0) 

   Golf for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกฬีากอลฟ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีากฬีากอลฟ การจับ

ไมและการเคลื่อนไหวของรางกายในการตีกอลฟในลักษณะตางๆ กติกาการเลนกอลฟท่ัวไปและการนับคะแนนในกฬีา

กอลฟ การประยุกตเลนกฬีากอลฟ ในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหทาทางในการตีกอลฟและการเขารวมแขงขันกอลฟใน

ระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดใีนกฬีากอลฟ 

 The principles of exercise for health by playing Golf. Warm up and cool down. How to play Golf, stance & 

position, rules & regulations, match play, advantage of playing golf. Analyze the stance & position and participate in 

Golf tournaments. The advantage, manners, regulations and scoring system of Golf game are involved. 

 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

ร.ปค.100 (127100) การเมืองในชวีติประจําวนั     3(3-0-6) 

   Politics in Everyday Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 หนาท่ีของพลเมอืงในระดับทองถิ่น ระดับรัฐและระดับโลก  ความเปนประชาธิปไตย  หนาท่ีของพลเมอืงในการมี

สวนรวมทางการเมอืง  การปกครองตนเอง การกระจายอํานาจ  ผลกระทบของการเมอืงโลกท่ีมตีอชีวติประจําวัน  

บทบาทหนาท่ีขององคการระหวางประเทศ  การคาเสรี  การดํารงชีวติในภาวะโลกาภิวัตน 

Citizenship and duties of citizen in local level, state level and inetrnational level, political participation, self-

rule, decentralization, the impact of international politics toward people, the role of international organizations, free 

trade and globalization. 

 

คณะสังคมศาสตร 

ส.ภม. 104 (154104) การอนุรักษสิง่แวดลอม      3(3-0-6) 

   Environmental Conservation 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี
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 ปญหาในการจัดการ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเนนในเร่ือง ดนิ ปาไม นํ้า แร สัตวปา 

มนุษย พลังงานธรรมชาติ ทิวทัศนธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมตางๆ ตลอดจนวธีิการอนุรักษและมาตรการในการอนุรักษท่ี

จําเปนสําหรับประเทศไทย 

 Problems in the management and the utilization of natural resources with emphasis on soil, forest, water, 

minerals and wildlife, introducing some conservation methods and conservation measures necessary for Thailand. 

 

คณะนติศิาสตร 

น.ศท.100 (176100) กฎหมายและโลกสมัยใหม     3(3-0-6) 

   Law and Modern World 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 แนวคดิทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหวางประเทศ 

กฎหมายกับปญหาทองถิ่น และกฎหมายกับสทิธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับทองถิ่น ระดับสังคมเมอืง และบทบาท

ของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาวเิคราะหปญหาจากกรณศึีกษาตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม 

 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international societies. Law and 

local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban societies. Roles of law in the 

globalized era. Studying and analyzing cases relating to law and modern world. 

คณะวทิยาศาสตร 

ว.วท. 110 (201110) คณติศาสตรบูรณาการ      3(2-2-5) 

   Integrated Mathematical Sciences 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 คอมพวิเตอรในชีวติประจําวัน คณติศาสตรและสถติิ ในปรากฏการณตางๆ การประยุกตคณติศาสตร สถติิและ

คอมพวิเตอรในวชิาการ กระบวนการแกปญหาโดยใชคณติศาสตร สถติิ และคอมพวิเตอร กระบวนวชิาน้ีสําหรับนักศึกษา

ท่ีมพีื้นฐานทางวทิยาศาสตร 

 Computer in everyday life. Mathematics and statistics in various phenomena. Mathematics, statistics, and 

computer applications in academic. Problem solving process by using mathematics, statistics, and computer. This 

course is recommended for science-based students. 

 

ว.วท. 111 (201111) โลกแหงวทิยาศาสตร      3(3-0-6) 

   The World of Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 ธรรมชาติและววัิฒนาการของวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ระบบสุริยะ การสังเกตดาวเคราะหและดวงจันทรใน

ปจจุบัน ความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางธรณภีาค อุทกภาค ภาคบรรยากาศและชีวภาคของโลก ความอุดมสมบูรณ 
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การกระจายตัวและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นทางสังคมรวมสมัยในดานวทิยาศาสตรและสังคมมนุษย กระบวน

วชิาน้ีอนุญาตใหเฉพาะนักศึกษาท่ีมพีื้นฐานทางวทิยาศาสตร 

 The nature and evolution of science and technology. The solar system, modern observations of planets and 

moons. The interrelations of Earth’s geosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Abundance, distribution 

and utilization of natural resources. Contemporary social issues in science and society. Enrollments are not permitted 

for non- science-based students. 

 

ว.วท.191 (201191) การเรยีนรูผานกิจกรรม      2(0-6-0) 

   Learning through Activities 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การเขารวมกจิกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณชีวติตางๆท่ีถูก

จัดขึ้นท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย เปนสวนประกอบท่ีดท่ีีทําใหนักศึกษามสีวนรวมในชวงเวลาของการศึกษาใน

มหาวทิยาลัย  กจิกรรมตางๆเหลาน้ีสามารถทําใหนักศึกษาประยุกตใชการเรียนรูจากกจิกรรมตางๆไปพัฒนาในดาน

เกี่ยวกับการสรางจติสํานึกท่ีด ี ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย  มกีารพัฒนาบุคลกิภาพ เขาใจการทํางานเปนทีม  มี

คุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใช เปนแบบอยางในการดํารงชีพในอนาคต ไดอยางมคีวามสุขท้ังรางกายและจติใจ  

พรอมท้ังมจีติสาธารณะ สํานึกและรับผดิชอบตอตนเอง และสังคม  

Activities to promote skills/moral and ethical behaviors inaddition to development of personality, art and 

culture, local wisdom, environmental preservationas well as community-based economy by students under 

superviosn of advisors and/or joint supervision with the government or private organizations. 

 

 

ว.วท.192 (201192) ดอยสุเทพศกึษา       1(0-3-0) 

   Doi Suthep Study 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มติิ คอื มติิทางกายภาพ : ธรณวีทิยา  มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  มติิทางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวทิยา และ มติิทางการอนุรักษ : พื้นท่ีอนุรักษ การฟนฟูปา

และการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ความสัมพันธระหวางดอยสุเทพกับมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 Studying Doi Suthep in 4 aspects : physical-geology, biology, ecosystems and biodiversity; social and 

cultural-religion and anthropology; and conservation-conservation area, forest restoration, eco-tourism, and 

relationships between Doi Suthep and Chiang Mai University 

 

ว.ชว.111 (202111) ชวีวทิยา 1       4(3-3-6) 

   Biology 1 
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เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 หลักพื้นฐานทางชีววทิยาดานเคมขีองชีวติ เซลล พันธุศาสตร พันธุศาสตรประชากรและแนวคดิเชิงววัิฒนาการ 

ประวัติศาสตรววัิฒนาการของความหลายหลากทางชีวภาพและนิเวศวทิยา 

 Basic biological concepts in chemistry of life, cell, genetics, population genetics and its evolutionary concept, 

the evolutionary history of biological diversity and ecology. 

 

ว.คม.111 (203111) เคมี 1        3(3-0-6) 

   Chemistry 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 ปริมาณสัมพันธทางเคม ี โครงสรางอะตอม พันธะเคมใีนสารประกอบประเภทตางๆ อุณหพลศาสตรเชิงเคม ี

เคมไีฟฟา กาซ ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบสและสมดุลไอออนิก จลนศาสตรเชิงเคม ี 

 Chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various compounds, chemical 

thermodynamics, electrochemistry, gases liquid and solid, solutions, acid-bases and ionic equilibrium, chemical 

kinetics. 

 

ว.คม.115 (203115) ปฏบิัตกิารเคมี 1       1(0-3-0) 

   Chemistry Laboratory 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ว.คม.111 

 ปฏกิริิยาของทองแดง ความรอนของปฏกิริิยา การแยกสลายดวยไฟฟา เซลลกลัวานิกและเซลลความ

เขมขน คาคงท่ีของกาซ การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยหลักการลดลงของจุดเยอืกแข็ง โครงสรางผลกึ การไทเทรตระหวาง

กรด-เบส และแบบรีดอกซ สมดุลกรดเบสและการแยกสลายดวยนํ้า คาผลคณูการละลาย จลนพลศาสตรเชิงเคม ี และ

การทดลองพเิศษ 

 Reaction of copper, heat of reaction, electrolysis galvanic and concentration cells, gas constant, 

determination of molecular weight by freezing point depression, crystal structure, acid-base and redox titrations, 

acid-base equilibria and hydrolysis, solubility product, chemical kinetics, and special experiment. 

ว.คพ. 101 (204101) คอมพวิเตอรเบื้องตน      3(2-2-4) 

   Introduction to Computer 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 ระบบคอมพวิเตอร การประมวลผลขอมูล ระบบจํานวนและการแทนรหัสขอมูล ผังงานเชิงโครงสรางและรหัส

เทียม ภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอรและการสื่อสารขอมูล 

 Computer system. Data processing. Number system and data representation. Structure flowchart and 

pseudocode. Computer programming language and data communication. 
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ว.ธณ.103 (205103) ธรณวีทิยากายภาพ      4(3-3-6) 

   Physical Geology 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 ธรรมชาติและโครงสรางของวัตถุท่ีเปนสวนประกอบของโลก และกระบวนการตางๆ ท่ีทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลง

รูปรางของพื้นผวิโลก 

 The nature and the structure of the materials composing the Earth and the processes that shape the earth 

surface. 

 

ว.ธณ.234 (205234) วทิยาแร        3(2-3-4) 

   Descriptive Mineralogy 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ว.ธณ.231 (205231) หรือ ว.อณ.233 (218233) 

 การจัดจําแนก การกอเกดิ การอุบัติ และการตรวจสอบแรท่ีสําคัญ 

 The classification, formation, occurrence and identification of the important minerals. 

 

ว.คณ.111 (206111) แคลคลูัส 1       3(3-0-6) 

   Calculus 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 อนุพันธและการประยุกต: อนุพันธของฟงกชัน ทฤษฎบีทคามัชฌมิ การทําเปนเชิงเสนและดฟิเฟอเรนเชียล วธีิ

ของนิวตัน การหาปริพันธและการประยุกต: ปริพันธไมจํากัดเขต ผลบวกรีมันนและปริพันธจํากัดเขต ทฤษฎบีทหลักมูล 

การประยุกตของปริพันธ พื้นท่ีระหวางเสนโคง ปริมาตร ความยาวเสนโคงบนระนาบ โมเมนตและศูนยกลางมวล ปริพันธ

ไมตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต สมการอันดับหน่ึงเชิงเสน การประยุกตพื้นฐาน สมการอันดับสองเชิงเสน 

สมการเอกพันธุและไมเอกพันธุ วธีิเทียบสัมประสทิธ์ิ 

 Derivatives and applications, integration and applications, differential equations and applications. 

 

ว.ฟส.117 (207117) ปฏบิัตกิารฟสกิส 1      1(0-3-0) 

   Physics Laboratory 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ว.ฟส.187 

 กระบวนวชิาปฏบัิติการเกี่ยวกับการใชวธีิการทางวทิยาศาสตรในฟสกิสพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวยการทดลองตางๆ 

ทางดานกลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น ไฟฟา สภาวะแมเหล็ก ทัศนศาสตรและฟสกิสยุคใหม 

 Basics of experimentation, introduction to devices and instrument, experiments in mechanics I, experiments 

in thermodynamics I, experiments in waves I, experiments in electricity and magnetism I, experiments in optics I, 

and experiments in modern physics I. 
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ว.ฟส.187 (207187) ฟสกิส 1        3(3-0-6) 

   Physics 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 ธรรมชาติของวทิยาศาสตรและภาพรวมของฟสกิส กลศาสตร การส่ันและคลื่น อุณหพลศาสตร หลักการ

เบ้ืองตนของไฟฟา สภาวะแมเหล็กและแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร และแนวคดิฟสกิสยุคใหม 

 Nature of science and the overall picture of physics, mechanics, vibrations and waves, thermodynamics, 

fundamentals of electricity, magnetism and electromagnetism, optics and conceptual modern physics. 

 

ว.อณ.101 (218101) อัญมณวีทิยาเบื้องตน      4(3-3-6) 

   Introduction to Gemology 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมม ี

 นิยาม ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสมบัติตางๆ การจําแนกชนิด รวมถงึแหลงกําเนิดของรัตนชาติท่ีสําคัญ 

 Definitions. Introduction to properties, classification and occurrences of important gemstones. 

 

ว.อณ.233 (218233) ผลกึศาสตรเบื้องตน      3(2-3-4) 

   Introduction to Crystallography 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมม ี

 ผลกึศาสตรทางกายภาพและโครงสราง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับผลกึศาสตรทางรังสเีอกซและสมบัติของสาร

ผลกึ 

 Physical and structural crystallography. Introduction to X-ray crystallography and properties of crystalline 

substances. 

 

ว.อณ.235 (218235) ผลกึศาสตรทางแสง      3(2-3-4) 

   Optical Crystallography 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.233 (218233) หรือลงทะเบียนเรียนพรอมกัน 

 สมบัติทางแสงของวัตถุไมทึบแสง การใชสมบัติทางแสงเพื่อตรวจสอบชนิดของแรไมทึบแสงโดยกลองจุลทรรศน

ศิลาวรรณนา 

 Optical properties of nonopaque substances. Application of optical properties to the identification of 

nonopaque minerals under the petrographic microscope. 

 

ว.อณ.236 (218236) หลักมูลทางเคมีของอัญมณวีทิยา     3(3-0-6) 

   Chemical Fundamentals of Gemology 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.คม.111 (203111) ว.คม.115 (203115) และ ว.อณ.101 (218101) 
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 เคมฟีสกิัลพื้นฐานของกระบวนการทางธรณวีทิยาท่ีสัมพันธกับอัญมณวีทิยา อิเล็กตรอนในอะตอมพันธะเคม ี

และสมบัติของแรอัญมณ ีธาตุท่ีสําคัญทางอัญมณวีทิยา 

 Basic physical chemistry of geological processes related to gemology. Electrons in atoms, chemical bonding 

and properties of gem minerals. Some gemologically important elements. 

 

ว.อณ.244 (218244) วทิยาหนิและศลิาวรรณนา     3(2-3-4) 

   Lithology and Petrography 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.ธณ.103 (205103) และ ว.อณ.235 (218235) 

 ลักษณะปรากฏของหนิและแรประกอบหนิ ท่ีสามารถมองเห็นดวยตาเปลา และดวยกลองจุลทรรศน 

 Megascopic and microscopic features of rocks and rock-forming minerals. 

 

ว.อณ.262 (218262) แหลงแรรัตนชาตใินประเทศไทย     2(2-0-4) 

   Gemstone Deposits in Thailand 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.101 (218101) 

 กําเนิด ลักษณะเฉพาะ และการกระจายตัวของแหลงแรรัตนชาติในประเทศไทย โดยเฉพาะแหลงแรคอรันดัม 

 Formation, characteristics, and distribution of gemstone deposits in Thailand, especially corundum deposits. 

 

ว.อณ.310 (218310) การฝกภาคสนามทางอัญมณวีทิยา    2(0-12-0) 

   Field Gemology 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.ธณ.234 (205234) และ ว.อณ.262 (218262) 

 การฝกภาคสนามโดยการสังเกตกระบวนการทางธรณวีทิยา และวธีิการทําเหมอืงแบบตางๆ ของแหลงทับทิม 

แซปไฟร และรัตนชาติอื่นๆ ในประเทศไทย 

 Field observations of various geological processes and mining methods applied to the deposits of ruby, 

sapphire, and other gemstones in Thailand. 

 

ว.อณ.321 (218321) การตรวจพสิูจนอัญมณ ี      4(3-3-6) 

   Gems Identification 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.101 (218101) 

 การใชเคร่ืองมอืตรวจพสูิจนสมบัติทางกายภาพและทางแสงของอัญมณแีตละชนิด ลักษณะภายในท่ีสําคญั

ของอัญมณ ีอัญมณเีชิงบรรยาย 

 Uses of various kinds of gems identification instruments, physical and optical properties of gems. Important 

internal features of gemstones. Descriptive gemstones. 
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ว.อณ.323 (218323) อัญมณอิีนทรยี       2(2-0-4) 

   Organic Gems 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.101 (218101) 

 อัญมณอิีนทรียชนิดตางๆ การเกดิ การจัดลําดับคุณภาพของอัญมณอิีนทรียบางชนิด และกรรมวธีิตรวจ

พสูิจนอัญมณอิีนทรียชนิดตางๆ 

 Various types of organic gems, formation, grading of some organic gems and identification 

 

ว.อณ.351 (218351) การจัดลาํดับคณุภาพเพชร     3(2-3-4) 

   Diamond Grading 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.321 (218321) หรือลงทะเบียนเรียนพรอมกัน 

 เคร่ืองมอืตรวจคุณภาพเพชร ส ีความใส การเจยีระไน และนํ้าหนักของเพชร ระบบการจัดลําดับคุณภาพเพชร 

 Diamond grading instruments. Colour, clarity, cut, and carat weight of diamonds. Diamond grading system. 

 

ว.อณ.352 (218352) การจัดลาํดับคณุภาพพลอย     3(2-3-4) 

   Coloured Stones Grading 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.321 (218321) 

 ปจจัยกําหนดคุณภาพพลอย การประเมนิคา การจัดลําดับคณุภาพ และการตีราคาพลอยโปรงแสง และพลอย

ทึบแสงชนิดท่ีสําคัญ 

 Quality factors of coloured stones. Evaluation, grading and price appraisal of important translucent and 

opaque coloured stones. 

 

ว.อณ.362 (218362) แหลงแรรัตนชาต ิ     3(3-0-6) 

   Gemstone Deposits 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.ธณ.234 (205234) และ ว.อณ.262 (218262) 

 การกระจายตัวและการเกดิแหลงแรรัตนชาติท่ีสําคัญของโลก 

Distribution and genesis of important gemstone deposits of the world. 

 

ว.อณ.372 (218372) อัญมณสีังเคราะห อัญมณเีลยีนแบบ และอัญมณปีระกบ  3(2-3-4) 

   Synthetic, Imitated and Assembled Gems 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.321 (218321) 

 กระบวนการผลติอัญมณสัีงเคราะห ลักษณะเฉพาะตัวของอัญมณสัีงเคราะห อัญมณเีลยีนแบบ และอัญมณี

ประกบ ท่ีใชสําหรับตรวจแยกจากอัญมณธีรรมชาติ 
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 Manufacturing processes of synthetic gems. Typical characteristics of synthetic, imitated, and assembled 

gems used in distinguishing from their natural counterparts. 

 

ว.อณ.382 (218382) การผลติเครื่องประดับ      4(3-3-6) 

   Jewelry Production 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.101 (218101) 

 กระบวนการผลติเคร่ืองประดับ การทําตนแบบ การหลอตัวเรือน และการทําตัวเรือน และการชุบดวยไฟฟา และ

การเคลอืบผวิ 

 Processes in jewelry production, model making, metal casting, jewelry making, electroplating and surface 

coating. 

 

ว.อณ.471 (218471) การเพิ่มคุณคาอัญมณ ี      3(2-3-4) 

   Gems Enhancement 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.321 (218321) 

 กระบวนการเพิ่มคุณคาของรัตนชาติโดยการใชความรอน การฉายรังส ี การใชสารเคม ี และวธีิการอื่นๆ การ

ตรวจสอบรัตนชาติท่ีผานการเพิ่มคุณคา 

 Processes of gemstone enhancements including heat treatment, irradiation, chemical enhancements, and 

others. Identification of enhanced gemstones. 

ว.อณ.472 (218472) การเจียระไน       3(2-3-4) 

   Faceting 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.233 (218233) และ ว.อณ.235 (218235) 

 การใชเคร่ืองมอืเจยีระไน หลักการเจยีระไนรูปแบบตางๆ ใหไดสัดสวนถูกตอง และการซอมแซมอัญมณท่ีีชํารุด 

 Use of the faceting machines. Faceting of gems in a variety of style and repairing of damaged gems. 

 

ว.อณ.473 (218473) การชุบเคลอืบผิวดวยไฟฟา     3(2-3-4) 

   Electroplating 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 

 หลักการและวธีิปฏบัิติของการชุบเคลอืบผวิดวยไฟฟาในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ การชุบเคลอืบผวิดวยทอง

และโลหะมคีาอื่นๆ บนผวิวัสดุชนิดตางๆ 

 Principles and practice of electroplating in jewelry industry. Electroplating of gold and other precious metals 

onto various materials. 

 

ว.อณ.474 (218474) โลหะในเครื่องประดับ      3(3-0-6) 
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   Metals in Jewelry 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 

 โลหะมคีาและโลหะอื่นท่ีใชในการทําเคร่ืองประดับ แหลงกําเนิด สมบัติ และลักษณะเฉพาะของทองคํา เงนิ 

แพลทินัม และโลหะผสมของกลุมโลหะมคีาเหลาน้ี อุปสงคและอุปทานในตลาดโลก การตรวจสอบความบริสุทธ์ิ การ

ประเมนิคุณคาและการตีราคา 

 Precious metals and others metals used in jewelry making. Origin and properties of gold, silver, platinum 

and alloids. Demand and supply in world market. Purify identifications. Evaluation and pricing. 

 

ว.อณ.475 (218475) การวเิคราะหอัญมณดีวยเทคนคิข้ันสูง    3(2-3-4) 

   Advances Technique of Gems Analysis 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.321 (218321) และ ว.อณ.372 (218372) 

 การตรวจวเิคราะหชนิดและคุณลักษณะของอัญมณี การจาํแนกอัญมณธีรรมชาติจากจากอัญมณสัีงเคราะห

และอัญมณท่ีีผานการเพิ่มคุณคา โดยใชเทคนิคการวเิคราะหขัน้สูง 

 Analysis and characterization of various gemstones, distinguishing natural from synthetic gemstones and 

analysis of treated gemstones, using advanced techniques. 

 

ว.อณ.481 (218481) อุตสาหกรรมอัญมณแีละเครือ่งประดบั    3(3-0-6) 

   Gems and Jewelry Industry 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน บธ.กจ.103 (703103) 

 ปรัชญาและหลักการของอุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดับ 

 Philosophy and principles of gems and jewelry industry. 

 

ว.อณ.483 (218483) การออกแบบอัญมณแีละเครือ่งประดบั    3(2-3-4) 

   Gems and Jewelry Design 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.321 (218321) 

 การวาดรูปทรงตางๆ ของอัญมณท่ีีเจยีระไนแลว การใหสอัีญมณแีละโลหะท่ีใชในเคร่ืองประดับ หลักการพื้นฐาน

ของการออกแบบรูปแบบตางๆ ของอัญมณแีละเคร่ืองประดับ และพื้นฐานของการขึ้นรูป 

 Drawing various shapes of faceted gemstones. Painting gemstones and metals used in jewelry. Principles of 

designing various types of jewelry and basic settings. 

 

ว.อณ.486 (218486) การติดตอในธุรกิจอัญมณแีละเครื่องประดับ   3(3-0-6) 

   Gems and Jewelry Business Correspondence 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 
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 การเขยีนเพื่อการติดตอในทางธุรกจิอัญมณแีละเคร่ืองประดับอยางมปีระสทิธิผล ชนิดและแบบของการติดตอ

ธุรกจิ โดยเฉพาะธุรกจิอัญมณแีละเคร่ืองประดับระหวางประเทศ 

 Effective writing in gems and jewelry business. Types and styles of business correspondence with particular 

emphasis on international gems and jewelry business. 

 

ว.อณ.495 (218495) สัมมนา        1(1-0-2) 

   Seminar 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 

 การสัมมนาในหัวของานวจิัยท่ีนาสนใจและทันสมัยทางอัญมณวีทิยาและเคร่ืองประดับ 

 Seminar on recent research topics of interest in gemology. 

 

ว.อณ.496 (218496) หัวขอเฉพาะทางอัญมณวีทิยา     3(3-0-6) 

   Selected Topics in Gemology 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ตามความเห็นชอบของผูสอน 

 หัวขอเฉพาะทางอัญมณวีทิยาและเคร่ืองประดับในแขนงท่ีนาสนใจในปจจุบัน 

 Selected topics in active fields of gemology from present view. 

 

ว.อณ.497 (218497) การฝกงานในอุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดับ  2(0-12-0) 

   Training in Gems and Jewelry Industry 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 

 การฝกงานในอุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดับ ระยะเวลาอยางนอย 6 สัปดาห ภายใตการควบคุมของ

นักอัญมณวีทิยา หรือผูรับฝกงาน และ/หรืออาจารยผูฝกสอน รายงานการฝกงานจะตองผานความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวชิาฯ 

 At least six weeks of training in gems and jewelry industry under supervision of gemologist(s) or trainer(s) 

and/or instructor(s). Training report must be approved by the Program Administrative Committee. 

 

ว.อณ.498 (218498) สหกิจศกึษา       6 หนวยกิต 

   Cooperative Education 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 และตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 นักศึกษาฝกปฏบัิติงานในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับอัญมณแีละเคร่ืองประดับ ไมนอยกวา 16 สัปดาห

อยางตอเนื่อง โดยปฏบัิติงานเหมอืนพนักงานในสถานประกอบการ ภายใตการดูแลของเจาหนาท่ีในสถานประกอบการ 

และอาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดรับมอบหมาย โดยมกีารประเมนิผลเปนผานหรือไมผาน 
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 Students are required to work in an organization related to gems and jewelry industry for a minimum period 

of 16 weeks as a staff in the organization under the supervision of in-charge trainer(s) of the organization and 

instructor(s) of the university. Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 

 

ว.อณ.499 (218499) โครงงานอัญมณวีทิยา      3(0-9-0) 

   Gemology Project 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 

 การศึกษาคนควาวจิัยเกี่ยวกับอัญมณวีทิยาดานใดดานหน่ึง ภายใตการควบคุมของอาจารย หรือคณาจารย ท่ี

ไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวชิาฯ นักศึกษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณและผานการสอบ

วัดความรู 

 Special investigation or studies of atopic in gemology under supervision of instructor(s) appointed by the 

Program Administrative Committee. A printed report must be submitted and oral examination satisfied. 

 

 

คณะบรหิารธุรกิจ 

บธ.บช. 103 (701103) การบัญชทีั่วไป       3(3-0-6) 

   General Accounting 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : สําหรับนักศึกษานอกวชิาเอก 

 ศึกษาถงึวธีิ และการบันทึกรายการบัญชี คํานิยาม ประวัติความเปนมา วัตถุประสงค การจําแนกรายการ

สนิทรัพย หน้ีสนิและทุน รายรับและรายจาย การปรับปรุงบัญชี งบทดลอง งบการเงนิ กําไรขาดทุน กําไรสะสม และงบดุล 

บัญชีเงนิสดรายวันท่ัวไป และบัญชียอย 

 General method and record in the bookkeeping, definition, history and objective or purpose. Classification of 

assets, liabilities and capital, revenues and expenses. Adjustment account. Trial balance. Financial: Profit and loss, 

Retained earning and balance sheet, Cash book. General journal with the subsidiary book. 

 

บธ.กจ. 103 (703103) การเปนผูประกอบการและธรุกิจเบื้องตน    3(3-0-6) 

   Introduction to Entrepreneurship and Business 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 บทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกจิคุณลักษณะและ

แรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกจิ หลักการจัดการ การจัดการดาน

การตลาด การผลติ การเงนิ บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกจิ ธุรกจิระหวางประเทศ และจริยธรรมสําหรับผูประกอบการ 

 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business opportunities.  The 

characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of business, forms of business, business 
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plans, principle of management, marketing management, production management, financial management, 

accounting, taxation, business law, international business and business ethics for entrepreneur. 

 

บธ.กจ. 200 (703200) การจัดการสมัยใหมข้ันตน     3(3-0-6) 

   Introduction to Modern Management 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 ววัิฒนาการของแนวความคดิเกีย่วกับการจัดการ บทบาทและความสําคญัของการจัดการ หนาท่ีในดานการ

วางแผน การจัดองคการ การพนักงาน การอํานวยการ และการควบคุม 

 Management environment and functions. Role and importance of management. Evolution of management 

concepts. Planning, organizing, leading, and controlling. 

 

บธ.กจ.202 (703202) หลักการจัดการ       3(3-0-6) 

   Principles of Management 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมม ี

 ววัิฒนาการของแนวความคดิเกีย่วกับการจัดการ หนาท่ีของผูจัดการในดานการวางแผน การจัดองคการ การ

พนักงาน การอํานวยการความและการควบคุม การตัดสนิใจปญหาตางๆ ทางการจัดการ และอิทธิพลของสิ่งแวดลอมท่ีมี

ตอการจัดการธุรกจิ 

 Business environment and functions. Importance and role in management. Evolution of management 

concepts. Planning. Organizing. Leading. Controlling. Case study in management. 

 

บธ.กจ.244 (703244) การจัดการการผลติและการดําเนนิงาน    3(3-0-6) 

   Production and Operation Management 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน บธ.กจ.103 (703103) หรือ บธ.กจ.202 (703202) 

 ศึกษาถงึสวนประกอบขององคการและการจัดการในการผลติ การศึกษาถงึสถานท่ีต้ังโรงงาน การใชเนื้อท่ีภายใน

โรงงาน การขนสงและการเก็บรักษาวัสดุในโรงงาน การบํารุงรักษาสถานท่ีโรงงาน และเคร่ืองมอืเคร่ืองใช การศึกษาเวลา

และการเคลื่อนไหวของการทํางาน หลักของการวางแผนดานการผลติ การใชระบบอัตโนมัติในโรงงาน การจัดแบงประเภท

งานตามความชํานาญเฉพาะดาน การกําหนดมาตรฐานของงานและการปรับปรุงงาน การควบคุมและการรับรายงานผลท่ี

ทํา การซื้อและการควบคุมวัตถุดบิ การกําหนดตารางการผลติและการวัดผลผลติ ระดับการผลติและการจางงานแบบ

ถาวร 

 Organizational and managerial elements in the area of manufacturing managements. Feasibility study and 

plant locations, layout, transportation and materials handling. Maintenance of building, plant and equipment. Time 

and motion study. Principles of manufacturing planning. Automation in factory. Specialization, standardization and 
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simplification, control and feed back. Procurement and materials control. Scheduling production and evaluating 

results. Level Production and stable employment. 

 

คณะเศรษฐศาสตร 

ศศ.100 (751100) เศรษฐศาสตรในชวีติประจําวนั     3(3-0-6) 

   Economics for Everyday Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 แนวคดิทางเศรษฐศาสตรท่ีนําไปใชในชีวติประจําวัน ท่ีเกี่ยวของกับการผลติ การบริโภค ตลาด รายไดประชาชาติ 

การคลังสาธารณะ การเงนิและการธนาคาร ภาวะเงนิเฟอและเงนิฝด การจางงาน เศรษฐกจิการคาและการเงนิระหวาง

ประเทศ การพัฒนาเศรษฐกจิและสิ่งแวดลอม 

 Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, consumption, markets, 

national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, employment, international trade and 

finance, and economic development and environment. 

 

 

คณะการสื่อสารมวลชน 

สม. 100 (851100) การสื่อสารเบื้องตน      3(3-0-6) 

   Introduction to Communication 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 ศึกษาแนวคดิดานการสื่อสาร  กระบวนการสื่อสาร   หนาท่ีและบทบาทของการสื่อสารมวลชน สื่อทางเลอืกและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ตอสังคม 

 Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of mass communication. 

Alternative media. Information technology and its interface with society. 
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