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กรอบมาตรฐานผูสอน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ



78
กรอบมาตรฐานผูสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี
ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
1 ปฏิบัติการบัญชี 1 ปริญญาตรี การบัญชี 4 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/

หรือธุรกิจศึกษา-บัญชี ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับวิชา
หรือเทียบเทา การบัญชีเบื้องตน 1 ระบบบัญชีเด่ียว
ปริญญาตรีบัญชี และสินคา การบัญชีเกี่ยวกับภาษี

การบัญชีเบื้องตน 2  
การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบ
ใบสําคัญ  กระบวนการจดัทําบัญชี

(บัญชี)
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กรอบมาตรฐานผูสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี 
ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
1 ปฏิบัติการบัญชี 1 ปริญญาตรี การบัญชี 4 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/

หรือธุรกิจศึกษา-บัญชี ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับวิชา
การบัญชีช้ันสูง 1 การบัญชีภาษีอากร
การบัญชีภาษีอากร
การวางแผนและควบคุมโดย
งบประมาณ  การวิเคราะหงบการเงิน
การสอบบัญชี
การบัญชีเฉพาะกิจการ
การบัญชีธนาคาร
การบัญชีบริหาร
การบริหารสินคาคงคลัง
การบัญชีเพื่อการจัดการ

2 ปฏิบัติการบัญชี 2 ปริญญาตรี การบัญชี 4 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/
หรือธุรกิจศึกษา-บัญชี ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับวิชา

การบัญชีการเงิน การบัญชีช้ันกลาง 1
การบัญชีช้ันกลาง 2 การบัญชีตนทุน 1
การบัญชีตนทุน 2 การบัญชีช้ันสูง 2
ระบบบัญชี

(บัญชี)
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กรอบมาตรฐานผูสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการขาย
ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
1 หองปฏิบัติการขาย 1. ปริญญาตรี ทางการตลาด 1 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/

2. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับการสอน
สาขาการตลาด วิชาชีพการตลาด
3. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  - มีเทคนิคการสอน
ดานการจัดการทั่วไปที่มีวุฒิ  - มีทักษะในการใชเครื่องมือ
ปริญญา ตรีทางการตลาด อุปกรณการสอน

 - มีทักษะในการจัดทําสื่อการสอน
ประเภทตาง ๆ ได
 - มีทักษะในการใชสื่อการสอนได
ทุกประเภท
 - มีความรูและสามารถใช
คอมพิวเตอรในโปรแกรมสําเร็จรูป 
(สํานักงาน) ไดดี

หมายเหตุ   ผานการฝกอบรมโปรแกรมชุดสํานักงาน และPhoto shop

(ขาย)
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กรอบมาตรฐานผูสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด
ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี คน
1 หองปฏิบัติการตลาด 1. ปริญญาตรี ทางการตลาด 1 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/

2. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับการสอน
สาขาการตลาด วิชาชีพการตลาด
3. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  - มีเทคนิคการสอน
ดานการจัดการทั่วไปที่มีวุฒิ  - มีทักษะในการใชเครื่องมือ
ปริญญา ตรีทางการตลาด อุปกรณการสอน

 - มีทักษะในการจัดทําสื่อการสอน
ประเภทตาง ๆ ได
 - มีทักษะในการใชสื่อการสอนได
ทุกประเภท
 - มีความรูและสามารถใช
คอมพิวเตอรในโปรแกรมสําเร็จรูป 
(สํานักงาน) ไดดี

หมายเหตุ   ผานการฝกอบรมโปรแกรมชุดสํานักงาน และPhoto shop

(ตลาด)
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กรอบมาตรฐานผูสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  สาขางานการเลขานุการ/สาขาวิชาการเลขานุการ

ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
1 เลขานุการ ปริญญาตรี   3-5 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/

การเลขานุการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ เกี่ยวกับ
 - งานพิมพ  - พิมพงานขั้นผลิตได
 - การใชเครื่องใชสํานักงาน  - ใชเครื่องใช
ชนิดตาง ๆ สํานักงานและ
 - ใชโปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรมสําเร็จรูปใน
ชุดสํานักงานในงานเลขานุการ งานสํานักงานได
 - งานติดตอสื่อสาร  - ติดตอสื่อสารได

อยางมีประสิทธิภาพ

2 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 1 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/
คอมพิวเตอร ประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน

 - ระบบสารสนเทศ  - ใชเทคโนโลยีทาง
 - เทคโนโลยีทางการสื่อสาร การสื่อสารไดอยางมี
 - ความรูเกี่ยวกับการพาณิชย ประสิทธิภาพ
อิเล็กทรอนิกส

(เลขานุการ)
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กรอบมาตรฐานผูสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ    สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ/สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
1 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ปริญญาตรี 1 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/ ใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับ (งานวิชา) ระบบปฏิบัติการ,
 - ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โปรแกรมชุด
 - ทักษะการใชระบบปฏิบัติการ สํานักงาน,
 - ออกแบบระบบฐานขอมูลใน ภาษาซี, และ
รูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization) โปรแกรมดาน
 - โครงสรางการจัดเก็บขอมูลดวยสื่อ ฐานขอมูลได
แบบตาง ๆ อยางชํานาญ
 - การเขียนโปรแกรมจัดการฐาน
ขอมูล
 - การเขียนโปรแกรมภาษาบนระบบ
ปฏิบัติการเท็กซโหมดและระบบ
ปฏิบัติการ GUI
 - การพัฒนาซอฟตแวรดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป

(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
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กรอบมาตรฐานผูสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ    สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ/สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
2 ระบบเครือขาย ปริญญาตรี 1 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/ สามารถเขียน

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับ (งานวิชา) ภาษา HTML,
 - การสื่อสารขอมูลระบบเครือขาย การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร สําเร็จรูปพัฒนา
 - การเขียนภาษา HTML เว็บเพจ, 
 - การพัฒนาเว็บเพจดวยโปรแกรม การจัดต้ังเว็บไซต
สําเร็จรูป และบริหารเว็บไซต
 - หลักการออกแบบเว็บเพจ
 - วางแผนและจัดทําเว็บไซตและ
บริหารเว็บไซต

(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
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กรอบมาตรฐานผูสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ    สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ/สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
3 ปฏิบัติการประกอบ ปริญญาตรี 1 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/ มีประสบการณ

เครื่องคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับ (งานวิชา) ในการประกอบ
 - สวนประกอบตาง ๆ ของเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา และการติดต้ัง
 - การเลือกสวนประกอบของเครื่อง โปรแกรมระบบ
คอมพิวเตอรแตละสวนที่สามารถ ปฏิบัติการและ
ใชงานรวมกันได โปรแกรม
 - การตอเช่ือมอุปกรณตอพวง สําเร็จรูปตาง ๆ
แตละชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร
 - การเลือกใชอุปกรณท่ีเหมาะสมกับ
โปรแกรมที่ใชในปจจุบัน

(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
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กรอบมาตรฐานผูสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ    สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ/สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
4 คอมพิวเตอรกราฟก ปริญญาตรี 1 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/ ใชโปรแกรมดาน

คอมพิวเตอร ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับ (งานวิชา) กราฟกไดเปนอยางดี
 - หลักการสรางภาพดิจิตอลใน อยางนอย 2 โปรแกรม
คอมพิวเตอร
 - การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
สรางกราฟกและเคลื่อนไหว
 - หลักการออกแบบกราฟก
เคลื่อนไหว
 - หลักการทํางานของระบบ
สื่อประสบ
 - ใชโปรแกรมกราฟกเพื่อพัฒนา
เว็บเพจ

(คอมพวิเตอรธุรกิจ) 
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กรอบมาตรฐานผูสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ    สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ/สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
5 ปฏิบัติการโครงงาน ปริญญาตรี 1 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/ มีประสบการณ

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับ (งานวิชา) ในการวิเคราะห
 - กระบวนการจัดทําโครงงาน และออกแบบ
คอมพิวเตอรธุรกิจ ระบบงานขนาด
 - พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรธุรกิจ เล็กและสามารถ
 - ประยุกตหลักวิชาการมาใชในการ สรางซอฟตแวร
พัฒนาซอฟตแวร ขนาดเล็ก
 - คุณคาของการนําคอมพิวเตอรมาใช
ในงานธุรกิจ

(คอมพวิเตอรธุรกิจ)
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และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ    สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล/สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
1 ปฏิบัติงานพยาบาล ปริญญาตรี 8 คน วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/

วทบ.พยาบาล ขึ้นไป ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับงาน
พื้นฐานงานใหการพยาบาล
 - ความรูเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีระ
ของมนุษย
 - การบริการพบาบาลเบื้องตน
 - สุขศึกษาในสถานพยาบาล
 - การปฐมพยาบาลเบื้องตน/ฉุกเฉิน
 - อนามัยชุมชน
 - อนามัยครอบครัว
 - อนามัยแมและเด็ก
 - สุขภาพผูใหญและผูสูงอายุ
 - การแนะแนวสุขภาพ
 - การจัดจางความปลอด
ในสถานพยาบาล
 - โภชนาการเบื้องตน

(ธุรกิจสถานพยาบาล)
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และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ     สาขางานภาษาตางประเทศ/สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ

ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
1  - หองกิจกรรมการเรียน ปริญญาตรี การสอน 4 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/ มีความรูทางดาน

 - หองปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษ/ ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับวิชา เทคโนโลยี
ทางภาษา ภาษาศาสตรประยุกต ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาญ่ีปุน/ สารสนเทศ (IT)
 - หองคอมพิวเตอร ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาเยอรมัน ฯลฯ
 - หองศูนยการเรียนรู ปริญญาตรี ภาษาจีน/ 1  - การฝกทักษะตาง ๆ ทางภาษา
ภาษาดวยตนเอง ภาษาญี่ปุน  - การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การเรียนการสอนภาษา ไดแก การใช
ปริญญาตรี 1 อินเทอรเน็ต และระบบมัลติมีเดีย
ภาษาฝรั่งเศส เปนตน
ภาษาเยอรมัน  - วางแผน มอบหมาย ใหคําปรึกษา

และความชวยเหลือในการศึกษา
คนควาและฝกทักษะทางภาษา
เพิ่มเติมดวยตนเอง

(ภาษาตางประเทศ)
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ      สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
1 สัมมนาการเงิน ปริญญาตรี 1 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/ กรณท่ีไมมีคุณวุฒิ

การธนาคารและการเงิน สาขาการเงินการธนาคาร ประเมินผลสัมฤทธิ์ วิชาสัมมนา ตามที่กําหนด
เพื่ออาชีพอิสระ การเงินการธนาคาร สามารถใช

ปริญญาตรีทาง
เศรษฐศาสตร
เอกการเงินหรือ
เอกการคลังได

ปริญญาตรี มัณฑนศิลป 1 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/
(ออกแบบผลิตภัณฑ) ประเมินผลสัมฤทธิ์ วิชาการ วิชานี้ควรใหอาจารย
หรือปรญิญาตรี สรางสรรคสินคาและบริการใหม การตลาดสอนรวม
ศึกษาศาสตร (ออกแบบ ในหัวขอการผลิตสินคาและ กับอาจารยเอกทาง
ผลิตภัณฑ) หรือ และบริการใหม ออกแบบผลิตภัณฑ

ปริญญาตรีอุตสาหกรรม 1 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/
(ออกแบบผลิตภัณฑ) ประเมินผลสัมฤทธิ์ วิชาการ สามารถใหอาจารย
หรือปริญญาตรี สรางสรรคสินคาและบริการใหม สาขาวิชาการตลาด
สถาปตยกรรม ในหัวขออื่น ๆ (ท่ีไมใชหัวขอ สอนได
(ออกแบบผลิตภัณฑ) การผลิตสินคาและบริการใหม) 
ปริญญาตรีทางการตลาด ทั้งหมด

2 คอมพิวเตอรธุรกิจ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร 1 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/ สามารถใหอาจารย
ประเมินผลสัมฤทธิ์ วิชาการใช สาขาคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ ธุรกิจสอนได

(การเงินและการธนาคาร)
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ      สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
3 ธนาคารจําลอง ปริญญาตรีสาขาวิชา 1 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/ กรณีท่ีไมมีคุณวุฒิ

การเงินการธนาคาร ประเมินผลสัมฤทธิ์ วิชาการ ตามที่กําหนด
ดําเนินงานธนาคารพาณิชย สามารถใชปริญญาตรี

ทางเศรษฐศาสตร 
เอกการเงินหรือเอก
การคลังได

(การเงินและการธนาคาร)
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ      สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ  
ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
1 หองปฏิบัติการธุรกิจ ปริญญาตรีหรือสูงกวา 1 วางแผนการสอน ดําเนินการสัมมนา เปนผูดูแลรักษา

การคาระหวางประเทศ สาขาธุรกิจการคา เกี่ยวกับธุรกิจการคาระหวางประเทศ และรับผิดชอบ
ระหวางประเทศหรือ ในเรื่องการคาระหวางประเทศ ประจําหอง 1 คน
สาขาที่เกี่ยวของหรือ การเงินและการธนาคารระหวาง เพื่อใหมีการใช
มีประสบการณท่ีเกี่ยวของ ประเทศ   การจัดการธุรกิจระหวาง อุปกรณไดอยาง
กับการคาระหวางประเทศ ประเทศ   การบัญชีระหวางประเทศ มีประสิทธิภาพ

และภาษีอากร กฎหมายการคาระหวาง และอายุใชงาน
ประเทศ  การสงเสริมการตลาด ไดนานคุมคา
ระหวางประเทศ การวิจัยธุรกิจระหวาง ตรงตาม
ประเทศ การจัดการสงออกและนําเขา วัตถุประสงค
การจัดการเปรียบเทียบธุรกิจขามชาติ
สภาพแวดลอมธุรกิจระหวางประเทศ
การสงกําลังบํารุงธุรกิจระหวาง
ประเทศ การพาณิชยนาวี   การประกัน
ภัยสินคาสงออกและนําเขา  การจัดการ
การเงินระหวางประเทศ และการใช
คอมพิวเตอร เพื่อการคาระหวาง
ประเทศ เปนตน

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 1 วางแผนการสอน ดําเนินการสัมมนา
สาขาการตลาด หรือมี เกี่ยวกับธุรกิจการคาระหวางประเทศ
ประสบการณท่ีเกี่ยวของ ในเรื่องการสงเสริมการตลาด
กับการคาระหวางประเทศ การตลาดระหวางประเทศ การวิจัย

ตลาดและการประกันภัย

ปริญญาตรี หรือสูงกวา 1 วางแผนการสอน ดําเนินการสัมมนา
สาขาการเงินการธนาคาร เกี่ยวกับธุรกิจการคาระหวางประเทศ

ในเรื่องการเงินการธนาคาร
การจัดการการเงินระหวางประเทศ

(ธุรกิจการคาระหวางประเทศ)
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ      สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ  
ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 1 วางแผนการสอน ดําเนินการสัมมนา
สาขาการบัญชี เกี่ยวกับธุรกิจการคาระหวางประเทศ

ในเรื่องการบัญชีระหวางประเทศ

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 1 วางแผนการสอน ดําเนินการสัมมนา
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ เกี่ยวกับธุรกิจการคาระหวางประเทศ

ในเรื่องการใชคอมพิวเตอรเพื่อการคา
ระหวางประเทศ

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 1 วางแผนการสอน ดําเนินการสัมมนา
สาขาเศรษฐศาสตร เกี่ยวกับธุรกิจการคาระหวางประเทศ

ในเรื่องเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 1 วางแผนการสอน ดําเนินการสัมมนา
สาขานิติศาสตร เกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศใน

เรื่องการพาณิชยนาวี

(ธุรกิจการคาระหวางประเทศ)
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
1 หองสัมมนาเชิงปฏิบัติ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 2   1. วางแผนการสอน ครูควรมีความรู

การทรัพยากรมนุษย  - สาขาวิชาการบริหาร   2. ดําเนินการสอน เกี่ยวกับการใช
งานบุคคล   3. ประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาการจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร

2 หองปฏิบัติการ หรือสาขาวิชาการ        ทรัพยากรมนุษย
ทรัพยากรมนุษย บริหารทรัพยากรมนุษย

(การจัดการทรัพยากรมนุษย)
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย
ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
1 หองปฏิบัติการ 1) ปริญญาตรี การประกันภัย 1 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/  - มีความรูดาน

ธุรกิจประกันภัย 2) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับ การประกันภัย
  - การตลาด  - ความสําคัญของการประกันภัย  - มีทักษะในการ
  - การบริหารงานบุคคล  - แบบและประเภทของการประกันภัย ใชครุภัณฑ
  - วิทยาการจัดการ  - สัญญาและแบบกรมธรรมประกันภัย  - มีความรูในการ
  - พณิชยศาสตร  - การจัดการความเสี่ยงภัย ดูแลบํารุงรักษา
  - ธุรกิจการคาตางประเทศ  - เอกสารที่เกี่ยวของกับการประกันภัย ครุภัณฑ
3) ปริญญาตรี นิติศาสตร  - อัตราเบี้ยประกันภัย  - มีความรูในการจัด
 2),3) เปนผูไดรับใบอนุญาต  - คาสินไหมทดแทน การประชุมสัมมนา
การเปนตัวแทนหรือ  - ตลาดประกันภัย และการจัด
นายหนาธุรกิจประกันชีวิต  - กระบวนการขายประกัน นิทรรศการ
หรือธุรกิจประกันวินาศภัย  - แผนการขายและการสรางสัมพันธ  - มีทักษะในการ
จากกรมประกนัภัย     กับลูกคา ประเมินผลผูเรียน
กระทรวงพาณิชยหรือ  - กรณีศึกษาการประกันภัย  - สามารถสาธิต
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร  - ประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กระบวนการขาย
จากสถาบันการประกันภัย     ดานการประกันภัย ประกัน
ไทยหรือตางประเทศหรือ
มีประสบการณในการเปน
ตัวแทน,นายหนา,ผูบริหาร
ในบริษัทประกันภัย
ไมนอยกวา 5 ป

(ธุรกิจประกันภัย)
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
1 หองปฏิบัติการวิชา ปริญญาตรี การโฆษณา 2 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/

การโฆษณาและ การประชาสัมพันธ ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับ (งานวิชา)
ประชาสัมพันธ นิเทศศาตร ทางดานสาขาการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ ท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
 - มีความรูความสามารถดานการ
โฆษณาและประชาสัมพันธท้ังภาค
ทฤษฎีและปฏิบัติ
 - พูดตอหนาชุมชนได
 - มีความสามารถในการใชภาษา
ในการสื่อสารไดเปนอยางดี
 - มีความรูดานคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน
 - บุคลิกภาพดี

(การโฆษณาและประชาสัมพันธ)



97
กรอบมาตรฐานผูสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ
ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
1 การจัดการผลิตภัณฑ ปริญญาตรี การตลาด 1 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/ สามารถใช

ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับวิชา คอมพิวเตอร
การจัดการผลิตภัณฑ เพื่อการออกแบบได
 - รูและเขาใจหลักและกระบวนการ อยางมีประสิทธิภาพ
บริหารผลิตภัณฑ
 - มีความรูเกี่ยวกับการกําหนด
สวนผสมผลิตภัณฑ เกี่ยวกับลักษณะ
ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และการกําหนด
ตราสินคา
 - มีความรูเกี่ยวกับวิธีการพัฒนา
กลยุทธการตลาด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
 - มีความรูเกี่ยวกับการบริหาร
การสื่อสารผลิตภัณฑ และกลุม
ผลิตภัณฑไปยังกลุมเปาหมาย

2 การออกแบบและ ปริญญาตรี 1 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/
พัฒนาผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับวิชางาน

ออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบบรรจุ-
ภัณฑ  งานวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
 - รูและเขาใจหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ
 - การออกแบบบรรจุภัณฑ การวิจัย
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ
 - รูและเขาใจงานดานกราฟกและ
เขียนแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

                    ( การจัดการผลิตภัณฑ)
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ
ลําดับ กลุมงาน คุณวุฒิ จํานวน ภาระงานสอนที่สําคัญโดยยอ หมายเหตุ
ท่ี (คน)
3 คอมพิวเตอรกราฟก ปริญญาตรี 1 วางแผนการสอน/ดําเนินการสอน/ สามารถใช

คอมพิวเตอรหรือ ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับการ โปรแกรม
ปริญญาตรี ออกแบบดวยคอมพิวเตอร สําเร็จรูป
นิเทศศิลป  - รูและเขาใจงานกราฟกดานโฆษณา ทางดาน

ประชาสัมพันธสินคาและระบบ โฆษณา
สารสนเทศ ทุกประเภท
 - รูและเขาใจการทําสื่อโฆษณาผาน
ทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

                    ( การจัดการผลิตภัณฑ)


