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ABSTRACT 

 

This survey research was designed by using a mixed-methods research methodology. Its three main 
objectives were (1) to explore the expected careers and graduate attributes of the ASEAN Economic Community 
(AEC), (2) to explore the readiness of the private Higher Education Institutions (HEIs) in Thailand in developing 
its graduates to support AEC, and (3) to analyze the needs of developing the quality of graduates and to give 
policy in producing and developing the graduates to support the AEC free-trade agreement. The research sample 
consisted of 55 private HEIs. The key informants comprised 55 representatives of the private HEIs and five 
representatives from the embassies of the countries within the ASEAN community. Three types of research 
instruments were included: (1) a document synthesis note, (2) an in-depth interview form, and (3) a questionnaire. 
This research was conducted within nine months and the data were collected based on the research scope. The 
descriptive statistics used in this research comprised frequency, percentage, arithmetic mean and standard 
deviation. The significant research findings were as follows: 

1. There were 16 expected careers in AEC shown as a result.  In terms of characteristics of the graduates, 
the expected graduate attributes in AEC were divided into three aspects and 26 attributes which consist of (1) 
cognitive domain: 12 attributes, (2) affective domain: eight attributes, and (3) psychomotor domain: six attributes.    

2. The readiness of the private HEIs in Thailand for developing the bachelor�s degree graduates to 
support AEC was 49.48 % average; (1) careers: 30.91 %, (2) graduate attributes: 64.34 % (Cognitive domain: 
61.82 %, affective domain: 58.86 %, psychomotor domain: 76.67 %), and (3) activities for graduate production 
and development: 53.20 % (Support for learning: 59.40 %, curriculum: 54.60 %, teaching and learning: 52.60 %, 
university lecturers and staff: 51.80 %, counseling for careers and working in AEC: 48 %) 

3. The needs for developing the quality of graduate was divided into three aspects, prioritized from 
maximum to minimum weights, consisting of (1) the needs for career, (2) the needs for activities for graduate 
production and development, and (3) the needs for graduate attributes respectively. In addition, there were nine 
policy recommendations for the private HEIs executives in producing and developing the AEC graduates.  

 
 

Keywords: Career, graduate attribute, needs, private higher education institution, ASEAN economic community 
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 ���������	
�����
�������������������������������������� � �!"#�$���%������&��'()
*#)�!����#	+��'�,��#����"#��&�������&�� �����������-������$��)�� � ��������	����	)�� ��
� �����.��� /��0&&	��� �	
�����
��1'()��%�2 2 ��*#)�!����#	+��'�,�*#)�����������+�+3 3 
���� ����#�+3�� (1) �	
�����
�������#�����8���	
�	����+��#	+��'�,���$)-��� (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education; TQF: HEd) (2) �	
�����
���������8�����
#	+��'�,� (������������)�'�,�.���� ��"(#) ����8�����#	+��'�,� ��"(#�����( 7 ��)���� 2549) � � 
(3) �	
�����
���������$)-�W�	
�����
��*#)��$��)���3���)��+� �#)�X��������� ����#�+3�� 
������)���
�����������#	+��'�,� (��#.) ������)������#)����8��� ���������	
�������'�,� 
(#)�X������-�) (���.) � �������)���
�������������������-��� (������)�� �.�.�.) �$��
�	
�����
������	��#)*#)��������-�-�����$)�#�-�������##��Z��)/�3��"##��1��� (Association 
of South East Asian Nations: ASEAN) � ����-������,8��&#��1��� (ASEAN Economic 
Community: AEC) ���$� ��)��$������'�,� 
 ����������	
���&')������������� �/��̀$�"#����������	
�������'�,����/��!���'�,�
��+��#	+��'�,� �.�. 2553 �+3-�W/�3��a��$����������	
�����
����������������"(#)+3�����	2  4 
������ �+3��$  (1) �	
���*#)�!����#	+��'�,�� ���
�������b�3���(&�����������$�)������*'W� 
1'()&��$#/�3���+2 ������$���������b+��$�����/�������� (2) ������*$)*�����/��-�)�	
���*#)
���&�+����'�,�� ��	
���*#)��
����W)���/�������� �����#����������*'W� (3) 
�!����#	+��'�,�������&����%���(&��3#)����������#)�X�����̀3/�3��%���� ��"(#/�3�+3�������#����&��
����-������*'W� � � (4) �!����#	+��'�,�������&����%���(&��3#)��3�)������(�/&/�3��$��)���$�
�����!2 ����
����(���	
��� �#�&����W /��̀$�"#+�)� $���+3#.��������������*#)���������	
���
��
����3���(�����#�� 2 ������ �"# (1) �����3����*#)b ��������X�$#���#	+��'�,� /�����+a����
����������'�,�*3������+� � ������ "(#��3������'�,�� ���
�� #����%�2 &�����������*#)
������/��`�����#��1��� � � (2) �!����#	+��'�,�������&����%���(&��3#)��3�)������(�/&��$��)���$�
�����!�����#)�X�����̀3� �2 ����
�� �#���#)�$#�	�.�����X��������������/�3���*'W� ��$�$�
&���%������3�)*�+���������!/�����*$)*����+�����  ��������������2 ��&��)��W)#	��������
� ������� ��������#�-�� �	
���-���� ������%�#�`$��+���3#)!�(�� �-	�-�  
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*3#���#*#)����c��̀�����'�,�/������,��(�#) (�.�. 2552-2561) (������)��� *�.�������
����'�,�, 2552) �+3-�W/�3��a��$� ���������	
�������'�,�/��	���+��� �����������'�,���%�
��g������ ��*3#��'()*#)����c��̀�����'�,���(&��3#)+���������/�3� 3����a&���/��h �.�. 2561 1'()
�#+� 3#)����&������X*#)�2�����'�,���$)-��� (�.�. 2545-2559) ��(�	$)��3�������������'�,�#�$�)
��#�� 	���"(#������	
���-����/��	�+3�� � ��	�.�����X���������	
������ ���)�������(�+3
�����+��3/��2�����'�,���$)-��� (�.�. 2545-2559) (���., 2551) �!����#	+��'�,���$�$�&�#�`$
���/�3��)��+/+� �#�`$/�� 	$��!����/+ �$�)�a����g������+������ �"# ����	$)2 ����
��/�3���	
�����"(#
�#���#)�$#�����3#)������ �)��*#)������ ���������	
������&�+����'�,�/���+��#	+��'�,�
&')��������������$�3#�����$���������+3�����,8��& ��)�� ��"#�����"#) ����������b�3���������
�	
���/���+��#	+��'�,�/��0&&	��� �-$� ��������+/�3����#�����8�����#	+��'�,� (������
������)�'�,�.������"(#�����( 7 ��)���� �.�. 2549) ��#��2�#	+��'�,�������� 15 �h Z�����( 2 (�.�. 
2551-2565) �2����������'�,���+��#	+��'�,� Z�����( 10 (�.�. 2551-2554) b+� ��#. ��"(#�����( 14 
�j�&����� �.�. 2551 ��%��3� �$�)�a��%�������3#���(��+)/�3��a��$� #	+��'�,���������������$#���
�������� �������-��� 

/���������� �	
�����
����� TQF !"#�+3�$���%�����8��*�W��(����"(#�������	
���
��
��/���+��#	+��'�,� 1'()��3�2 ���������̀3 (Learning Outcome) &����� 5 +3�� �+3��$ (1) �	
.��� 
&���.��� (2) �����̀3 (3) ���,���)�0��� (4) ����������.X����$�)�	��  � ��������2�+-#� � � (5) 
�����������X���� * ����"(#��� � ����/-3���b�b ���������� (���������������)�'�,�.���� 
��"(#) ��#�����8���	
�	����+��#	+��'�,���$)-��� �.�. 2552 �����( 2 ���m��� �.�. 2552) �������
�	
�����
���������8�����#	+��'�,� �.�. 2549 �� 3 ������ �+3��$ (1) ��
���������̀3 ����
�-�(��-��/������X*#)�� �����!������̀3 ��3�)� �����	��X/-3�����̀3��"(#��������#) �����!
�c�����)��� ���3�))����"(#�������)��/�3�����!�*$)*���+3/���+�����  (2) ��
����&������'� 
+���)-���� � ��c�������3���(����������2�+-#�b+��'+� ���	
.���&���.��� � � (3) ��
�����	*���
+���W)+3���$�)���� �&��/& �����+`�  �#�/&/�$ ���,��	*���*#)���#)#�$�)!̀��3#)������� ��������
��
��&����%��3#)#�������&�+������������������#���(���������"(#������	�/�3����'�,����+���
���������	
 ��,
�+�)� $��  

��������	
�����
���������$)-�W*#)��$��)���3���)��+� �#)�X������������������(��*3#)
b+���)�������������	
������/�� �����������	
�������#� �����(���	��3/����+ 6 ����� 
47-51 *#)�����-�����������'�,���$)-��� �.�. 2542 � ���(��3�* (Z�����( 2) �.�. 2545 �������       
����$)-�W*#) ��#. ��(���(��*3#)����	
�����
���� ��,
���%�����$)-�W2 2 �� ����#�+3�� ����$)-�W��( 2.9 
(�3#� �*#)��
����+�������������(�+3)������ ��������#�#�-��#�������/� 1 �h) ����$)-�W��( 2.10 
(�3#� �*#)��
����+�������������(�+3����)���+"#����(��3���%��������
X) ����$)-�W��( 2.11 (��+��
�����')�#/&*#)���&3�) 2̀3����#���� � �2̀3/-3��
��) � �����$)-�W��( 2.12 (�3#� �*#)����'�,�
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�0&&	���� ���,�X��$���(�����a&����'�,�/��#� 5 �h��(2$������(�+3��������������������	
���$#)/�+3��
��-���� ��-�-�� �	
.��� &���.��� ��n� �	*��� �� ��� �����.��� � �+3����()��+ 3#�/�
��+��-�����"#����-���) (��#., 2552) �����������	
����������$)-�W�	
�����
��*#) ��#. !"#�+3
�$���%��$����'()*#)����������	
������/�  

#�$�)���a��� ���b�3�*#)����������	
�����
����������)*#) ��#. �+3�� �(����&��
�+�� b+���(����$)-�W��( 2.9-2.12 +�)� $�� ��$��#�`$/��̀$�"#����������	
�������'�,����/��!���'�,� 
��+��#	+��'�,� �.�. 2553 ��"(#)&�� ��#. ��3���������������$)-�W��(��%��0&&������*3� (Input indicator) 
� �����$)-�W��������� (Process indicator) ��$�����	��3/�����$)-�W��( 2.7 (����� �� ����������
���j�.�2 ������������	
 ��,
�*#)��
��) ��(#.������3�$� �	
 ��,
�*#)��
�� ����!') 
�	
��������(�')����)�X1'()2̀3�����a&����'�,���+��#	+��'�,��')�� ����#�+3�� 2 �$�� �"# �	
 ��,
�
*#)��
�������#�����8���	
�	����$)-���*#)��$ �� ���̀�� � ��	
 ��,
�*#)��
���������
�3#)���*#)2̀3/-3��
�� � �����$)-�W��( 2.8 (��+�����������a&*#)����������3�)�	
.���&���.�����(&�+
/�3�������'�,�) ��(#.������3�$� �	
.���&���.���*#)����'�,���%��	
 ��,
���(�')����)�X� ���%�
�0&&��������*#)�	
�����
������&�����
X*#)�����-�����������'�,���$)-���� ���#�
����8���	
�	����+��#	+��'�,���$)-��� �����W)������+���)*#)2̀3/-3��
��� ���)�� �$������$)-�W
2 2 �� (Output indicator) ��%��������2�+-#�*#)#)�X����������	
�������#� ��"# ���.  

�����������$)-�W��(/-3/������������	
�������#���+��#	+��'�,��#����*#) ���. (�.�. 
2554-2558) �������&�������)�������������	
��������(���	��3/��m������)�$�+3������ 
� ����
X � ���.�����������	
�������'�,� �.�. 2553 1'()�����+/�3�����������	
�������#�
��#�� 	�����8�� 4 ��"(#) �+3��$ (1) 2 ���&�+����'�,� (2) ���&�+������������#���(��3�2̀3�������%�
������ (3) ���������&�+����'�,� � � (4) ����������	
������/� b+�����$)-�W+�)� $����$)##���%� 
3 ������ 18 ����$)-�W �+3��$ (1) ����$)-�W�"W�8�� (2) ����$)-�W#�� ��,
X � � (3) ����$)-�W��������$)����� 
�����������$)-�W+3���	
�����
��/������������	
�������#��#����*#) ���. ��%�����$)-�W
�"W�8����&����� 4 ����$)-�W �+3��$ (1) ��
�������������(�+3)�������"#����#�#�-��#�������/� 1 �h 
(2) �	
���*#)��
����������� b�� ��#������#�����8���	
�	��#	+��'�,���$)-��� (3) 2 )��
*#)2̀3�����a&����'�,���+��������b���(�+3������������X��"#�2����$ � � (4) 2 )��*#)2̀3�����a&
����'�,���+���������#���(�+3������������X��"#�2����$ (��(��: www.onesqa.or.th �*3�!')��"(#�����( 25 
������� 2553)  

�$�������������	
�����
��/��!����#	+��'�,�*#)��8&����� 74 ��$) ���$� ������)�� 
�.�.�. �+3�������#�����������2 ����c�������-�������������#)����c�������-���*#)
�!����#	+��'�,� (������)�� �.�.�., 2552) b+�/�����������	
�����
�� ������)�� �.�.�. �+3
�����+��3&����� 4 ����$)-�W �+3��$ ����$)-�W��( 4.1.1 (�3#� �*#)��
����+�������������(�+3)�������"#
����#�#�-��#�������/������� � 1 �h) ����$)-�W��( 4.1.2 (�3#� �*#)��
����+�������������(�+3)��
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�����)��*���(�����a&����'�,�) ����$)-�W��( 4.1.3 (�3#� ��Z �(�!$�)�W������*#)��
����+�������������(2$��
����#�/�����#���-�-�� /��#� 3 �h��(2$���� �$#&�����2̀3�*3��#���W)��+) � �����$)-�W��( 4.1.4 (�3#� �
*#)���������������.X������b���"#�#� ��(������X�2����$��W)/���+��-�����"#��+������-����$#
&��������������.X������b���"#�#�) b+���	� �	
�����
���������$)-�W�	
�����
�� ���$� ��#. 
� � ���. �����3���(�������	
�����
��/��!����#	+��'�,�*#)��8� ��#�-� �$��������)�� 
�.�.�. +`� ���2�+-#��	
�����
���Z����!����#	+��'�,�*#)��8 

/��h �.�. 2558 ���������-��/�#��1���&���������%����-������,8��&#��1��� (ASEAN 
Economic Community: AEC) � �&������-��������������
 590  3���� (ASEAN, 2010; *3#�̀  
 
�����(  5 ���m��� 2553 b+��"��3�&�� www.asean.org ��"(#�����( 25 ������� 2553) &�����������-��
&����� 10 ������ �+3��$ ��� ��)�b��X ��� �1�� #��b+���1�� tu ���u��X ��̀�� ����+��� ��$� ����`-� 
� � �� � �)&�������������%����-���� 3� #��1���&�� ����%�� �+� �8�����2 ���+��� (Single 
market and production base) � �������� "(#��3������3� ������ ��� )�	� �)���	�� ���))����wh�"#
����$�)���#�$�)���� 1'()���2 ��� ��������
���̀$� �+��))��*#)����������3#)����')!')� �+/� 
���-������,8��&#��1���+3�� (-����
X �	
��������, 2553) +�)��W� ���������	
�����
���#�&��
&��#���#)�$#�	
�����
�������#�����8���	
�	����+��#	+��'�,���$)-��� �	
�����
�����
����8�����#	+��'�,� � ��	
�����
���������$)-�W�	
�����
��*#)��$��)���3���)��+� �
#)�X���������� 3� ��)&��3#)2 ��� ��������
��/�3�#+�� 3#)��������3#)���*#)� �+/�
���-������,8��&#��1���+3��  

��#. ���b������(-�+�&���(&��������
��/�3�#���#)�$#�����3����*#)b ��������X��(���$#
���#	+��'�,� #����%�2 ��&�����������*#)������/��`�����#��1��� � ��!����#	+��'�,�������
&����%���(&��3#)��3�)������(�/&/�3��$��)���$� �����!2 ��� ��������
���+3#�$�)���	
�����"(#
�#���#)�$#�	�.�����X*#)����������������� ��(�	$)��3�)*�+���������!/�����*$)*����+��
���  (��#., 2553) �
�2̀3��&��&')��������/&��(&������&������3#�/�����������
��*#)
�!����#	+��'�,��#�-�/���������� ��"(#�����/-3��%������)/���������+�b����� ���)
�2����&�+����'�,��$#�� � ���"(#�#)������-������,8��&#��1��� ��� �)&����+*'W�/��h �.�. 2558 

 

�	�	��	�����   

 1. #�-��� ��	
 ��,
�*#)��
����(���-������,8��&#��1�����+���) ��#����3�) 
 2. �!����#	+��'�,��#�-�/������������������3#�����3#�����)/+/�����������
�� 
��"(#�#)��������u+����*#)���-������,8��&#��1��� ��+��%���(��#�X�1��X 
 3. �����3#)���&����%�/�����������
����#����3�) #�����(�3#)+����������$#�-� �) � �
*3#���#����-�)�b����/����2 ��� ��������
��/�3�#���#)�$#�����u+����*#)���-���
���,8��&#��1��� ����(*3# #����3�)  
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��!�"�����
#����	�����  
 1. ��"(#�����&#�-��� ��	
 ��,
�*#)��
����(���-������,8��&#��1�����+���) 
 2. ��"(#�����&������3#�*#)�!����#	+��'�,��#�-�/����������/�����������
����"(#
�#)��������u+����*#)���-������,8��&#��1��� 
 3. ��"(#��������X�����3#)���&����%�/�����������
�� � �&�+���*3#���#����-�)�b����/�
���2 ��� ��������
��/�3�#���#)�$#�����u+����*#)���-������,8��&#��1��� 
 
����!����	�����  

�����&����"(#)��W��%������&���-�)�����& (Survey Research) b+�*#�*$��*#)*3#�̀ ��(�'�,���&��
�� $)*3#�̀ &����� 3 �� $) �+3��$ (1) *3#�̀ &������'�,��#����� �)����&����(���(��*3#) (2) *3#�̀ &��
��������,
X2̀3����!���̀�*#)���������-��/�� 	$�#��1��� � � (3) *3#�̀ &���!����#	+��'�,�
�#�-�/�������������(�����������3#�/����2 ��� �������	
�����
��  
 1.  ��$����������X (Unit of analysis) �"# �!����#	+��'�,� +�)��W� ���-�����(/-3/������&�� �"# 
�!����#	+��'�,��#�-�/������������(��u+�#�/���+�����������&����� 68 ��$) ����#�+3�� 
�������� ���#�-�&����� 38 ��$) ����� ���#�-�&����� 27 ��$) � ��!����&����� 3 ��$) (��$���
����!������
���'�,�&	n���
X � ��!����#������ �{ ��"(#)&����u+�#�/���+����
���'�,�) 
(*3#�̀ &�� ��#., http://www.mua.go.th, 25 ������� 2553) �������� 	$����#�$�)�+3��&������ "#��	�
��$��*#)���-���b+�/�3�!����#	+��'�,��#�-���$ ���$)��+� "#�2̀3���*#)�!�����#)��"(#/�3
*3#�̀ ��$�
�2̀3��&�� b+�/-3������� 	$��̀3-�+ (Known Group Technique) �$�/���"#2̀3/�3*3#�̀ ������ (Key 
informant) ��(�����!/�3*3#�̀ +3�����2 ��� ��������
��*#)�!�����+3���!3��� �!̀��3#)  
 �#�&����W �
�2̀3��&���+3��a�������*3#�̀ ���(�����&��� 	$�2̀3/�3*3#�̀ ������ �"# 2̀3����!���̀�
*#)������/�� 	$�#��1��� �+3��$ ��� ��)�b��X ��� �1�� #��b+���1�� tu ���u��X ��̀�� ����+��� ��$� 
����`-� � � ��b+������+�$#2$���!��`�*#)��$ ������� ���������������,
X/-3��.����&���̀$
�����,
X (Team up and pair off) b+������&�� 2 ���+����)���!���̀� 1 ��$) ��"(#-$����������,
X ��a�
������*3#�̀ ��(��%��#���� � �-$��������&���*3#�̀  
 2.  ��������(�'�,� ��"(#)&����%������&���-�)�����&&')��$��������#����� ���$&����%��3#)��
�����8��/������&�� ���������������(�'�,� �"# ������3#�*#)�!����#	+��'�,��#�-�/�������
���/�����������
����"(#�#)������-������,8��&#��1��� b+���$)##���%� 3 �������$#� �+3��$ 
(1) #�-����(���-������,8��&#��1�����+���) (2) �	
 ��,
�*#)��
����(���-������,8��&#��1���
��+���) � � (3) �����3#)���&����%�/����2 ��� �������	
�����
����"(#�#)������-���
���,8��&#��1��� 
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�$���	��%����	�����  
 1. �!����#	+��'�,��#�-���)��$)��(��%�� 	$����#�$�)/������&����$/�3�����$���"#/�����#�
����#�!�� � ���$�$)����#�!��� ���"� ���/�3�
�2̀3��&����$�����!��a�*3#�̀ �!����#	+��'�,�
�#�-��+3����	���$) b+�/������a�������*3#�̀  �
�2̀3��&�������!��a�������*3#�̀ � 	$����#�$�)
�!����#	+��'�,��#�-�/�����������+3&����� 55 ��$)&�� 68 ��$) (��+��%��3#� � 80.88)  
 2. ���!���̀�*#)������/�� 	$�#��1�������) 5 ������ ��(/�3�����$���"#��$�
�2̀3��&��/����
�$)2̀3�����"(#�����,
X�-�) '� �+3��$ ��� �1�� #��b+���1�� tu ���u��X ����`-� � � �� �$��#�� 4 ������ 
�+3��$ ��$� ��)�b��X ����+��� � ���̀�� �
�2̀3��&��+�����������a�������*3#�̀ ���(�����#�-��� �
�	
 ��,
�*#)��
����(��+���)&������'�,��#����� �)����&����(���(��*3#)��� 
 

�� 	�&�'�#('	� 


�	�'�$��)��	�'�*�	��+,�! (The readiness of the development of graduates) ����!') 
�����0&&	���/����&�+����'�,�*#)�!����#	+��'�,��#�-�/����������/����2 ��� ������
��
��/�3���	
 ��,
������(���-������,8��&#��1���� �2̀3����#������+���) b+��������&�+
����'�,�+�)� $�� ��+�+3&��������3#�+3��#�-�� ������3#�+3���	
 ��,
�*#)��
�� � �����
��3#�+3����&�������2 ��� �������	
�����
�� 
 
�	�!$���	���	���)��	�'�*�	��+,�! (Needs of the development of graduate) ����!') 
�	
 ��,
���(��
���������"#����+3�������$)������ ��������"(#/�3���+������3#��$#�������#�
#�-��/��!������#����/����������-��*#)���-������,8��&#��1��� b+���$)##���%� 3 +3�� 
�+3��$ (1) �����3#)���&����%�+3��#�-�� (2) �����3#)���&����%�+3���	
 ��,
�*#)��
�� � � (3) 
�����3#)���&����%�+3����&�������2 ��� �������	
�����
�� 
 �	-�'���
	%���� (Expected career) ����!') ��*�#�-����"#��-�-����(��%���(�3#)���*#)�!��
����#����/����������-��*#)���-������,8��&#��1��� ��+�+3&�����&�� ���̀��/���+��
���������/���*���-���(��)���#�-��/��-�-����(���-������,8��&#��1�����+���) 
 
"+���.+������+,�! (Graduate attributes) ����!')  ��,
���(�')����)�X*#)2̀3�����a&
����'�,�/���+�������������(2̀3����#����/����-������,8��&#��1����3#)��� b+��	
 ��,
�
+�)� $��#�&����!')�	
 ��,
���)+3����-����� �+3����(��$/-$��-������(�$)-�W�$���%���
����(���	
��� 
����#�+3�� (1) +3���	�.������ (2) +3��&������� � � (3) +3�����,������ 
 ��������	�/��!���'�*�	
"+0	'��+,�! (The needs for activities for graduate production 
and development) ����!') b��)�����"#��&����+3��������������'�,���(�!����#	+��'�,��#�-�/�
���������+�����������"(#�$)������ �������	����������	
 ��,
�*#)����'�,� (+3����-����� �
+3����(��$/-$��-����) /�3�#���#)�$#�����3#)���*#)���-������,8��&#��1��� 
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�$�������-���1 �	  (Policy recommendation) ����!') �����) ����c����� ��"#
���������������2̀3�������!����#	+��'�,��#�-�/���������� ��"(#�����/-3����#������)�2� 
�����+���/& � ���������+�b����+3�����2 ��� ��������
����(�#���#)�$#�����u+����*#)
���-������,8��&#��1��� 

��	����"%�&2�.	��-� (Private Higher Education Institutions) ����!') ����!') ����� ��
�������� �� ��"#�!���� ��(&�+��W)� ���u++�����������������-��������!����#	+��'�,��#�-� �.�. 
2546 � �#�`$���/�3�������	�+`� *#)������)���
�����������#	+��'�,� (��#.) 

 
���1 -�#���
	%�3	��4%$��� 
 1. #�-��� ��	
 ��,
�*#)��
����(���-������,8��&#��1�����+���)  
 2. ������3#�*#)�!����#	+��'�,��#�-�/����������/�����������
����"(#�#)������
��u+����*#)���-������,8��&#��1��� 
 3. #��+������������*#)�����3#)���&����%�/�����������
�� � �*3#���#����-�)�b����
/����2 ��� ��������
��/�3�#���#)�$#�����u+����*#)���-������,8��&#��1��� 
 
�������
�%)��	�����  

 &��2 ����'�,��#����� �)����&��/� 3 ��"(#) �+3��$ (1) ���������	
�����
��*#)
�!����#	+��'�,��#�-�/���������� (2) �����u+����*#)���-������,8��&#��1��� (4) �����+� �
�j,m����(�������������&�����2�� (Mixed-Methods Research) ��(2��2�������$�)��.�����-�)�����
 
(Quantitative method: QUAN) � ���.�����-�)�	
��� (Qualitative method: QUAL) (Creswell, 2005; 
Creswell & Plano Clark, 2007) � ������+���(����������&��������������3#)���&����%� (Need analysis 
research) (�	���  �$#)��
�-, 2550) ���/�3�
�2̀3��&�������!�*�����#������+/������&�� (Research 
framework) +�)��+)/��2������( 1 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������	
 1 ������������������  

����	
 1 ������� (Survey) 

(What should be)        

���,�-�,������.����/0�1��23 2558          ��7	�� (Method) 

(1) ��9	��	
���:��;                                                       QUAL 

(2) �@/A��B/�C�;��/0�1�	
���:��;                           QUAL 

(3) ����,���A�1�A���.����/0�1�	
���:��;        QUAN 

(What is)           

�������A�1�A���.����/0�1��2G��@���           ��7	�� (Method)        

(1) ��9	��	
�A�1H�-                                                         QUAL 

(2) �@/A��B/�C�;��/0�1�	
��,�I��.��H�-             QUAL 

(3) ����,����.����/0�1�	
���A�;���J�����           QUAN 

����	
 2 ����J���:K (Analysis) 

 

���,1-�;�����J2M�������.��

�@/�����/0�1 

J�N
��;��2�9��,JOBP�����JQ	��  

(Need Analysis) 

 

C-�J������J9�;�R���� 
 

���:���S-��:��I�����@�,OT�B�J��9� 

�����A�1�A���.����/0�1 

J�N
��;��2�9��,JOBP�����JQ	�� 

��23 �.O. 2558 

QUAL + QUAN 

�������� QUAL=��7	��J9�;�@/��� (Qualitative Method), QUAN=��7	��J9�;2�,�/ (Quantitative Method) 



บทที ่2  
 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวตัถุประสงคส์ าคญั 3 ขอ้ คือ (1) 
เพื่อส ารวจอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคาดหวงั (2) เพื่อส ารวจความ
พร้อมของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยในการพฒันาบณัฑิตเพื่อรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ (3) เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาบณัฑิต และจดัท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการผลิตและพฒันาบณัฑิตให้ตอบสนองต่อการเปิดเสรีของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ส าหรับการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 7 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 การจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 1.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 1.2 ทิศทางของการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในปัจจุบนั 
 1.3 สภาพปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ตอนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพบณัฑิตในประเทศไทย 

2.1 หลกัการและเหตุผลของการพฒันาคุณภาพบณัฑิตในประเทศไทย 
2.2 คุณภาพบณัฑิตในประเทศไทย 
2.3 ขอ้มูลแนวโนม้ตลาดแรงงานในประเทศไทย 

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัอาเซียน 
 3.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
      3.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพและการจา้งงานในต่างประเทศ 

3.4 สถานการณ์ของประเทศไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตในอาเซียน 

ตอนท่ี 4 แนวคิดและทฤษฎีของการวจิยัแบบผสม  
4.1 ความหมายของการวจิยัแบบผสม 
4.2 การออกแบบและประเภทของการวจิยัแบบผสม 
4.3 การวเิคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลในงานวจิยัแบบผสม 

ตอนท่ี 5 แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 
 5.1 ความหมายของความตอ้งการจ าเป็น 
 5.2 แนวทางการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น 
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ตอนท่ี 6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  6.1 งานวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพบณัฑิต 
  6.2 งานวจิยัเก่ียวกบัอาเซียน 

ตอนท่ี 7 ผลการสังเคราะห์อาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีประเทศในกลุ่มอาเซียนคาดหวงั  
              และผลการสังเคราะห์กิจกรรมการผลิตและพฒันาบณัฑิตเพื่อรองรับประชาคม  
              เศรษฐกิจอาเซียน 

 
ตอนที ่1 การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สถาบนัอุดมศึกษาเป็นกลไกส าคญัต่อการพฒันาประเทศ โดยมีภารกิจหลกัในการผลิตทรัพยากร
มนุษยท่ี์นับเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาประเทศในทุกด้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในแต่ละสาขาของ
ประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล การศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นการจดั
การศึกษาในระดบัสูงท่ีมุ่งพฒันาคนเพื่อเขา้สู่วชิาชีพต่างๆ และเพื่อเป็นฐานส าคญัของการพฒันาประเทศ
ไทย การประกนัคุณภาพในระดบัอุดมศึกษามีความส าคญัยิ่งต่อการพฒันาประเทศ ผลผลิตโดยตรงของ
การอุดมศึกษา คือ “บณัฑิต” จะมีคุณภาพไดก้็ต่อเม่ือกระบวนการจดัการศึกษามีคุณภาพ การอุดมศึกษา
เป็นการจดัการศึกษาในระดบัสูงท่ีมุ่งพฒันาคนเขา้สู่วชิาชีพต่างๆ ใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ มีความสามารถ และมี
คุณธรรมและจริยธรรม ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งควรจะผลิตบณัฑิตให้ไดป้ริมาณและคุณภาพ
ตอบสนองต่อความตอ้งการก าลงัคนของประเทศ 

 
1.1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 ปัจจุบนั สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีจ านวน 70 แห่ง ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัเอกชน 38 แห่ง 
วทิยาลยัเอกชน 27 แห่ง และสถาบนั 5 แห่ง (สกอ., http://www.mua.go.th, สืบคน้วนัท่ี 25 กนัยายน 2553) 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเปิดท าการเรียนการสอนภายใตก้ารควบคุมดูแลของ สกอ. มีวตัถุประสงคใ์นการ
จดัการศึกษา การวิจยั การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมตามพนัธกิจ
ของการอุดมศึกษา ในปัจจุบนั สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่ง มีนโยบายปรับเปล่ียนการบริหารจดัการให้
กา้วทนัการเปล่ียนแปลงของประชาคมโลก โดยมีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งให้รองรับบริบทของ
การพฒันาการอุดมศึกษาของชาติ โดยสถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนหลายแห่งได้ปรับเปล่ียนวิธีการ
บริหารจัดการในหลายรูปแบบเพื่อให้สามารถบริหารจดัการศึกษาได้อย่างคล่องตัว รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และการปรับเปล่ียนดงักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
ซ่ึงเป็นตวับทกฎหมายท่ีช้ีน าแนวทางการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาภาคเอกชนทุกแห่ง จะเห็นได้
วา่ ภาคเอกชนไดเ้ขา้มามีบทบาทในการจดัการศึกษาของประเทศไทยมาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในส่วนท่ีรัฐไม่สามารถจดัไดห้รือจดัไดไ้ม่เพียงพอ อนัเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัของรัฐในดา้นทรัพยากรทั้ง
ดา้นงบประมาณและดา้นบุคลากร จึงเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
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 การประกันคุณภาพบัณฑิตซ่ึงเป็นผลผลิตของสถาบนัอุดมศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของการท า
ประกันคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการประกนัคุณภาพ
บณัฑิตตามหน่วยงานตน้สังกดัและองค์กรท่ีท าหน้าท่ีประเมินสถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ (1) ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท าหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายใน และ (2) ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) ท าหนา้ท่ีประเมินคุณภาพภายนอก  
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมศ. ในฐานะเป็นผูรั้บผิดชอบในการประเมินคุณภาพภายนอกในทุกระดบั
และทุกประเภทการศึกษา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งไดรั้บสารสนเทศเพิ่มเติมในการประเมินตนเองและ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง (สมหวงั พิธิยานุวฒัน์, 2548) ส าหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) มีวตัถุประสงค์เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัและกลุ่มสาขาวิชาเพื่อกระตุน้ให้สถาบนัพฒันาคุณภาพและมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง 
ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งจะตอ้งเลือกกลุ่มสถาบนั
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงจากทั้งหมด 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม ก (วิทยาลยัชุมชน) กลุ่ม ข (สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญา
ตรี) กลุ่ม ค (สถาบนัเฉพาะทาง แบ่งยอ่ยออกเป็นกลุ่ม ค1 คือ สถาบนัเนน้ระดบับณัฑิตศึกษา และกลุ่ม ค2 
คือ สถาบันเน้นระดับปริญญาตรี) และกลุ่ม ง (สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก) ตามของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษา ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 โดยการประกนัคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกดังกล่าว ควรส่งเสริมให้มีการน าผลประเมินไปใช้เพื่อการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน (วจิิตร ศรีสอา้น, 2551)  
 
1.2 ทศิทางของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน 

อุทยั ดุลยเกษม (2551) ไดก้ล่าวไวว้า่ การประเมินคุณภาพภายนอกส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศส่งผลกระทบโดยตรงต่อการวางระบบการประเมินคุณภาพภายนอกในประเทศไทย ทิศทาง
ของการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในปัจจุบนัส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการท าประกนัคุณภาพและตวั
บ่งช้ีในการประเมินคุณภาพ ยกตวัอยา่งเช่น  

(1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF-Thailand Quality Framework) โดย
ก าหนดให้สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งจะตอ้งปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้ไดต้าม TQF (หลกัสูตรเก่า
ภายในปี 2553 ส่วนหลกัสูตรใหม่ภายในปี 2555) เน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดทางกฏหมาย 2 ฉบบั คือ (1) 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เม่ือวนัท่ี 
2 กรกฎาคม 2552 และ (2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบติัตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2552 จากสาระส าคญัของ 
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TQF จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้และการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานดงักล่าว ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัตาม TQF มี 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
(1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (2) ดา้นความรู้ (3) ดา้นทกัษะทางปัญญา (4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลย ีรวมไปถึงคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องแต่ละระดบัคุณวฒิุ  

การพฒันามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา จะเปิดกวา้งและส่งเสริมให้สถาบนัอุดมศึกษามี
โอกาสบรรจุเน้ือหาวิชาในส่วนท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ย่างอิสระ เหมาะสม และตรงกบัความ
ตอ้งการหรือเอกลกัษณะของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงจะท าให้สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถ
พฒันาหลกัสูตรไดอ้ย่างหลากหลาย ตลอดจนสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีตอ้งการให้บณัฑิตในระดบัคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา มีคุณลกัษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบณัฑิตใน
ระดบัคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกนัของสถาบนัอ่ืน เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของ
สถาบนั และเป็นท่ีสนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลกัสูตรของสถาบนั หรือผูใ้ช้บณัฑิตสนใจจะรับ
บณัฑิตเขา้ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา  โดยท่ีสถาบนัอุดมศึกษาอาจก าหนดตวับ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน
เพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไวใ้นการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก  

จะเห็นไดว้า่ การน า TQF มาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ท าให้บทบาท
ของคณาจารยม์หาวิทยาลยัเปล่ียนไปจากเดิม ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน รวมไปถึงการจดัท า Curriculum Mapping แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จาก
หลกัสูตรสู่รายวิชาเพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรมีความรับผิดชอบหลกัหรือความรับผิดชอบ
รองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง รวมไปถึงการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (Course 
Specification) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)  

(2) นโยบายของรัฐบาลเร่ืองการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นพฒันาใน 3 เร่ือง คือ คุณภาพ โอกาส 
และการมีส่วนร่วม ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งในการจดัการศึกษาให้
สอดคลอ้งและตอบสนองต่อนโยบาลของรัฐบาล ส าหรับนโยบายส าคญัของรัฐบาล เช่น นโยบายสร้าง
คุณภาพใน 4 เร่ือง ประกอบดว้ย (1) คนไทยยคุใหม่ ครูยคุใหม่ การบริหารจดัการยคุใหม่ และสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ (2) นโยบาย 3 D และก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งน าไปด าเนินการ ไดแ้ก่ 
Democracy, Decency และ Drug Free (3) การก าหนดยุทธศาสตร์ 3 ขอ้ในการส่งเสริมการอ่านให้กบัคน
ไทยและผูเ้รียน โดยก าหนดเป็นวาระแห่งชาติและในปี พ.ศ. 2552-2561 เป็นทศวรรษของการอ่านของ
ประเทศไทย  
 

1.3 สภาพปัญหาเกีย่วกบัคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 รายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษาเก่ียวกบัสภาพปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพ
และมาตรฐานการอุดมศึกษา ท่ีไดเ้สนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษาในวุฒิสภา พบวา่ คุณภาพของการ
จดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาก าลงัมีปัญหา ในท่ีน้ีขอยกมาอธิบายในบางประเด็น ไดแ้ก่ 
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 (1) ระบบอุดมศึกษาในปัจจุบนัท่ีมีสถานศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความซ ้ าซ้อนกันทั้งด้าน
หลกัสูตรและดา้นการเรียนการสอน ประกอบกบัการขยายตวัของการอุดมศึกษาไทยท่ีมีการขยายตวัอยา่ง
ต่อเน่ือง ส่งผลใหมี้การแยง่ชิงตลาดการศึกษาระหวา่งสถาบนัอุดมศึกาดว้ยกนัเองในพื้นท่ีเดียวกนัโดยไม่
ค  านึงถึงว่า บณัฑิตจะว่างงาน ตลอดจนการละเลยต่อธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพของการบริหาร
สถาบนัอุดมศึกษาโดยรวม ซ่ึงผลท่ีตามมาคือ คุณภาพการศึกษาท่ีลดต ่าลง 
 (2) มหาวิทยาลยัไทยมีความแตกต่างสูง และมีช่องวางของระดบัการพฒันาหลายมิติ เช่น ความ
แตกต่างด้านขนาด งบประมาณ ประเภท บุคลากร และคุณภาพของสถาบัน เป็นต้น นอกจากน้ี 
สถาบนัอุดมศึกษาไม่มีการท างานร่วมกนั และไม่มีการแบ่งงานกนัท าระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาด้วย
กนัเอง ส่งผลให้มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีซ ้ าซ้อน และมีระบบการบริหารจดัการท่ีส้ินเปลือง ซ่ึงหากมีการ
ร่วมมือกนัระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาโดยท างานแบบเครือข่ายอุดมศึกษา ก็จะช่วยลดปัญหาและเพิ่ม
โอกาสใหแ้ต่ละมหาวทิยาลยั 
 นอกจากน้ี รายงานท่ีเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวนัพุธท่ี 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 
เก่ียวกบัสถานการณ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง โดย สมศ. (2552) ไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะท่ี
ไดจ้ากการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสอง ไวด้งัน้ี 

(1)  อุดมศึกษาไทยตอ้งเร่งรัดสรรหาและพฒันาให้ไดค้ณาจารยว์ุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทาง
วชิาการ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์โดยเร่งยกระดบัวชิาชีพครูใหเ้ทียบเคียงกบัวชิาชีพชั้นสูง ดว้ยการสนบัสนุน
การจดัหลกัสูตรผลิตครู 5 ปี และปรับฐานค่าตอบแทนให้เทียบเท่ากบัวิชาชีพขั้นสูงอ่ืน ตามทิศทางการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเนน้การพฒันาครู เพื่อท าใหคุ้ณภาพของผูเ้รียนดีข้ึน  

(2) ให ้สกอ. สมศ. ส านกังาน กพร. ส านกังบประมาณ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชห้ลกัการของ
การจดักลุ่มสถาบนัเป็นกรอบการบริหารการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา โดยเร่งสร้างความเช่ือมโยงของแผน
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาชาติ กบัความตอ้งการของตลาดแรงงานเพื่อให้เกิดการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพฒันาประเทศ (Demand side) โดยใชป้ระโยชน์จากแนวคิด 
University Mapping/Classification โดยสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเร่งปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด และทบทวนหลกัสูตรท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด เพื่อส่งเสริม
การไดง้านของบณัฑิตและแกปั้ญหาการตกงาน รวมทั้งส่งเสริมการท าหลกัสูตรสหกิจศึกษาอยา่งจริงจงั 
            (3) กระทรวงศึกษาธิการพึงก าหนดมาตรการเร่งด่วนในการยกระดบัคุณภาพให้กบักลุ่มสาขาวิชา
ท่ีมีคุณภาพยงัไม่ได้มาตรฐานของ สมศ. จ  านวน 2 กลุ่มสาขาวิชาท่ีมีผลประเมินไม่รับรองมาตรฐาน
การศึกษา ได้แก่ 1) กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบญัชี และเศรษฐศาสตร์ และ 2) กลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งเร่งพฒันาคุณภาพสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีผลการประเมินไม่
รับรอง/ รอพินิจ เป็นการด่วน 
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           (4) ให้สร้างกลไกเพื่อให้ระบบการประกนัคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร และตอ้งจดัให้มี
การประเมินคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ืองทุกปี พร้อมทั้งรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยก าหนด
มาตรการใหส้ถาบนัอุดมศึกษาน าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใชป้ระโยชน์อยา่งจริงจงั ตาม
กรอบกฎกระทรวงว่าดว้ยการประกนัคุณภาพการศึกษา ท่ีมุ่งเนน้ความเช่ือมโยงของการประกนัคุณภาพ
ภายในและภายนอก และใชผ้ลประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษา 

      (5) สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีผลการด าเนินงานดีมาก (สองแห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลยัรังสิต) ไดจ้ดัการศึกษาให้เป็นแบบอยา่งของประเทศ 
ในขณะเดียวกนัควรบงัคบัใชน้โยบายลดการขยายตวัของสถานศึกษาทุกประเภท โดยให้ใชน้โยบายดา้น
คุณภาพเท่านั้นเป็นจุดแข่งขนั 

      (6) สานต่อนโยบายส่งเสริมสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความเขม้แข็งเชิงวิชาการและอิสระคล่องตวัใน
การบริหารจดัการจนสามารถออกนอกระบบเป็นสถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัรัฐ ตามนโยบายการส่งเสริม
การกระจายอ านาจ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการจัดสรรงบประมาณ
สนบัสนุนสถาบนัอุดมศึกษา ควรค านึงถึงจุดเนน้ เป้าหมาย หรือกลุ่มสถาบาั ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาเห็นชอบหลักการจัดระบบจัดสรรเงินสู่สถาบนัอุดมศึกษาใหม่ตาม
นโยบายหรือกลุ่มสถาบนันั้นๆ 
  (7) อุดมศึกษาไทยควรเร่งสร้างปัญญาใหก้บัสังคม โดยเร่งสร้างงานวิจยัภายใตค้วามร่วมมือของ
ภาคผลิตและอุสาหกรรม โดยสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาประเทศ 

 (8) ขอ้เสนอเก่ียวกบัทิศทางการประเมินรอบสาม ไดแ้ก่ ให้มีการประเมินทุกวิทยาเขต ให้มีการ
ประเมินระดบัคณะ ก าหนดมาตรฐานการประเมินท่ีเน้นผลผลิต ผลลพัธ์ ผลกระทบ และกระบวนการ 
ท่ีส าคญั ประสานความเช่ือมโยงของการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก ก าหนด
เกณฑ์การประเมินโดยอ้างอิงจากมาตรฐานของประเทศ มาตรฐานสากล แผนพฒันาคุณภาพการ
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการส่งเสริมใหส้ภาวชิาชีพเขา้มามีส่วนร่วม
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 

จากรายงานท่ีเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาดงักล่าว พบว่า ผลประเมินระดบัมาตรฐาน
และตวับ่งช้ีดา้นคุณภาพบณัฑิตโดยรวมแลว้บณัฑิตไดง้านท าร้อยละ 83.77 ไดง้านท าตรงสาขาร้อยละ 
77.97 โดยบณัฑิตมีเงินเดือนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 87.11  ผูใ้ช้บณัฑิตมีความพึงพอใจต่อ
บณัฑิตอยู่ในระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 3.70) ร้อยละการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาเอกสูงถึงร้อยละ 
117.61 สืบเน่ืองจากการประกาศใชน้โยบายขอ้ก าหนดการส าเร็จการศึกษาของหลายสถาบนั  

นอกจากน้ีพบวา่ ยงัมีสถาบนัอุดมศึกษาอีกหลายแห่งท่ีมีขอ้ก าหนดการส าเร็จการศึกษาท่ีตอ้งให้
มีการตีพิมพ ์2 ช้ินงานข้ึนไป แต่ยงัมีตวับ่งช้ีท่ีผลการด าเนินงานยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ไดแ้ก่ (1) ร้อยละการ
ตีพิมพว์ทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทท่ีมีเพียงร้อยละ 52.37 ซ่ึงยงัถือวา่ต ่ามาก (2) จ  านวนวิทยานิพนธ์และ
งานวิชาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัมีเฉล่ียเพียง 15.86 ช้ินต่อปี ซ่ึงถือว่าต ่ามากเช่นกนั และ (3) ใน
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รอบสามปีมีนกัศึกษา/ศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บรางวลัในระดบัชาติ/นานาชาติโดยเฉล่ียเพียง 54.06 คน เท่ากบัวา่ใน 
1 ปีมีนกัศึกษา/ ศิษยเ์ก่าทัว่ประเทศไดรั้บรางวลัไม่ถึง 15 คน  

จากสภาวการณ์ดงักล่าว ช้ีใหเ้ห็นวา่ ระบบอุดมศึกษาไทยมิไดมุ้่งพฒันาทกัษะในการแสดงออก/
แข่งขนั เท่าท่ีควร และเม่ือพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มพบวา่ การไดง้านของแต่ละประเภทสถาบนัมีความ
ใกลเ้คียงกนัมาก มีเพียงกลุ่มสถาบนัเฉพาะทางเท่านั้นท่ีมีอตัราการไดง้านท า และการไดง้านตรงสาขา สูง
กลุ่มอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด (ร้อยละ 96.93 และ 96.26 ตามล าดับ) และสถาบนัส่วนใหญ่มีบณัฑิตได้
เงินเดือนเป็นไปตามเกณฑ์สูงกวา่ร้อยละ 83 ยกเวน้มหาวิทยาลยัราชภฎัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลเท่านั้นท่ีไดต้  ่ากวา่ร้อยละ 80 (ร้อยละ 74.43 และ 68.71 ตามล าดบั)   
 
ตอนที ่2 แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันาคุณภาพบัณฑิตในประเทศไทย 
 
2.1 หลกัการและเหตุผลของการพฒันาคุณภาพบัณฑิตในประเทศไทย 

การประกนัคุณภาพบณัฑิตในระดบัอุดมศึกษามีความส าคญัยิง่ต่อการพฒันาประเทศ บณัฑิตจะมี
คุณภาพไดก้็ต่อเม่ือกระบวนการจดัการศึกษามีคุณภาพ การอุดมศึกษาเป็นการจดัการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคน
เขา้สู่วชิาชีพ ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งควรจะผลิตบณัฑิตให้ไดป้ริมาณและคุณภาพตอบสนองต่อ
ความตอ้งการก าลงัคนของประเทศ ส าหรับหลกัการและเหตุผลของการพฒันาคุณภาพบณัฑิตในประเทศ
ไทยมีหลายประการ ประกอบดว้ย (1) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2545 (2) กรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา (3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 
2551-2565) และ (4) แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554)  

 
(1) พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไข (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545  
หมวด 6 มาตรา 47-51 ไดก้ล่าวถึงมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะใน

มาตรา 48 ระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก  

 
(2) กรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2549 ไดก้ าหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ีเก่ียวกบั

มาตรฐานการอุดมศึกษา 3 เร่ือง ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคมความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
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มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต การพฒันาบณัฑิตจ าเป็นตอ้งอาศยัการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการพฒันาตามคุณลักษณะดังกล่าว ส่วนมาตรฐานด้านการ
บริหารจดัการการอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการตามพนัธกิจของการอุดมศึกษา 4 ดา้นอยา่งมีดุลยภาพ ไดแ้ก่  

1) มีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการท่ี
หลากหลายของประเภทสถาบนัและสังคม โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนแบบผูเ้รียน
เป็นส าคญั เนน้การเรียนรู้และการสร้างงานดว้ยตนเองตามสภาพจริง ใชก้ารวิจยัเป็นฐาน มีการประเมิน
และใช้ผลการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน และการบริหารจดัการหลกัสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการ
นิสิตนกัศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน  

  2) มีการวิจยัเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นการขยายพรมแดนความรู้
และทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มตามศกัยภาพ
ของประเภทสถาบนั มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อพฒันาความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติของสังคมและประเทศชาติ  

3) มีการให้บริการวิชาการท่ีทนัสมยั เหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม
ตามระดบัความเช่ียวชาญของประเภทสถาบนั มีการประสานความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษากบั
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งและความย ัง่ยืนของสังคมและ
ประเทศชาติ  

4) มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พฒันา เผยแพร่ วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะวฒันธรรม
ต่างประเทศอยา่งเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการพฒันาสังคมและประเทศชาติ  

 
(3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551-2565)  
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี มีเป้าหมายเม่ือส้ินสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 ท่ีชดัเจน คือ การ

ยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตวัส าหรับงานท่ี
เกิดข้ึนตลอดชีวิต พฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศในโลกาภิวฒัน์ สนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของทอ้งถ่ินไทยโดยใชก้ลไกของ
ธรรมภิบาล การเงิน การก ากบัมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ 
ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ โดยผูท่ี้ไดรั้บผลโดยตรงของแผนอุดมศึกษา คือ เยาวชนไทย 
นกัศึกษาไทย และบณัฑิตในอนาคต และจากกรอบแผนอุดมศึกษาดงักล่าว น ามาสู่การก าหนดตวับ่งช้ี
เพื่อก ากบัติดตามการจดัการอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจะประกาศใชต่้อไปโดย สกอ. 
ซ่ึงไดมี้การประชุมรับฟังความคิดเห็นและร่วมวิพากษ์คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี18 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรม
เอเชีย กรุงเทพฯ 
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(4) แผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2551-2554)  
สกอ. (2551) ไดก้ล่าวถึงภาพอนาคตท่ีจะมีผลกระทบต่ออุดมศึกษาไทย ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลง

ประชากร พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต การกระจายอ านาจการ
ปกครอง การจดัการความขดัแยง้และความรุนแรง เยาวชน นกัศึกษา และบณัฑิตในอนาคต เศรษฐกิจ
พอเพียง สถานะเศรษฐกิจของประเทศ ขอ้มูลพื้นฐานและแนวโนม้เก่ียวกบัอุดมศึกษา ตลอดจนวิสัยทศัน์ 
เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ เป้าหมายการรับนกัศึกษาเขา้ใหม่และผูส้ าเร็จการศึกษาในช่วง พ.ศ. 2551-2554 
และการน าแผนไปสู่การปฏิบติั โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัคุณภาพบณัฑิตไดก้ าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ไว้
อยา่งชดัเจน ยกตวัอยา่งเช่น  

1) การเพิ่มสัดส่วนผูเ้ข้าศึกษาอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากเดิม 28:72 เป็น 33:67  

2) ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษามีงานท าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
3) ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นผูมี้ทกัษะวิชาการ ทกัษะวิชาชีพ มีความ

รับผดิชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวนิยั มีจิตส านึกของการเป็นผูป้ระกอบการ สามารถปรับตวัส าหรับงาน
ท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวติ มีความสามารถดา้นวเิคราะห์ สังเคราะห์ สามารถใชเ้ทคโนโลยีพื้นฐานไดเ้ป็นอยา่งดี 
มีทกัษะในการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

4) เนน้การมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคอุตสาหกรรมการบริการ  
5) การเพิ่มศกัยภาพการผลิตผลงานวจิยัและนวตักรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
6) การเพิ่มจ านวนผูเ้รียนอุดมศึกษานอกเหนือช่วงอายุ 18-24 ปี โดยใชร้ะบบการสะสม

หน่วยกิตในสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวติ เป็นตน้  
ส าหรับบทบาทของอุดมศึกษาไทยในการพฒันาขีดความสามารถของประเทศ ได้ก าหนด

เป้าหมายไว้ว่าให้ มีศูนย์ความเป็นเลิศ ท่ี เ ป็นแหล่งสร้างผลงานทางวิชาการเฉพาะสาขาใน
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความพร้อมและเช่ียวชาญในสาขานั้นๆ เพื่อจดัระเบียบทางวิชาการใหม่ในการ
จดัการบณัฑิตศึกษาและการวจิยั โดยใชโ้จทยห์รือปัญหาจากภาคการผลิตมาจดัท าเป็นหลกัสูตรการศึกษา 
และวิจยับูรณาการท่ีช่วยตอบโจทยปั์ญหา ในดา้นโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ มีเป้าหมายในการจดัการ
เรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และการให้บริการการเรียนรู้ทางไกล (Distance Learning) 
รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจและการแข่งขนัเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวางโดยน าส่ือการเรียนรู้
ของสถาบนัอุดมศึกษาออกสู่สาธารณะ (Open Courseware) เพื่อเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงอุดมศึกษาและเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ  
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2.2 คุณภาพบัณฑิตในประเทศไทย 
ปัจจุบนั คุณภาพบณัฑิตในประเทศไทยวดัได ้3 มิติ ประกอบดว้ย (1) คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF: 
HEd) (2) คุณภาพบณัฑิตตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2549) และ (3) คุณภาพบณัฑิตตามตวับ่งช้ีคุณภาพบณัฑิตของหน่วยงาน
ตน้สังกดัและองค์กรประเมิน ประกอบดว้ย ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  (สมศ.) และส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
(1) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education; TQF: HEd) 
 ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545
หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ยระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติข้ึน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการประกนัคุณภาพ
ของบณัฑิตในแต่ละระดบัคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการจดัท ามาตรฐานดา้น
ต่างๆ เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนัในการผลิตบณัฑิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 มีวตัถุประสงคส์ าคญั คือ เพือ่เป็นกรอบมาตรฐานใหส้ถาบนัอุดมศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา ให้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิใน
ระดบัอุดมศึกษา ส าหรับกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบดว้ย 

1. ระดบัคุณวุฒิ ไดแ้ก่ 
ระดบัท่ี 1 อนุปริญญา (3 ปี) 
ระดบัท่ี 2 ปริญญาตรี 
ระดบัท่ี 3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
ระดบัท่ี 4 ปริญญาโท 
ระดบัท่ี 5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
ระดบัท่ี 6 ปริญญาเอก 
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2. คุณภาพบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ TQF ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดและตอ้งครอบคลุมอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้นต ่าเพื่อประกนัคุณภาพบณัฑิต
ในระดบัอุดมศึกษาในปัจจุบนั ซ่ึงเนน้ผลการเรียนรู้ท่ีส าคญั (Learning Outcome) ไดแ้ก่  

1) คุณธรรม จริยธรรม  
2) ความรู้  
3) ทกัษะทางปัญญา  
4) ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผดิชอบ 
5) การวเิคราะห์ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

 ส าหรับสาขา/สาขาวิชาท่ีเน้นทกัษะทางปฏิบติัตอ้งเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสัย 
เช่น แพทยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ พลศึกษา เป็นตน้ โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของแต่ละ
ระดบัคุณวฒิุและลกัษณะของหลกัสูตรอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้
ในแนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

(2) คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา  ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 2549 ได้

ก าหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ีเก่ียวกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 เร่ือง ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต 
มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาสังคมความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะมาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิตมีตวับ่งช้ีส าคญั 3 ประการ คือ  

1) บัณฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อพฒันาตนเอง สามารถปฏิบติังานและสร้างงานเพื่อพฒันาสังคมให้สามารถแข่งขนั
ไดใ้นระดบัสากล 

2) บณัฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และ 

3) บณัฑิตมีสุขภาพดีทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของ
ตนเองอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

 
(3) คุณภาพบัณฑิตตามตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ไดร้ะบุตวับ่งช้ี
ผลผลิต ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพบณัฑิตไวจ้  านวน 4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.9 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.10 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ ์
ตวับ่งช้ีท่ี 2.11 ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิต  
ตวับ่งช้ีท่ี 2.12 ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาท่ี

ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วฒันธรรม และดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ส่วนคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 เนน้การ
ประเมินเฉพาะตวับ่งช้ีท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้ (Input indicator) และตวับ่งช้ีกระบวนการ (Process indicator) 
ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพบณัฑิตมีจ านวน 2 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.8 ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา 
 
คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ไดอ้ธิบายไวว้า่ 

คุณลกัษณะของบณัฑิต หมายถึง คุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ซ่ึงผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาพึงมี 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ คุณลกัษณะของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลกัสูตร 
และคุณลกัษณะของบณัฑิตตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต  ส่วนคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาเป็น
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และเป็นปัจจยัส าคญัของคุณภาพบณัฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวงัของผูใ้ช้
บณัฑิตและสังคม  

 
(4) คุณภาพบัณฑิตตามตัวบ่งช้ีของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบท่ีสอง (พ.ศ. 2549-2553) ไดก้ล่าวถึง
มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต และไดอ้ธิบายไวว้า่ บณัฑิตเป็นผูเ้รืองปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้และ
พฒันาตนเอง สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีทกัษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพในฐานะนกัวิชาชีพชั้นสูง 
มีทกัษะวิจยัในฐานะนักวิชาการชั้นสูง มีจิตส านึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและ
สังคมโลก ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพบณัฑิตมีจ านวน 8 ตวับ่งช้ี โดยตวับ่งช้ีท่ี 1.1-1.5 เป็นตวั
บ่งช้ีส าหรับปริญญาตรี ส่วนตวับ่งช้ีท่ี 1.6-1.8 เป็นตวับ่งช้ีส าหรับบณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดท้  างานตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.3 ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ ์
ตวับ่งช้ีท่ี 1.4 ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.5 จ  านวนนกัศึกษา หรือศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่ง ในดา้นวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวลัทางวิชาการ  หรือด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพบณัฑิตใน
ระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา                     

ตวับ่งช้ีท่ี 1.6 จ านวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัในระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติภายในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.7 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจ านวน
วทิยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.8 บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกทั้งหมด 

ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)ระดบัอุดมศึกษา 
(สมศ., 2554) พฒันามาจากแนวทางการท าประกนัคุณภาพตามท่ีระบุไวใ้นกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ 
หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 2553) ซ่ึงก าหนดให้การ
ประเมินคุณภาพภายนอกครอบคลุมมาตรฐาน 4 เร่ือง ไดแ้ก่ (1) ผลการจดัการศึกษา (2) การจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (3) การบริหารจดัการศึกษา (4) การประกนัคุณภาพภายใน ซ่ึงตวับ่งช้ี
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีพื้นฐาน ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ และตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม จ านวน 18 
ตวับ่งช้ี ส าหรับตวับ่งช้ีดา้นคุณภาพบณัฑิตเป็นตวับ่งช้ีพื้นฐานมีจ านวน 4 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่  

ตวับ่งช้ีท่ี 1 บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
ตวับ่งช้ีท่ี 2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่  
ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่  
 
(5) คุณภาพบัณฑิตตามตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  
ส านกังาน ก.พ.ร. มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบคุณภาพบณัฑิตเฉพาะสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ จาก

คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของสถาบนัอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ส านกังาน ก.พ.ร. ไดพ้ฒันากรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรอง
การปฏิบติัราชการของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อน ามาใช้ประเมินคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ
จ านวน 74 แห่ง (ส านกังาน ก.พ.ร., 2551) โดยในส่วนของการประกนัคุณภาพบณัฑิต ส านกังาน ก.พ.ร. 
ไดก้  าหนดไวจ้  านวน 4 ตวับ่งช้ี ประกอบดว้ย 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.1.1 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1.2 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา  
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1.3 ร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีผ่านการสอบใบประกอบ

วชิาชีพ ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา ต่อจ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด  
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ งใน
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่อจ านวนวทิยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก 

 

จากการสังเคราะห์เอกสารท่ีน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพบณัฑิตในประเทศไทย พบว่า 
คุณภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรีสามารถวดัไดห้ลายมิติ และมีความแตกต่างกนัไปตามประกาศกระทรวง
แต่ละฉบบั แผนพฒันาการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และองค์กรประเมินแต่ละแห่ง ส าหรับผลการ
สังเคราะห์คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีมีคุณภาพหรือบณัฑิตท่ีพึงประสงคจ์  าแนกตามแหล่งขอ้มูลท่ีน าเสนอ
แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคห์รือคุณภาพบณัฑิต แสดงในตารางท่ี 1 
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2.3 ข้อมูลแนวโน้มตลาดแรงงานในประเทศไทย 
 
 จากบทวิเคราะห์ตลาดแรงงานในอนาคตกบัความพร้อมของแรงงานไทย โดย พิมพิดา โยธา
สมุทร และชูชาติ เทศสีแดง (2553) ซ่ึงเป็นรายงานสืบเน่ืองจากผลการวิจยัแนวโนม้ความตอ้งการแรงงาน
ใน 5 ปีขา้งหนา้ (2553-2557) ของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน พบวา่ ความตอ้งการแรงงานจะมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง และภาคการเกษตรยงัเป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการแรงงานสูงท่ีสุด โดย
ผลการวิจยัไดร้ายงานวา่ หากอตัราการขยายตวัของจีดีพีของไทย เป็นไปตามการคาดการณ์ของกองทุน
การเงินระหวา่งประเทศ คือ ขยายตวัท่ีร้อยละ 1, 4, 5 และ 6 ต่อปี (2553-2557) ตามล าดบั และสต๊อคทุน
ขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 3.1 ต่อปี คาดวา่ความตอ้งการแรงงานจะมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนประมาณ 37.6 ลา้นคน 
38.2 ลา้นคน 38.7 ลา้นคน 39.3 ลา้นคน และ 39.9 ลา้นคน ตามล าดบั นอกจากน้ี จากผลการวิจยัดงักล่าว 
พบวา่ สาขาอาชีพท่ีคาดวา่มีความตอ้งการแรงงานมากใน 5 ปีขา้งหนา้ อนัดบั 1 คือ ผูป้ฏิบติังานดา้นการ
เพาะปลูกพืชไร่และพืชผกั อนัดบั 2 คือ พนกังานขายสินคา้ในร้านคา้ และอนัดบั 3 คือ พนกังานสาธิต
สินคา้ และอนัดบั 4 คือ ผูป้ฏิบติังานดา้นการปลูกไมย้นืตน้และผลไม ้ 

เม่ือแยกแนวโนม้ความตอ้งการแรงงานออกเป็นรายสาขา โดยในภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะมี
ความตอ้งการแรงงานเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 14.2 ลา้นคน ในปี 2553 14.7 ลา้นคน ในปี 2554 15.2 ลา้นคน 
ในปี 2555 15.8 ลา้นคน ในปี 2556 และในปี 2557 จะเพิ่มสูงข้ึนถึง 16.3 ลา้นคน โดยกิจการการเกษตร
คาดวา่มีความตอ้งการแรงงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ ป่าไมแ้ละกิจการประมง ในภาคอุตสาหกรรมนั้น 
คาดวา่ตอ้งการแรงงานเพิ่มข้ึนทุกปี โดยในปี 2553 มีความตอ้งการแรงงานประมาณ 8.3 ลา้นคน 8.4 ลา้น
คน 8.6 ลา้นคน 8.7 ลา้นคน และในปี 2557 8.9 ลา้นคน ตามล าดบั ซ่ึงกิจการก่อสร้างจะมีความตอ้งการ
แรงงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ กิจการการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม และกิจการเคร่ืองแต่งกาย 
ส่วนภาคบริการนั้น ในปี 2553-2557 มีความตอ้งการมากข้ึนทุกปีเช่นกนั คือ มีความตอ้งการแรงงาน
ประมาณ 15.4 ลา้นคน 15.6 ลา้นคน 15.7 ลา้นคน 15.9 ลา้นคน และ 16.1 ลา้นคน ตามล าดบั ซ่ึงกิจการ
ขายปลีกจะมีความตอ้งการแรงงานสูงสุด รองลงมา คือ โรงแรมและภตัตาคาร และกิจการบริหารราชการ 

จะเห็นได้ว่า ความต้องการแรงงานในภาคการเกษตรเพิ่มสูงข้ึนในแต่ละปี และอาจมีความ
ตอ้งการมากกว่าภาคบริการในปี 2557 ทั้ง น้ีเม่ือมองไปท่ีภาคเกษตรกรรมปัจจุบนัพบว่า คนท่ีท า
การเกษตรมีอายมุากข้ึน คือ เฉล่ียประมาณ 45 ปี ขณะเดียวกนัแรงงานภาคอุตสาหกรรมอยูใ่นช่วงอายุ 29 
ปีข้ึนไปในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีแรงงานในวยัท างานเป็นจ านวนมาก เม่ือเกษียณอายุงาน อาจเขา้สู่ภาค
การเกษตรจ านวนหน่ึง แต่อาจมีเพียงจ านวนนอ้ยท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการเกษตร จึงมีแนวโนม้ความ
เป็นไปไดว้า่แรงงานภาคเกษตรกรรมจะลดลงเร่ือยๆ เช่นกนั 
 จากการส ารวจเก่ียวกบัสายอาชีพท่ีเป็นท่ีตอ้งการและมีแนวโน้มเป็นท่ีตอ้งการตลอดส าหรับ
ตลาดแรงงานจนถึงปี 2012 ของบริษทั มิสคอนเซาท์ จ  ากดั (MissConsult CO., Ltd) (มิสคอนเซาท์, 2553) 
ซ่ึงเป็นบริษทัความร่วมมือระหว่างผูบ้ริหารไทย และผูบ้ริหารจากสหรัฐอเมริกา ในฐานะท่ีปรึกษาดา้น
การบริหารการจดัการความสามารถและกลยุทธ์ เพื่อความส าเร็จขององคก์ร (MissConsult: Consult for 



26 
 

Management Intelligence and Strategy for Success) ไดด้ าเนินการส ารวจบริษทัชั้นน าในทุกวงการถึง
แนวโน้มความตอ้งการทางด้านบุคลากรในสายอาชีพในอนาคต จากผลส ารวจทั้งหมดของบริษทัได้
ขอ้สรุปท่ีตรงกนักบัความตอ้งการทางสายอาชีพท่ีเป็นท่ีตอ้งการ และอาจจะมีปัญหาในอนาคตส าหรับ
การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในสายอาชีพดงักล่าว โดยสรุป 9 อาชีพท่ีเป็นท่ีตอ้งการสูงสุด
ในช่วงปี 2006-2012 มีดงัน้ี 
 1. Network System and Data Communications Analysis: ส าหรับสายอาชีพน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะโต
เป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานถึง 57 % ในปี 2012 ส าหรับความตอ้งการท่ีมีมากข้ึนของสายงานใน
อาชีพน้ีจะเพิ่มข้ึนท่ีผูมี้ความสามารถท่ีจะปรับปรุงและดูแลระบบในส่วนของเทคโนโลยีสมยัใหม่. 
ส าหรับ System Analysts จะตอ้งสามารถแกปั้ญหาเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ให้มีความเหมาะสมกบัองคก์ร 
รวมถึง เป็นท่ีตอ้งการขององคก์ร Network systems and data communications analysts จะเป็นสายอาชีพ
ท่ีเติบโตเร็วมาก ซ่ึงบุคลากรท่ีท างานในสายอาชีพน้ีค่าตอบแทนจะสูงมากเช่นกนั 

2. Sales & Marketing: สายอาชีพน้ีจะมีความตอ้งการสูงโดยเฉพาะผูท้  างานในสายท่ีเก่ียวกบั 
Healthcare and biomedical ซ่ึงในธุรกิจดงักล่าวจะเติบโตอยา่งมากในอนาคตและแน่นอนยอ่มตอ้งการ 
ผูข้าย และ นกัการตลาด ท่ีมีความรู้และความสามารถสายดงักล่าวสูงเช่นกนั โดยรายไดต้อบแทนของสาย
อาชีพน้ีจะข้ึนกนั ประสบการณ์ท างานและความส าเร็จทางสายอาชีพท่ีผา่นมา ดงันั้น ถา้คุณท างานในสาย
น้ี คุณจ าเป็นอยา่งมากส าหรับ Business Track record ส าหรับการเตรียมตวัให้พร้อมยิ่งข้ึนโดยทัว่ไปคุณ
อาจจะตอ้งจบ MBA ในส่วนของการตลาด รวมทั้งตอ้งมีประสบการณ์ทางการท างานอยา่งนอ้ย สอง หรือ 
สามปี ส าหรับการท างานในทีมบริหารตน้ๆ แต่ถา้จะให้ดีมากยิ่งข้ึนส าหรับการท างานในสายการบริหาร
ระดบัสูง คุณตอ้งการประสบการณ์ท างานอย่างน้อย ห้า ถึง แปดปี และแน่นอนสายอาชีพน้ีจะให้
ผลตอบแทนอยา่งดี 

3. Accounting: เป็นสายอาชีพท่ีจะเป็นท่ีตอ้งการตลอดและเป็นสายอาชีพท่ีมีค่าตอบแทนสูงมาก
เช่นกนั โดยค่าตอบแทนจะเปรียบเทียบกบัการสอบเทียบเป็นผูต้รวจสอบบญัชีได ้ส าหรับสายอาชีพน้ี 
ความตอ้งการทางการตลาดยงัมีความตอ้งการสูงอยูเ่สมอ ในปัจจุบนับุคลากรผูเ้ช่ียวชาญในสายอาชีพน้ีจะ
นิยมออกไปท าธุรกิจส่วนตวักนัมากกวา่ท างานกบัองคก์รซ่ึงก็ท าให้บุคลากรในสายอาชีพน้ียงัขาดแคลน
บุคลากรผูเ้ช่ียวชาญอยูเ่สมอ ซ่ึงค่าตอบแทนยอ่มสูงตามความตอ้งการอยา่งไม่ตอ้งสงสัย  

4. ผูช่้วยแพทย:์ เป็นสายอาชีพท่ีจะมีอตัราความตอ้งการสูงมากกวา่ 45% ในปี 2010 ส าหรับผูช่้วย
แพทยจ์ะมีความตอ้งการทางสายงานเพราะอตัราการเติบโตของธุรกิจในสาย Health Services Industry ท่ี
มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต ดงันั้นสายอาชีพดงักล่าวจะมีความจ าเป็นมากในการช่วย
แพทยใ์หท้  างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

5. Medical Records and Health Information Technicians: ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ 
ซ่ึงจะตอบสนองต่อการเติบโตตามกระแสของธุรกิจ Medical 
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6. Computer Application Software Engineers: สายอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและ
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แบบใหม่ๆ เพื่อตอบรับกบัระบบปฎิบติัใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนในสายของตลาด
คอมพิวเตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญในสายอาชีพน้ี จะตอ้งตระหนกัถึงการออกแบบโปรแกรมในรูปแบบท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละไดป้ระโยชน์สูงสุดในเชิงของการใชง้านคอมพิวเตอร์   ประกอบกบัธรรมชาติ
ของตลาดคอมพิวเตอร์ท่ีจะมีอตัราการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ดงันั้น Computer Software Engineers จะ
เป็นท่ีตอ้งการในอตัราท่ีสูงเสมอ รวมทั้งค่าตอบแทนท่ีสูงตามความสามารถของบุคลากร 

7. Database Administrators: สายอาชีพของ Database Administrators จะท างานเก่ียวขอ้งกบั
ระบบปฎิบติัการฐานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั Performance, modification, security and Platform กบั
ระบบขอ้มูลท่ีใช้งาน ส าหรับสายอาชีพน้ีแน่นอนความตอ้งการไม่เคยลด มีแต่ตอ้งการเพิ่มส าหรับ
บุคลากรท่ีเช่ียวชาญอยา่งแทจ้ริง 

8. นกักฎหมาย: หรือ ทนายความ ส าหรับสายอาชีพน้ีจะมีความตอ้งการมากข้ึนในลกัษณะของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะช่วยปกป้องทรัพยสิ์น ความสามารถ และดา้นอ่ืนๆ ของบุคคลหรือองคก์ร ส าหรับสาย
อาชีพน้ีจะถูกเสมือนบงัคบัให้มีส าหรับองคก์รแทบทุกองคก์รท่ีจะตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญในการปรึกษา และ 
ปฎิบติัตวัให้ถูก เพื่อประโยชน์สูงสุดขององคก์ร ดงันั้นคุณจะไม่แปลกใจในอนาคตสายอาชีพน้ีจะเป็น
สายอาชีพท่ีเป็นท่ีตอ้งการอยา่งมากเช่นกนั 

9. Manufacturing & Engineering: ส าหรับสายอาชีพน้ีเป็นท่ีตอ้งการเพื่อตอบสนองการพฒันา
สายการผลิต ในลกัษณะแนวคิดการท างานแบบผลบวกทางการผลิต เช่น Lean Manufacturing ส าหรับ
สายอาชีพน้ี Process and Manufacturing engineers หรือ A plant manager สามารถท ารายไดอ้ยา่งงดงาม
ตามวตัถุประสงคข์องการท าการผลิตไดเ้ต็มประสิทธ์ิภาพโดยสามารถควบคุมขบวนการท่ีไม่จ  าเป็นอยา่ง
อ่ืนไดเ้ตม็ท่ี ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ถา้คุณเป็นผูห้น่ึงท่ีท างานในสายอาชีพน้ี และคุณมีความสามารถทางดา้น
การควบคุมสายการผลิตใหมี้ประสิทธภาพสูงสุด คุณยอ่มเป็นท่ีตอ้งการดว้ยค่าตอบแทนท่ีคุณตอ้งการ   
 

ตอนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัอาเซียนและประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

3.1 ข้อมูลเกีย่วกบัอาเซียน 
 

 3.1.1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
 ขอ้มูลพื้นฐานของอาเซียนสรุปมาจากเอกสารของกลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน (2546) ค าว่า 
“อาเซียน” ภาษาองักฤษใชค้  าวา่ “ASEAN” ยอ่มาจาก Association of South East Asian Nations และแปล
เป็นภาษาไทยไดว้า่ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN, 2005) ปัจจุบนั อาเซียน มี
ประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน 
เวียดนาม พม่า กมัพูชา และลาว ส าหรับขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ พบว่า อาเซียนมีพื้นท่ีประมาณ 4,435,570 
ตารางกิโลเมตร ส่วนประชากรของประเทศสมาชิกมีประมาณ 590 ลา้นคน ส่วน GDP คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 1.5 ลา้นลา้นดอลล่าร์สหรัฐ  
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 (1) การก่อตั้ง 
อาเซียน ก่อตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) โดยอาเซียนไดถื้อก าเนิดข้ึนเป็น

คร้ังแรกโดยมีสมาชิกจ านวน 5 ประเทศ ซ่ึงลงนามโดยรัฐมนตรีของ 5 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1967 หรือ ปี พ.ศ. 2510 และต่อมาได้
เพิ่มเป็น 10 ประเทศ โดยประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เขา้เป็นสมาชิกประเทศท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 
2527  เวียดนามเขา้เป็นสมาชิกประเทศท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 28กรกฎาคม 2538  ลาวและพม่าเขา้เป็นสมาชิก
ประเทศท่ี 8 และ 9 ตามล าดบั  เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2540 และกมัพูชาเป็นสมาชิกประเทศท่ี 10 เม่ือ
วนัท่ี 30 เมษายน 2542  ในปัจจุบนั ส าหรับ “กฎบตัรอาเซียน” ไดมี้การลงนามเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2551 ซ่ึงท าให้อาเซียนมีสถานะคลา้ยกบัสหภาพยุโรปมากยิ่งข้ึน และในปี พ.ศ. 2553 เร่ิมประกาศใชเ้ขต
การคา้เสรีอาเซียน และก าลงัจะกา้วสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี 2 
ตราสัญลกัษณ์ของอาเซียน 

 
 อาเซียนมีค าขวญัวา่ “One Vision, One Identity, One Community” หรือ “หน่ึงวิสัยทศัน์ หน่ึง
เอกลกัษณ์ หน่ึงประชาคม” สัญลกัษณ์ของ อาเซียน คือ ตน้ขา้วสีเหลือง 10 ตน้มดัรวมกนัไว ้ หมายถึง 
ประเทศสมาชิกรวมกนัเพื่อมิตรภาพและความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั สีน ้ าเงิน หมายถึง สันติภาพและ
ความมัน่คง สีแดง หมายถึง ความกลา้หาญและความกา้วหนา้ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ และ สีเหลือง 
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง (แผนภาพท่ี 2) 
 
 (2) วตัถุประสงค์ของการก่อตั้ง 

อาเซียนก่อตั้งข้ึนตามปฏิญญากรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการเพิ่ม
อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพฒันาสังคม และวฒันธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก ตลอดจนการ
รักษาสันติภาพและความมัน่คงในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้คลายขอ้พิพาทระหวา่งประเทศสมาชิกอยา่ง
สันติ ส าหรับวตัถุประสงคต์ามปฏิญญากรุงเทพฯ โดยสรุปมีดงัน้ี 

1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในทางเศรษฐกิจ สังคม
วฒันธรรม เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ และการบริหาร 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_ASEAN.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94?wpDestFile=Seal_of_ASEAN.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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  2) เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมัน่คงส่วนภูมิภาค  
  3) เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมในภูมิภาค 

4) เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติท่ีดี 
5) เพื่อใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในรูปของการฝึกอบรมและการวจิยั และส่งเสริม 

การศึกษาดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
6) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา้ ตลอดจนการ

ปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 
7) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกบัประเทศภายนอก องคก์ารความร่วมมือแห่ง

ภูมิภาคอ่ืนๆ และองคก์ารระหวา่งประเทศ 
 

(3) โครงสร้างของอาเซียน   
1) ส านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)  
ส านักเลขาธิการอาเซียนได้จดัตั้งข้ึนตามขอ้ตกลงท่ีลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศ

อาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 1 ในปี 2519 เพื่อท าหน้าท่ีประสานงานและ
ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมอาเซียน และเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อระหวา่ง
สมาคมอาเซียน คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบนัต่าง ๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิก 
  ส านักเลขาธิการอาเซียนตั้ งอยู่ท่ีกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวหน้า 
ส านักงานเรียกว่า “เลขาธิการอาเซียน” ซ่ึงเม่ือเดือนกรกฎาคม 2545 ท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ    
อาเซียน คร้ังท่ี 35 ไดแ้ต่งตั้งนาย Ong Keng Yong” ชาวสิงคโปร์ เป็นเลขาธิการอาเซียนคนใหม่แทนนาย 
Rodolfo C. Severino Jr. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบนั โดยจะมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 5 ปี    (ตั้งแต่ 1 
มกราคม 2546) และมีรองเลขาธิการอาเซียนจ านวน 2 คน คือ Dr. Wilfrido V. Villacorta ชาวฟิลิปปินส์ 
และ Pengiran Mashor Pengiran Ahmad ชาวบรูไน โดยจะมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ระหวา่งปี 
2546-2549) 
  2) ส านักงานอาเซียนแห่งชาติ หรือกรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat)  

เป็นหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก ซ่ึงแต่ละประเทศได้
จดัตั้งข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีรับผิดชอบประสานงานเก่ียวกบัอาเซียนในประเทศนั้นๆ และติดตามผลของการ
ด าเนินกิจกรรม/ความร่วมมือต่างๆ ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการจดัตั้ งกรมอาเซียนให้มีหน้าท่ี
รับผดิชอบในการปฏิบติังานดา้นอาเซียนดงักล่าว 
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(4) การก าหนดนโยบายและการด าเนินงาน 
1) การประชุมระดับหัวหน้ารัฐบาลอาเซียนหรือการประชุมสุดยอดอาเซียน (The 

Meeting of the ASEAN Heads of State/Government: ASEAN Summit)  
  การประชุมหวัหนา้รัฐบาลอาเซียนเป็นกลไกสูงสุดในการก าหนดนโยบายและแนวทาง
ความร่วมมือของอาเซียน โดยนับตั้งแต่มีการจดัตั้งสมาคมอาเซียนเป็นตน้มาได้มีการประชุมสุดยอด
อาเซียนอยา่งเป็นทางการไปแลว้รวม 16 คร้ัง ซ่ึงเป็นกลไกการสร้างความร่วมมือของประเทศสมาชิก10 
ประเทศ ในการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน โดยท่ีประมุขของรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกจะมา
อภิปรายและแกไ้ขประเด็นปัญหา ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี รวมไปถึงการจดัการประชุมร่วมกบัประเทศนอก
กลุ่มสมาชิกเพื่อเช่ือมความ สัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ การประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนน้ีจดัข้ึนคร้ังแรกท่ี
จงัหวดับาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2519 และผลจากการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนคร้ังท่ี 3 ณ 
กรุงมะนิลา ในปี พ.ศ. 2530 สรุปวา่ผูน้ าประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนควรจะจดัการประชุมข้ึนทุก 5 ปี การ
ประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนคร้ังต่อมาท่ีประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2535 ไดเ้สนอให้จดัการประชุมทุก 3 
ปีแทน และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ผูน้ าสมาชิกประเทศกลุ่มอาเซียนไดเ้สนอให้จดัการประชุมข้ึนทุกปีเพื่อ
แกไ้ขปัญหาด่วนท่ีส่งผลกระทบในพื้นท่ี (ASEAN, 2009) ส าหรับก าหนดการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน
ท่ีผา่นมาแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 
ก าหนดการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนอยา่งเป็นทางการ 

วนัที่ ประเทศเจา้ภาพ สถานท่ีจดัการประชุม 
23‒24 กุมภาพนัธ์ 2519  อินโดนีเซีย บาหลี 

4‒5 สิงหาคม 2520  มาเลเซีย กวัลาลมัเปอร์ 
14‒15 ธนัวาคม 2530  ฟิลิปปินส์ มะนิลา 
27‒29 มกราคม 2535  สิงคโปร์ สิงคโปร์ 
14‒15 ธนัวาคม 2538  ไทย กรุงเทพมหานคร 
15‒16 ธนัวาคม 2541  เวยีดนาม ฮานอย 
5‒6 พฤศจิกายน 2544  บรูไน บนัดาร์เสรีเบกาวนั 
4‒5 พฤศจิกายน 2545  กมัพชูา พนมเปญ 

7‒8 ตุลาคม 2546  อินโดนีเซีย บาหลี 
29‒30 พฤศจิกายน 2547  ลาว เวยีงจนัทน์ 

12‒14 ธนัวาคม 2548  มาเลเซีย กวัลาลมัเปอร์ 
11‒14 มกราคม 25501  ฟิลิปปินส์ เซบู 

18‒22 พฤศจิกายน 2550  สิงคโปร์ สิงคโปร์ 
27 กุมภาพนัธ์ - 1 มีนาคม 2552 

10-11 เมษายน 2552 
 ไทย 

ชะอ า, หวัหิน 
พทัยา 

23-25 ตุลาคม 2552  ไทย ชะอ า, หวัหิน 
8-9 เมษายน 2553  เวยีดนาม ฮานอย 
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  2) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting: AMM) 
  เป็นการประชุมประจ าปีของรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน และอาจจดัให้มีการ
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมยัพิเศษ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) ข้ึนไดต้าม  ความ
จ าเป็น เพื่อรับผดิชอบในการก าหนดแนวทางในระดบันโยบายและท าหนา้ท่ีทบทวนขอ้ตดัสินใจ  ต่าง ๆ 
มอบนโยบายและโครงการให้คณะกรรมการประจ าอาเซียนหรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ด าเนินการต่อไป 
นอกจากน้ี รัฐมนตรีต่างประเทศจะเป็นผูล้งนามในความตกลงท่ีเก่ียวกบัความร่วมมือด้านต่างๆ ของ
อาเซียนดว้ย การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมยัท่ี 35 จดัข้ึนท่ีบนัดาร์ เสรี เบกาวนั ประเทศ
บรูไน ดารุสซาลาม เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2545 และการประชุมรัฐมนตรี      ต่างประเทศ
อาเซียน สมยัท่ี 36 จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 15-19 มิถุนายน 2546 ท่ีกรุงพนมเปญ 
  3) การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศ
คู่เจรจา (Post Ministerial Conferences: PMC)  
  ภายหลงัการประชุม AMM ในแต่ละปี รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะร่วมประชุมกบั
รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา ร่วมและแยกเป็นรายประเทศ เพื่อหารือในเร่ืองความร่วมมือ
และความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดเห็นในระดบันโยบายเก่ียวกบัปัญหา
ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและความมัน่คงท่ีมีความสนใจร่วมกนักบัประเทศคู่เจรจาดงักล่าว 
  4) การประชุม ระดับรัฐมนตรีอืน่ๆ ประกอบด้วย 

- การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) ซ่ึงจะ
หารือและพิจารณาร่วมกนัเก่ียวกบักิจกรรมความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ ทั้งในระดบัภายในภูมิภาคและกบั
ประเทศนอกกลุ่มเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  

- การประชุมคณะมนตรีเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA Council) ซ่ึงเป็นผลจากการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 4 ท่ีให้มีการก ากบัดูแล ประสานงาน และทบทวนการด าเนินการตามความ
ตกลงวา่ดว้ยโครงการลดภาษีศุลกากรใหเ้ป็นอตัราเดียวกนัส าหรับเขตการคา้เสรีอาเซียนโดยคณะมนตรีฯ 
ดงักล่าวจะรายงานต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 

- การประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน (AIA Council) ท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อก ากบั ดูแล 
ประสาน และทบทวนการด าเนินงานตามความตกลงจดัตั้งเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment 
Area) 

- การประชุมรัฐมนตรีเฉพาะดา้น (Sectoral ASEAN Ministers’ Meeting) จดัข้ึนเป็น
ประจ าเพื่อก าหนดแนวนโยบายและเร่งรัดการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการอาเซียนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งริเร่ิมโครงการความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ อาทิ ดา้นการเกษตรและป่าไมด้า้นพลงังาน ดา้นสังคม 
การพฒันาชนบท ดา้นการศึกษา ดา้นกฎหมาย ดา้นแรงงาน ดา้นสาธารณสุข 
ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสารนิเทศ ฯลฯ 
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  5) การประชุมในระดับคณะเจ้าหน้าที่   
  -  ดา้นการเมือง คณะเจา้หนา้ท่ีอาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials Meeting: 
SOM) ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงการต่างประเทศของอาเซียน ท าหนา้ท่ีดูแลความร่วมมือของอาเซียน
ดา้นการเมืองและความมัน่คง รวมถึงประเด็นส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเมือง 
  -  ดา้นเศรษฐกิจ คณะเจา้หน้าท่ีอาวุโสดา้นเศรษฐกิจ (ASEAN Senior Economic 
Officials Meeting: SEOM) ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงท่ีรับผิดชอบงานเศรษฐกิจของอาเซียนท าหนา้ท่ี
ดูแลความร่วมมือของอาเซียนดา้นเศรษฐกิจ 
  -  คณะกรรมการประจ าอาเซียน (ASEAN Standing Committee: ASC) ประกอบดว้ย
เลขาธิการอาเซียนและอธิบดีกรมอาเซียนของแต่ละประเทศสมาชิก ท าหน้าท่ีดูแลด าเนินงาน ติดตามผล 
และพิจารณาทบทวนการปฏิบติังานของอาเซียน เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองและอาจตดัสินใจในเร่ือง
เร่งด่วนได ้คณะกรรมการประจ าอาเซียนน้ี ถือเป็นศูนยก์ลางในการประสานงาน ดูแลรับผิดชอบงานดา้น
ต่างๆ  ทั้งน้ี โดยปกติจะมีการประชุมคณะกรรมการประจ าอาเซียนปีละ 4-5 คร้ัง ซ่ึงประเทศท่ีเป็น
ประธานคณะกรรมการประจ าอาเซียนจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม ASC คร้ังแรกและคร้ังสุดทา้ย 
นอกนั้นจะจดัข้ึนท่ีส านกัเลขาธิการอาเซียน 
  -  ดา้นการคลงั คณะเจา้หนา้ท่ีอาวุโสดา้นการคลงัอาเซียน (ASEAN Deputy Finance 
and Central Bankers Meeting: AFDM) ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงการคลงัหรือผูแ้ทน 
  - เฉพาะด้าน เช่น คณะเจา้หน้าท่ีอาวุโสด้านยาเสพติด (ASEAN Senior Officials 
Meeting on Drugs Matters: ASOD) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ASEAN Senior Officials on the Environment: 
ASOEN) คณะกรรมการอาเซียนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee On Science and 
Technology: COST) คณะเจา้หนา้ท่ีอาวุโสดา้นสวสัดิการสังคมและการพฒันา  (ASEAN Senior Official 
on Social Welfare: SWD) คณะกรรมการอาเซียนดา้นวฒันธรรมและสนเทศ (ASEAN Committee on 
Culture and Information: COCI) คณะเจา้หนา้ท่ีอาวุโสดา้นการพฒันาชนบทและการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจน (Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication: SOMRDPE) ฯลฯ 

-  การประชุมร่วมระดบัเจา้หนา้ท่ีอาวุโสอาเซียนกบัอธิบดีอาเซียน (Joint Committee 
Meeting: JCM) เป็นการประชุมร่วมระหวา่งเจา้หนา้ท่ีอาวุโสอาเซียน เจา้หนา้ท่ีอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจ และ
คณะกรรมการประจ าอาเซียน (อธิบดีกรมอาเซียน) ท่ีจดัข้ึนเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียนในแต่ละ
ปี ทั้งดา้นสารัตถะและพิธีการ 

 
(5) ความสัมพนัธ์กบัประเทศภายนอก   

   นอกจากความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกดว้ยกนัแลว้ อาเซียนยงัไดมี้ความร่วมมือ
และสถาปนาความสัมพนัธ์ในฐานะคู่เจรจากบั 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญ่ีปุ่น สหภาพ
ยุโรป นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต ้อินเดีย จีน รัสเซีย และกบัจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต ้ในกรอบ
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อาเซียน+3 และโครงการเพื่อการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แต่ละประเทศสมาชิก อาเซียนจะ
แบ่งกนัท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจาเหล่าน้ี โดยจะมีการผลดัเปล่ียนกนั
ทุกๆ 3 ปี โดยประเทศสมาชิกของอาเซียนไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัด าเนินการ ดงัน้ี 

- บรูไน ประสานงานระหวา่งอาเซียนกบัแคนาดา 
- กมัพชูา ประสานงานระหวา่งอาเซียนกบัจีน 
- อินโดนีเซีย ประสานงานระหวา่งอาเซียนกบัสหภาพยโุรป  
- ลาว ประสานงานระหวา่งอาเซียนกบัอินเดีย 
- มาเลเซีย ประสานงานระหวา่งอาเซียนกบัญ่ีปุ่น  
- พม่า ประสานงานระหวา่งอาเซียนกบัสาธารณรัฐเกาหลี 
- ฟิลิปปินส์ ประสานงานระหวา่งอาเซียนกบันิวซีแลนด์ 
- สิงคโปร์ ประสานงานระหวา่งอาเซียนกบัรัสเซีย 
- ไทย ประสานงานระหวา่งอาเซียนกบัสหรัฐฯ 
- เวยีดนาม ประสานงานระหวา่งอาเซียนกบัออสเตรเลีย  
 

  การด าเนินงาน ท าในกษณะการประชุมระดบัเจ้าหน้าท่ี และการพบปะกนัในระดับ
รัฐมนตรีในการประชุมท่ีเรียกวา่ Post Ministerial Conferences (PMC) ระหวา่งประเทศคู่เจรจา ซ่ึงจะมี
ข้ึนภายหลงัการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในทุกปี รวมทั้งการประชุมระดบัผูน้ าอาเซียน+3 
และอาเซียน+1 (จีน ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) และการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ซ่ึงมีข้ึน
ภายหลงัการประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงปลายปีของทุกปี และเพื่อเป็นการสนบัสนุนการด าเนินงาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและองค์การระหว่างประเทศ อาเซียนได้จัดตั้ ง
คณะกรรมการในนครหลวงของประเทศคู่เจรจา ท่ีเรียกว่า คณะกรรมการอาเซียนในประเทศท่ีสาม 
(ASEAN Committee in Third Country) คณะกรรมการดงักล่าว ประกอบดว้ย หวัหนา้คณะผูแ้ทนทางการ
ทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนในประเทศเจ้าภาพ มีหน้าท่ีในการปรึกษาหารือและประสานงานกับ
รัฐบาลประเทศคู่เจรจาเก่ียวกบัความช่วยเหลือและความร่วมมือท่ีให้แก่ประเทศอาเซียน 

 
 (6) ความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน 
  - ความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คง อาเซียนไดมุ้่งเน้นความร่วมมือเพื่อธ ารง
รักษาสันติภาพและความมัน่คงของภูมิภาคตลอดมา โดยไดมี้การจดัท าและผลกัดนัให้ทุกประเทศใน
ภูมิภาคใหค้วามส าคญัและยดึมัน่ในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
(Treaty of Amity and Cooperation หรือ TAC) ซ่ึงถือวา่เป็นเอกสารท่ีก าหนดแนวทางการปฏิบติัในการ
ด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัในภูมิภาค ท่ีมุ่งเนน้การสร้างสันติภาพและความมัน่คง 
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  - ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกไดเ้ปล่ียนไปภายหลงัการ
เจรจาเปิดเสรีการคา้รอบอุรุกวยัและการแบ่งตลาดโลกออกเป็นกลุ่มภูมิภาค ในปี 2535 (ค.ศ. 1992) 
ประเทศไทยไดเ้สนอใหอ้าเซียนร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัในการเปิดเสรีการคา้ระหวา่งกนั โดยผลกัดนัให้มี
การจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เพื่อช่วยส่งเสริมการคา้ภายใน
อาเซียนให้มีปริมาณเพิ่มมากข้ึน ลดต้นทุนการผลิตในสินค้าอุตสาหกรรมและดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดยประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศได้ตกลงจะเร่งลดภาษีสินคา้ในกรอบ AFTA โดยมี
ก าหนดลดภาษีสินคา้ให้มีอตัราอยูท่ี่ร้อยละ 0-5 ภายในปี 2545 (ค.ศ. 2002) นอกจากน้ี อาเซียนยงัไดต้ั้ง
เป้าท่ีจะลดภาษีสินคา้ทั้งหมดลงมาอยูท่ี่อตัราร้อยละ 0 ภายในปี ค.ศ. 2010 ส าหรับสมาชิกเดิม และปี ค.ศ. 
2015  ส าหรับสมาชิกใหม่ ในเวลาต่อมา อาเซียนไดข้ยายความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจาก 
AFTA เพื่อให้การรวมตวัทางเศรษฐกิจมีความสมบูรณ์แบบและมีทิศทางท่ีชดัเจน โดยไดข้ยายความ 
ร่วมมือไปสู่การคา้บริการและการเช่ือมโยงทางดา้นอุตสาหกรรม เช่น การจดัตั้งเขตการลงทุนอาเซียน 
(ASEAN Investment Area: AIA) ซ่ึงลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเม่ือเดือนตุลาคม 2541มี
วตัถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนมีความไดเ้ปรียบและดึงดูดการลงทุนจากภายนอกและภายในภูมิภาค โดย
การเปิดการตลาด (Market access) และใหมี้การปฏิบติัเยีย่งคนชาติเดียวกนั (National treatment)  
  - ความร่วมมือดา้นสังคม หรือความร่วมมือเฉพาะดา้น (Functional Cooperation) ของ
อาเซียน เป็นความร่วมมือดา้นอ่ืนท่ีไม่ใช่ดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ ซ่ึงมี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันา
สังคม ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นยาเสพติด และดา้นวฒันธรรมและสนเทศ 
โดยมีคณะกรรมการต่างๆ ท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ
อาเซียนท่ีเก่ียวขอ้งส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 5 ท่ีประชุมไดล้งนามร่วมกนั
ใน “ปฏิญญากรุงเทพปี 2538 (The 1995 Bangkok Declaration)” เพื่อประกาศเจตจ านงท่ีจะให้มีการ
ยกระดบัความร่วมมือเฉพาะดา้นให้ทดัเทียมกบัความร่วมมือทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจของอาเซียน 
อาเซียนได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างมากในเร่ืองการยกระดบัความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัถึงความส าคญัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพฒันาเศรษฐกิจของการ
คุม้ครองและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  นอกจากน้ี ความร่วมมือทางดา้นวฒันธรรม
และสนเทศของอาเซียนนับเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างประชาชนชาว
อาเซียน ตลอดจนปลุกจิตส านึกในความเป็นอาเซียน (ASEAN Awareness) 
 
 (7) วสัิยทศัน์อาเซียน ปี 2020 
  ในระหวา่งการประชุมสุดยอดอาเซียนอยา่งไม่เป็นทางการ คร้ังท่ี 2 เม่ือเดือนธนัวาคม 
2540 (ค.ศ.1997) ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ไทยเป็นผูริ้เร่ิมให้ผูน้  ารัฐบาลอาเซียนรับรองเอกสาร      วิสัยทศัน์
อาเซียน ค.ศ. 2020 (ASEAN Vision 2020) ในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งอาเซียนโดยวิสัยทศัน์
ดงักล่าวไดก้ าหนดทิศทางและเป้าหมายของการด าเนินการ ให้ครอบคลุมทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 
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และสังคม รวมทั้งการด าเนินความสัมพนัธ์กบัประเทศภายนอก ประเด็นส าคญัท่ีไทยผลกัดนัจนส าเร็จ 
ไดแ้ก่ การบรรจุแนวความคิดท่ีให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพฒันาเป็นสังคมท่ีเปิดกวา้ง (Open societies) 
และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ (People participation) โดยอาเซียนไดจ้ดัท า
แผนปฏิบติัการส าหรับวิสัยทศัน์อาเซียน ค.ศ. 2020 (Hanoi  Plan  of  Action  to  Implement the ASEAN 
Vision 2020) ในระหวา่งการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 6 เม่ือเดือนธนัวาคม 2541  
  การจดัท าแผนปฏิบติัการฮานอยหรือ HPA ดงักล่าว เป็นพฒันาการท่ีส าคญัยิ่งอีกกา้ว
หน่ึงของอาเซียน อนัจะน าไปสู่ชุมชนอาเซียนท่ีเอ้ืออาทรและมีความเป็นประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง ซ่ึง HPA 
จะน าเป้าหมายต่างๆ ภายใตว้ิสัยทศัน์อาเซียน 2020 ไปสู่การปฏิบติัให้เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรมภายใน
ก าหนดเวลาท่ีชัดเจน และมีการประเมินผลทุก 3 ปี โดยได้มีการก าหนดกิจกรรมและโครงการท่ีจะ
น าไปสู่เป้าหมายในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และความร่วมมือเฉพาะดา้น (Functional cooperation) ให้มี
ผลเป็นรูปธรรม 
 

3.1.2 กลไกการด าเนินงานด้านเศรษฐกจิของอาเซียน 
ส านักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2553) ได้เสนอ “กลไกการด าเนินงานด้าน

เศรษฐกิจของอาเซียน” ไวจ้  านวน 5 ขอ้ (ท่ีมา: http://www.thaifta.com/trade/corner/as_process.pdf, เขา้ถึง
เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2553) 

1. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit Meeting) หรือการประชุมผูน้ าอาเซียน เป็น
กลไกการด าเนินงานระดบัสูงสุดของอาเซียน โดยจะมีการประชุมปีละ 1 คร้ัง ในราวเดือนพฤศจิกายน 
เพื่อให้แนวนโยบายในการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือดา้นต่างๆ และริเร่ิมกิจกรรมใหม่ ๆ ของอาเซียน 
รวมทั้งการขยายความร่วมมือระหวา่งอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา 

2. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) เป็นกลไกการ
ด าเนินงาน ระดบัรัฐมนตรีท่ีรับผดิชอบดา้นเศรษฐกิจของอาเซียน นบัวา่เป็นศูนยก์ลางของการด าเนินการ
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนเกือบทั้งหมด AEM มีการประชุมอย่างเป็นทางการปีละคร้ัง ในช่วงเดือน
ตุลาคม เพื่อก ากบั ดูแล และพิจารณาขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแนวทางท่ีผูน้ า
อาเซียนก าหนด รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความร่วมมือทางเศรษฐกิจใหม่ๆ และการขยายความ
ร่วมมือกบัประเทศคู่เจรจา นอกจากน้ี อาเซียนยงัมีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็น
ทางการ (AEM Retreat) อีกปีละ 1 คร้ัง ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปี เพื่อให้แนวทางการ
ด าเนินการ และแกไ้ขปัญหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีเป็นเร่ืองจ าเป็นหรือเร่งด่วน 

3. การประชุมระดบัเจา้หนา้ท่ีอาวโุสดา้นเศรษฐกิจอาเซียน (Senior Officials Economic Meeting: 
SEOM) เป็นกลไกการด าเนินงานระดบัเจา้หนา้ท่ีอาวุโสหรือระดบัอธิบดี  มีการประชุมปีละ 4 คร้ังเป็น
อยา่งนอ้ย (ประมาณ 3 เดือนคร้ัง) SEOM จะเป็นศูนยก์ลางท่ีดูแลรับผิดชอบการด าเนินความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน โดยเฉพาะการยกเลิกมาตรการทางการคา้ทั้งท่ีเป็นภาษีและมิใช่ภาษีของอาเซียน
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ภายใตค้วามตกลงอาฟตา การเร่งรัดการรวมกลุ่ม 11 สาขาส าคญัเพื่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC และการขยายความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมอาเซียน นอกจากน้ี SEOM ยงัมีหนา้ท่ี
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทระหวา่งประเทศ สมาชิก อาเซียนอีกดว้ย 

4. การประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานท่ีอยูภ่ายใต ้SEOM เป็นการประชุมของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
ในสาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจแขนงต่างๆ เช่น 

- คณะกรรมการประสานงานการด าเนินการภายใตค้วามตกลง CEPT (CCCA) มีประชุม
ปีละ 4 คร้ัง เพื่อด าเนินการและแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบัการลดภาษีและยกเลิกขอ้กีดกนัทางการคา้ตามความ
ตกลง CEPT และความตกลง/พิธีสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

- คณะท างานความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมของอาเซียน (Working Group on Industrial 
Cooperation: WGIC) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อขยายการด าเนินการของโครงการความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation: AICO) โดยมีประชุมปีละ 3 คร้ัง 

- คณะกรรมการประสานงานดา้นการลงทุน (Coordinating Committee on Investment: 
CCI) มีประชุมปีละ 4 คร้ัง เพื่อพิจารณาด าเนินการเปิดเสรีการลงทุนภายใตเ้ขตการลงทุนอาเซียน 
(ASEAN Investment Area: AIA) และขยายความร่วมมือดา้นการลงทุนระหวา่งอาเซียนกบัประเทศคู่
เจรจา 

- คณะกรรมการประสานงานดา้นบริการ (Coordinating Committee on Services: CCS) 
ประชุมปีละ 4 คร้ัง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพิจารณาแนวทางการจดัท าขอ้ผกูพนัการเปิดเสรีการคา้บริการ
ในอาเซียน และขยายความร่วมมือดา้นบริการในสาขาส าคญั 

5. ส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เป็นหน่วยประสานงานและอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินการตามนโยบายของผูน้ าอาเซียนในดา้นต่างๆ อ านวยความสะดวกในการประชุม
ของอาเซียนทุกระดบั เป็นฝ่ายเลขานุการในการประชุมอาเซียน และเสนอแนะโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของอาเซียน มีท่ีตั้งอยูท่ี่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
 
3.2 ข้อมูลเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

3.2.1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
 ค าว่า “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มาจากค าว่า “AEC” ย่อมาจาก ASEAN Economic 
Community โดยอาเซียนไดใ้หค้วามส าคญักบัความร่วมมือในภูมิภาคตามหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ (1) ความ
มัน่คง (2) สังคมวฒันธรรม และ (3) การรวมตวัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวมกลุ่มกนัใน
ภูมิภาคไดท้  าใหก้ารรวมตวัทางเศรษฐกิจด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว และคาดวา่จะประสบความส าเร็จในการ
ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558  
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ส าหรับการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเร่ิมตน้มาจากเขตการคา้เสรีอาเซียน ซ่ึงเป็นการลด
อตัราภาษีศุลกากรเพื่อให้สินค้าภายในอาเซียนเกิดการหมุนเวียน โดยท่ีเขตการค้าเสรีอาเซียนเป็น
ขอ้ตกลงของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ไดรั้บการลงนามในประเทศสิงคโปร์เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 
2535 ประกอบดว้ยประเทศสมาชิก 7 ประเทศ คือ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และ
ไทย ต่อมาเวยีดนามเขา้ร่วมในปี พ.ศ. 2538 ลาวและพม่า เขา้ร่วมในปี พ.ศ. 2540  และกมัพูชา เขา้ร่วมใน
ปี พ.ศ. 2542 ตามล าดบั และมีการเปิดเขตการลงทุนร่วม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุน
หมุนเวยีนภายในอาเซียน ไดแ้ก่  

(1) เปิดใหอุ้ตสาหกรรมทุกรูปแบบเกิดการลงทุนและลดขั้นตอนตามก าหนดการ 
(2) ท าสัญญากบัผูล้งทุนในกลุ่มอาเซียนท่ีเขามาลงทุนในทนัที 
(3) ก าจดัการกีดขวางทางการลงทุน 
(4) ปรับปรุงกระบวนการและระเบียบการลงทุนใหเ้กิดความคล่องตวั 
(5) สร้างความโปร่งใส 
(6) ด าเนินการตามมาตรการอ านวยความสะดวกในการลงทุน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากเขตการลงทุนร่วมจะเป็นการก าจดัการกีดกันใน กิจการ
เกษตรกรรม การประมง การป่าไมแ้ละการท าเหมืองแร่ นอกจากน้ี ขอ้ตกลงการวางกรอบเร่ืองการ
แลกเปล่ียนบริการเร่ิมตน้ข้ึนในการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนท่ีกรุงเทพมหานครในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2548 และภายใตก้รอบขอ้ตกลงดงักล่าว ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนสามารถเจรจาอย่างเสรีในดา้น
การแลกเปล่ียนบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อท่ีสนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนระหว่างกนัมากข้ึน และ
นอกจากการเปิดเสรีทางการคา้ระหวา่งประเทศสมาชิกแลว้ อาเซียนไดเ้ปิดการคา้เสรีกบัประเทศภายนอก
หลายประเทศ ประกอบดว้ย จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และอินเดีย  

จากการบรรยายพิเศษ เร่ือง การเตรียมความพร้อมกบัทิศทางของประเทศไทยดา้นการศึกษาสู่
การเปิดกวา้งของการเรียนรู้แบบไร้พรมแดนภายใต้ข้อตกลงอาฟตา้  โดยนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 
(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ) เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2553 ณ มหาวิทยาลยัมหิดล (พญาไท) ท า
ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนถึงความส าคญัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวา่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ท าให้อาเซียนมีความเขม้แข็งมากข้ึนทางดา้นการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลไกความร่วมมือดา้นการศึกษาน าพา อาเซียนสู่การเป็นประชาคมท่ีมีความมัน่คงทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง และสังคมและวฒันธรรม โดยอาเซียนมีประชาคม 
(Community) ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานจ านวน 3 ประชาคม ไดแ้ก่ 

(1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community)  
การก่อตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน มีวตัถุประสงคส์ าคญั คือ มุ่งให้

ประเทศในภูมิภาคอยูร่่วมกนัอยา่งมีสันติ มีระบบแกไ้ขความขดัแยง้ระหวา่งกนัไดด้ว้ยดี มีเสถียรภาพ มี
กรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกบัภยัคุกคามความมัน่คงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภยัและมัน่คง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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 (2) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community)  
การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงคส์ าคญั คือ มุ่งให้เกิดการรวมตวักนั

ทางเศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อคา้ขายระหว่างกนั อนัจะท าให้ภูมิภาคมีความ
เจริญมัง่คัง่ มีอ านาจการต่อรอง และสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืนๆได ้เพื่อความอยูดี่กินดีของประชาชน
ในประเทศอาเซียน (ASEAN, 2008) 
 (3) ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)  

การก่อตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ประชาชนแต่ละ
ประเทศอาเซียน อยู่ร่วมกนัภายใตแ้นวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทร และร่วมแบ่งปัน มีสวสัดิการทางสังคมท่ีดี 
และมีความมัน่คงทางสังคม 

ในรายงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Scorecard)  
(ASEAN, 2010) ไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ในช่วง 2 ปีแรกของการก่อตั้ง (ค.ศ. 2008-2009) ประเทศสมาชิก
ในกลุ่มอาเซียนได้วางมาตรการ กิจกรรม และการริเร่ิมไวอ้ย่างหลากหลายในเอกสารท่ีช่ือว่า AEC 
Blueprint โดยในช่วงปี ค.ศ. 2008-2009 กลุ่มอาเซียนมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 
73.60 โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 1 ฐานการผลิตและตลาดเดียว (Single Market and Production 
Base) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 82  ดา้นท่ี 2 ภูมิภาคทางเศรษฐกิจเชิงแข่งขนั (Competitive Economic Region) 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 50  ดา้นท่ี 3 การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งยุติธรรม (Equitable Economic Development) 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100  และดา้นท่ี 4 การบูรณาการกบัเศรษฐกิจของโลก (Integration with the Global 
Economy) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100  

 
3.2.2 จากเขตการค้าเสรีอาเซียนสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ และคณะ (2553) ไดร้วบรวมขอ้มูลไวอ้ย่างชดัเจนเก่ียวกบัความเป็นมา

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกล่าวว่า ในปี พ.ศ.2535 ประเทศสมาชิกอาเซียน (Association of 
South East Asian Nations: ASEAN) ในขณะนั้น ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
และบรูไน ไดร่้วมกนัจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการขยายตวัทางการคา้ระหว่างประเทศสมาชิก กระชบัความสัมพนัธ์และขยายความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจการคา้ระหว่างกนั สร้างความสามารถในการแข่งขนัของสมาชิกอาเซียน รวมถึงการสร้าง
บรรยากาศต่อการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้อาเซียนเป็นฐานในการผลิต นอกจากน้ี
การรวมตวักนัของประเทศในอาเซียน ซ่ึงมีจ านวนประชากรมาก ท าให้มีขนาดของเศรษฐกิจท่ีใหญ่ และ
การรวมตวัทางเศรษฐกิจจะสร้างอ านาจต่อรองใหก้บัอาเซียนเป็นอยา่งมาก  
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ในช่วงแรกของ AFTA มีการก าหนดว่าการรวมกลุ่มเพื่อเป็นฐานการผลิตร่วมกันในระดับ
ภูมิภาคประเทศสมาชิกจะตอ้งลดภาษีระหวา่งกนัให้ไดม้ากท่ีสุด โดยท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนไดเ้ร่ิมลด
ภาษีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 และท าเร่ือยมาจนปัจจุบนั โดยเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 สมาชิกอาเซียนเดิม
ทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวขา้งตน้ไดล้ดก าแพงภาษีสินคา้จนกลายเป็น 0% การผนึกก าลงัของประเทศใน
อาเซียนท าให้มีปริมาณผลผลิต ก าลงัแรงงาน และก าลงัซ้ือท่ีสูงข้ึน แมจ้ะขนาดเศรษฐกิจของอาเซียนจะ
ยงัห่างเม่ือเทียบกบัประเทศใหญ่อยา่งสหรัฐอเมริกา แต่การรวมกลุ่มกนัของประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็ก ก็
ท  าใหส้ามารถเทียบเคียงไดก้บัประเทศพฒันาแลว้อยา่งเกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่น 

ภายหลงั AFTA ไดบ้รรลุเป้าหมายการลดก าแพงภาษีแลว้ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนยงัคงให้
ความส าคญัในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน (ASEAN Summit) คร้ังท่ี 8 เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 ณ ประเทศกมัพูชา ประเทศสมาชิก
ได้เห็นชอบให้อาเซียนก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European 
Economic Community: EEC) ในระยะแรกเร่ิม เพื่อด าเนินการตามมติดงักล่าวของผูน้ าอาเซียน รัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) ไดเ้ห็นชอบให้มีการจดัจา้ง บริษทั McKinsey 
เพื่อศึกษาการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน (ASEAN Competitiveness Study) ซ่ึงผล
การศึกษาได้เสนอแนะให้อาเซียนเร่งรัดการรวมกลุ่มในสาขาอุตสาหกรรม/บริการท่ีมีศกัยภาพของ
อาเซียน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านสินคา้อุปโภค /บริโภค ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีอาเซียนมีการคา้
ระหวา่งกนัในอาเซียนสูงสุด และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนการส่งออก
สูงสุดของอาเซียน  

ในขณะเดียวกัน อาเซียนต้องปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานภายในของอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 9 ในปี พ.ศ. 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ผูน้ าอาเซียนไดอ้อกแถลงการณ์ Bali Concord II เห็นชอบให้มีการรวมตวัไปสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปีพ.ศ. 2563 โดยมุ่งหวงัใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียนกลายเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวร่วมกนั (Single market and single production base) มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การ
ลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรี ทั้งน้ีเพื่อเร่งรัดการรวมกลุ่มเปิดเสรีสินคา้และบริการส าคญั 11 
สาขาส าคญั (Priority sectors) ไดแ้ก่ การท่องเท่ียว การบิน ยานยนต์ ผลิตภณัฑ์ไม ้ผลิตภณัฑ์ยาง ส่ิงทอ 
อิเล็กทรอนิกส์ สินคา้เกษตรและประมง เทคโนโลยสีารสนเทศ และสุขภาพ ต่อมาไดเ้พิ่มสาขาโลจิสติกส์ 
เป็นสาขาท่ี 12 โดยผูน้ าอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดล้งนามในกรอบความตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 10 เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ณ กรุงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเร่ิมมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 ต่อมาในการประชุมผูน้ า
อาเซียนคร้ังท่ี 12 เม่ือเดือน มกราคม พ.ศ.2550 ท่ีฟิลิปปินส์ ผูน้ าอาเซียนไดล้งนามในปฏิญญาเซบูวา่ดว้ย
การเร่งรัดการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปีพ.ศ. 2558  
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3.2.3 แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC Blueprint)  
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ให้การรับรองแผนงานการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ

ตารางเวลาด าเนินงาน เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 เพื่อให้การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น
รูปธรรม จึงไดมี้การจดัท าแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เพื่อเป็นการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานในดา้นเศรษฐกิจให้ชดัเจนตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดจนบรรลุเป้าหมาย
ในปี พ.ศ. 2558 และเป็นการสร้างพนัธะสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกท่ีจะด าเนินการไปสู่เป้าหมาย
ดงักล่าวร่วมกนั ส าหรับขอ้มูลแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Blueprint มาจาก
การศึกษาเอกสารของ สุวรรณา ตุลยวศินพงศ ์และคณะ (2553) โดยสรุปมีดงัน้ี 

แผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 4 ส่วนท่ีส าคญั ซ่ึงอา้งอิงมาจากเป้าหมายการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแถลงการณ์บาหลี ฉบบัท่ี 2 (Bali Concord II) ไดแ้ก่ 

(1) การสร้างอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single market and production base) 
เพื่อให้มีการเคล่ือนยา้ยของสินคา้ บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝีมืออยา่งสะดวกและเสรีมาก
ข้ึน รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาส าคญัของอาเซียนใหเ้ป็นรูปธรรม ดงัน้ี 

 - การด าเนินการเพื่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยของสินคา้อยา่งเสรี (Free flow of goods) โดย
มุ่งเนน้การลดอุปสรรคในการน าเขา้ส่งออกสินคา้ของแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิก ไม่วา่จะเป็นอุปสรรค
ท่ีเกิดจากดา้นภาษีศุลกากร ขอ้จ ากดัทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี การปรับปรุงกฎวา่ดว้ยแหล่งก าเนิดสินคา้ของ
อาเซียนให้ทนัสมยัและเอ้ือต่อการคา้ขายในภูมิภาค ตลอดจนวางมาตรการท่ีจะอ านวยความสะดวกทาง
การคา้ในดา้นต่างๆ เช่น การจดัตั้ง ASEAN Single Window ท่ีจะท าใหผู้ส่้งออกน าเขา้เกิดความสะดวกใน
การติดต่อประสานหน่วยงานโดยยืน่เอกสารเพียงจุดเดียว 

 - การด าเนินการเพื่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยของบริการอยา่งเสรี (Free flow of services) มี
การเจรจาเพื่อลดอุปสรรคในการเขา้มาประกอบธุรกิจบริการ ให้ผูป้ระกอบการสามารถด าเนินธุรกิจได้
อยา่งเสรี และผูบ้ริโภคมีเสรีภาพท่ีจะเลือกใชบ้ริการต่าง ๆ ตามความพึงพอใจ สาขาธุกิจบริการท่ีอาเซียน
ตั้งเป้าหมายเร่งรัดการรวมกลุ่มให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมี 5 สาขา ไดแ้ก่ สาขาท่องเท่ียว การบิน สุขภาพ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และโลจิสติกส์  

 - การด าเนินการเพื่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยของการลงทุนอย่างเสรี (Free flow of 
investment) ได้มีการจดัท าความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียนฉบบัใหม่ (ASEAN Comprehensive 
Investment Agreement: ACIA) แทนความตกลงท่ีมีอยู่เดิม คือ ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน 
(Agreement on the ASEAN Investment Area: AIA) ปี ค.ศ.1998 และความตกลงดา้นการส่งเสริมและ
คุม้ครองการลงทุน (Agreement for the Promotion and Protection of Investment) ปี ค.ศ.1987 ซ่ึงความ
ตกลงฉบบัใหม่น้ีมีขอบเขตกวา้งข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยจะครอบคลุมเน้ือหา 4 ดา้นหลกั 
คือ การคุม้ครองการลงทุน การอ านวยความสะดวกและความร่วมมือในการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน 
และการเปิดเสรีการลงทุน ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มและรักษาระดบัความสามารถของอาเซียนในการดึงดูดการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศและการลงทุนภายในภูมิภาคอาเซียน 
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   - การด าเนินการเพื่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยของเงินทุนอยา่งเสรี (Free flow of capital)  
ด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดโดยรัฐมนตรีคลงัของอาเซียน เพื่อส่งเสริมการพฒันาตลาดทุนและการ
เคล่ือนยา้ยเงินทุนท่ีเสรีมากข้ึน โดยประเทศสมาชิกยงัสามารถมีมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพและความ
มัน่คงทาง เศรษฐกิจของประเทศได ้ 

 - การด าเนินการเพื่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยของแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี (Free flow of 
skilled labour) โดยแสวงหาความร่วมมือท่ีจะสร้างมาตรฐานท่ีชดัเจนของแรงงานมีฝีมือ และอ านวย
ความสะดวกให้กบัแรงงานมีฝีมือท่ีมีคุณสมบติัตามมาตรฐานท่ีก าหนดให้ สามารถเคล่ือนยา้ยไปท างาน
ในกลุ่มประเทศสมาชิกไดง่้ายข้ึน 

 (2) การเป็นภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจในระดบัสูง (Highly Competitive 
Economic Region) ซ่ึงให้ความส าคญักบัประเด็นด้านนโยบายอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขนัของอาเซียน สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
การคุม้ครองผูบ้ริโภค นโยบายภาษี และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) อนัจะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศสมาชิก และสร้างความสามารถในการ
ต่อรองกับประเทศภายนอกภูมิภาค ทั้ งน้ีประเทศสมาชิกจะร่วมกันด าเนินการโดยแลกเปล่ียนข้อมูล 
ฝึกอบรมบุคคลากรร่วมกนั 

 (3) การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั (Region of Equitable 
Economic Development) ดว้ยการสนบัสนุนการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และ
การเสริมสร้างขีดความสามารถผา่นโครงการต่างๆ เช่น IAI (Initiative for ASEAN Integration) และ 
ASEAN-help-ASEAN Programs เป็นตน้ อนัจะส่งผลให้กลุ่มผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมี
ความสามารถในการพฒันา เติบโต และแข่งขนักบัคู่แข่งอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเป็นธรรม นอกจากน้ียงัจะมุ่งเนน้
การลดช่องวา่งการพฒันาทางเศรษฐกิจะหวา่งประเทศสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าของอาเซียน 
 (4) การเช่ือมโยงของอาเซียนเขา้กบัเศรษฐกิจโลกอยา่งเต็มท่ี (Fully Integrated Region into the 
Global Economy) เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกบัประเทศภายนอกภูมิภาค 
เพื่อใหอ้าเซียนมีท่าทีร่วมกนัอยา่งชดัเจน เป็นไปในทางเดียวกนั เช่น การจดัท าเขตการคา้เสรีของอาเซียน
กบัประเทศคู่เจรจาต่างๆ การให้สิทธิพิเศษดา้นการลงทุนภายใตเ้ขตการลงทุนอาเซียน  (AIA) กบันกั
ลงทุนภายนอกอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในดา้นการผลิตและการจ าหน่ายภายในภูมิภาค 
ใหเ้ช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลก 

 
3.2.4 การพฒันาคุณภาพการศึกษาเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลให้แรงงานจากทั้ง 10 ประเทศมีโอกาสในการแข่งขนั

อยา่งสูง ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งพฒันาแรงงานใหมี้สมรรถนะท่ีสูงสุดตามท่ีอาเซียนไดก้ าหนดไวร่้วมกนั 
จึงมีความจ าเป็นท่ีทุกหน่วยงานตอ้งเร่งจดัท าให้เกิดแผนงานเพื่อจะพฒันาแรงงานให้ทนัเวลาท่ีก าหนด 
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(สุวรรณา ตุลยวศินพงศ ์และคณะ, 2553)  จากการรวมตวัเป็นประชาคมดงักล่าว ส่งผลท าให้เกิดความ
เช่ือมโยงระหว่างอาเซียน และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย และส่งเสริมให้มีการเปิดโอกาสทางดา้น
การคา้และการลงทุนมากข้ึน ดงันั้น รัฐบาลไทยจึงได้ให้ความส าคญักับการด าเนินงานของอาเซียน 
ภายใตน้โยบายท่ีช่ือว่า ASEAN First Policy ดว้ยเหตุผลท่ีว่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน
แข็งแกร่งมากข้ึนจะช่วยเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของของไทยและของอาเซียน ในการดึงดูดการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างอ านาจในการต่อรองในกรอบการเจรจาระดบัภูมิภาค และพหุ
ภาคี (อภิรดี ตนัตราภรณ์, 2549) ดงันั้น ภายใตก้ระบวนการเปิดเสรีการคา้บริการขา้งตน้ ส่งผลให้ภายในปี 
พ.ศ. 2558 อาเซียนตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยการบริการอยา่งเสรี ดว้ยการเปิดโอกาสให้มีการเพิ่มสัดส่วนการ
ถือหุ้นให้กบันกัลงทุนอาเซียนในอตัราร้อยละ 70 ทุกสาขา รวมทั้งสาขาการศึกษาอนัเป็นรากฐานส าคญั
ในการพฒันาอาเซียนให้มีความเขม้แข็ง ตามท่ีไดมี้การระบุในวิสัยทศัน์ “ASEAN 2020” ท่ีก าหนดให้มี
การพฒันาทรัพยากรมนุษยผ์า่นการพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาทกัษะ ศกัยภาพ และการฝึกอบรม  

ดว้ยเหตุดงักล่าว รัฐบาลไทยภายใตก้ารด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความส าคญัต่อ
การพฒันาการศึกษาให้มีมาตรฐาน และเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีการศึกษาอนัเป็นพนัธะผกูพนั
ร่วมกนัของกลุ่มประเทศอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 ความร่วมมือด้านการศึกษาของไทยกบักลุ่ม
ประเทศอาเซียนท่ีผ่านมา ได้แก่ การพฒันาเครือข่ายโรงเรียน การแลกเปล่ียนนกัเรียน การสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ การศึกษาและฝึกอบรมครู การศึกษาส าหรับเด็กปัญญาเลิศ ผูบ้กพร่อง
ทางสติปัญญาและทางร่างกาย การวจิยั และการฝึกอบรมวชิาชีพ การพฒัาหลกัสูตร และการเสริมสร้างอตั
ลกัษณ์ และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประชาชนอาเซียน และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ผูน้ าอาเซียนไดใ้ห้
การรับรองปฏิญญาชะอ า-หัวหินว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ประชาคมอาเซียนท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน ท่ีเนน้ความส าคญัของบทบาทการศึกษาในการสร้างประชาคม
อาเซียนทั้ง 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ (1) ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (2) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และ (3) ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน  

นอกจากน้ี จากการบรรยายพิเศษเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมกบัทิศทางของประเทศไทยดา้น
การศึกษาสู่การเปิดกวา้งของการเรียนรู้แบบไร้พรมแดนภายใตข้อ้ตกลงอาฟตา้ โดย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ชินวรณ์  บุณยเกียรติ, 2553) เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล (พญาไท) กระทรวงศึกษาธิการตระหนกัถึงภารกิจส าคญัในการพฒันาการศึกษาของ
ชาติตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจในการพฒันามาตรฐานการศึกษาไทยสู่มาตรฐานโลก เพื่อรองรับ
กระแสการเปล่ียนแปลงจากการเปิดเสรีการศึกษาดงัล่าว โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินนโยบาย
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2552-2559) เพื่อพฒันาคนอย่างรอบด้านและสมดุล สร้าง
สังคมไทยใหเ้ป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ และพฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมเพื่อเป็น
ฐานในการพฒันาคน พร้อมทั้งก าหนดนโยบายเร่งด่วนในการปฏิรูปการศึกษารอบสองเพื่อยกระดบั
คุณภาพการศึกษาของประเทศ ดว้ยการผลกัดนันโยบายเรียนฟรี 15 ปี เพื่อสร้างโอกาสการศึกษาให้แก่คน
ไทยทุกคนใหไ้ดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพและต่อเน่ือง  
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ในการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
กระทรวงศึกษาธิการไดส้นบัสนุนให้มีการเรียนรู้ภาษาองักฤษ และภาษาประจ าชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียนของบุคลากรทางการศึกษา ครู คณาจารยข์องกระทรวงศึกษาธิการ โดยไดร่้วมมือกบัศูนยร์ะดบั
ภูมิภาคขององค์การซีมีโอ จดัการฝึกอบรมหลกัสูตรการสอนภาษาระยะสั้น เช่น ท่ีศูนยพ์ฒันาบุคลากร
การศึกษาของซีมีโอท่ีอินโดนีเซีย ศูนยภ์าษาของซีมีโอท่ีสิงคโปร์ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีความร่วมมือใน
การฝึกอบรมดา้นการสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การพัฒนาดา้นอาชีวศึกษา ดา้นการเกษตร ดา้น
นวตักรรมการเรียนการสอน และด้านสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ นอกจากน้ี 
กระทรวงศึกษาธิการยงัมีแผนการด าเนินการท่ีจะน าผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ของศูนยร์ะดบัภูมิภาคของ
ซีมีโอมาให้การฝึกอบรมท่ีสถาบนัพฒันาคุณภาพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงจะพฒันา
เป็นศูนยฝึ์กอบรมในระดบันานาชาติ เพื่อให้การรองรับการพฒันาศกัยภาพบุคลากรการศึกษาในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

การเตรียมความพร้อมในการพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน และการเปิดเสรีการศึกษา สกอ. ไดจ้ดัท ายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน ได้แก่ การสร้างความตระหนักในความเป็นอาเซียนและการสร้างอตัลักษณ์
อาเซียน การพฒันาความเขม้แข็งให้กบัสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย การสืบสานและกระชบัความ
ร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อลดช่องว่างของการพฒันาในอาเซียน ส่งเสริมบทบาทการเป็นผูน้ าในการ
ประสานงานดา้นการศึกษาในอาเซียน การเตรียมตวัเพื่อรองรับการเปิดเสรีการบริการสาขาการศึกษา โดย
สถาบนัอุดมศึกษาของไทยต้องเร่งพฒันาตัวเอง ปรับมาตรฐานให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล น า
ทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พฒันาคุณภาพงานวิจยั ส่งเสริมการแลกเปล่ียนระหว่าง
สถาบนั สร้างเครือข่ายระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา และสร้างภาพลกัษณ์ในความเป็นสากลใหแ้ก่สถาบนั 

 
3.2.5 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนกบัการเปลีย่นแปลงในปี 2015 
  จากการบรรยายหวัขอ้ “การเตรียมความพร้อมธุรกิจบริการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

โดย นายรณรงค์ พูลพิพฒัน์ ผูอ้  านวยการส่วนการคา้บริการอาเซียน ส านกัเจรจาการคา้บริการและการ
ลงทุน กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ในโครงการสัมมนา เร่ือง “พฒันาธุรกิจบริการกา้วสู่ตลาด AEC” 
ซ่ึงจดัโดย กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2553) เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2553 ณ ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย  ์
สรุปไดว้า่ เม่ือก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนข้ึนจ าท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจในปี 2015 
ดงัน้ี 

  (1) เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม  เคล่ือนยา้ยสินคา้เสรี เคล่ือนยา้ยบริการอยา่งเสรี 
เคล่ือนยา้ยการลงทุนอยา่งเสรี เคล่ือนยา้ยแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรี เคล่ือนยา้ยเงินทุนอยา่งเสรีมากข้ึน 

  (2) สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขนั E-ASEAN นโยบายการแข่งขนั สิทธิทรัพยสิ์น
ทางปัญญา การคุม้ครองผูบ้ริโภค พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
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  (3) การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค  ลดช่องวา่งการพฒันาระหวา่งสมาชิกเก่า-ใหม่ 
สนบัสนุนการพฒันา SMEs 

  (4) การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ  สร้างเครือข่าย   
การผลิต จ าหน่าย จดัท า FTA กบัประเทศนอกภูมิภาค 
  จะเห็นไดว้า่ การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดผลดีหลายประการต่อประเทศสมาชิก
ทั้ง 10 ประเทศ ไดแ้ก่ (1) ภาษีน าเขา้เป็นศูนยท์  าให้อุปสรรคนอกเหนือภาษีจะหมดไป ท าให้การน าเขา้
วตัถุดิบ สินคา้ก่ึงส าเร็จรูปจากแหล่งผลิตใน AEC ท่ีมีความไดเ้ปรียบดา้น ราคา/คุณภาพ (2) ตลาด 10 
ประเทศรวมเป็นหน่ึง ท าให้กลายเป็นตลาดใหญ่ข้ึน (3) การลงทุนในอาเซียนท าไดโ้ดยเสรี สามารถยา้ย
ฐานการผลิตไปยงัประเทศท่ีเหมาะท่ีจะเป็นแหล่งผลิตได ้(4) เป็นฐานการผลิตร่วม  โดยใชป้ระเทศสมาชิก
เดิมและประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน (กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือ Cambodia, Laos P.D.R., 
Myanmar, Vietnam-CLMV) เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC เพื่อใช้ประโยชน์จากสถานะ Least 
Developed Countries (5) ความร่วมมือด้านการอ านวยความสะดวกทางการคา้ ระบบโลจิสติกส์ใน
ภูมิภาคสะดวกและถูกลง (6) ท าธุรกิจบริการไดโ้ดยเสรี  ฐานธุรกิจอยูท่ี่ใดก็ไดใ้นอาเซียน แกปั้ญหาขาด
แคลนแรงงานฝีมือ (7) FTA อาเซียนกบัคู่คา้ต่างๆ ASEAN +1, +3, +6 มีความไดเ้ปรียบทางภาษีน าเขา้
กว่าคู่แข่งอ่ืนนอกอาเซียน (8) ภาษีน าเขา้เป็นศูนย ์อุปสรรคนอกเหนือภาษีหมดไป เกิดคู่แข่งใหม่จาก
อาเซียน (9) ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหน่ึง ตน้ทุนของคู่แข่งอาจต ่าลง (10) เป็นฐานการผลิตร่วม บริษทั
ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมรองรับหรือ เคยผลิตส่งบริษทัแม่ อาจถูกแย่งลูกค้า โดยคู่แข่งในประเทศอ่ืนท่ี
ไดเ้ปรียบกวา่ในการเป็นฐานการผลิต (11) การลงทุนในอาเซียนท าไดโ้ดยเสรี  คู่แข่งจะเขา้มาแข่งถึงใน
เขตแดนเรา (12) ท าธุรกิจบริการไดโ้ดยเสรีอาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ และ(13) FTA อาเซียนกบัคู่คา้ 
ASEAN +1, +3,+6 นอกเหนือจากคู่แข่ง 9  ประเทศแลว้ยงัมีเพิ่มอีก 3 หรือ 6 

  เม่ือเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ประเทศไทยจะตอ้งมีวิธีการเตรียมการ
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนดงักล่าว ส าหรับวิธีการท่ีภาคเอกชนไทยในการเตรียมรุก AEC 
ไดแ้ก่ (1) ศึกษาเสาะหาแหล่งวตัถุดิบใน AEC (2) ศึกษารสนิยมความตอ้งการใน AEC (3) ดูความเป็นไป
ไดก้ารยา้ยฐานการผลิต (4) หนัมามอง CLMV โดยวิสัยทศัน์ใหม่ (5) พฒันา/ปรับตวั ระบบต่างๆของ
บริษทัใหใ้ชป้ระโยชน์โลจิสติกส์ไดเ้ต็มท่ี (6) ศึกษา/เสาะหา ความเป็นไปได ้การตั้งธุรกิจใน/ใชแ้รงงาน
จาก AEC และ (7) เปิด/เจาะตลาดคู่คา้ของอาเซียน ส่วนวิธีการส าหรับภาคเอกชนไทยในการเตรียมรับ 
AEC มี 6 ประการ คือ ( 1) เรียนรู้คู่แข่ง เน่ืองจากเกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียน (2) ไม่ละเลยการลดตน้ทุน 
เพราะวา่ตน้ทุนคู่แข่งอาจต ่าลง (3) เร่งเสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน เพราะวา่คู่แข่งจะเขา้มาแข่งถึงในเขตแดน
เรา (4) ผกูมดัใจลูกคา้ในทุกรูปแบบ เน่ืองจากบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมรองรับ หรือเคยผลิตส่งบริษทั
แม่ อาจถูกแย่งลูกคา้ โดยคู่แข่งในประเทศอ่ืนท่ีไดเ้ปรียบกวา่ในการเป็นฐานการผลิต (5) ตอ้งคิด “ท า
อยา่งไรให้เขาอยู่ (กบัเรา)” เพราะวา่อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ (6) เรียนรู้คู่แข่งทุกคน/วิเคราะห์ SWOT 
เพราะ นอกเหนือจากคู่แข่ง9 ประเทศอาเซียนแลว้ยงัมีเพิ่มอีก 3 หรือ 6 ประเทศ(กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 
2553) 
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3.3 ข้อมูลเกีย่วกบัอาชีพและการจ้างงานในต่างประเทศ 
 

สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ และคณะ (2553) กล่าวไวว้า่ การเดินทางไปท างานต่างประเทศของคน
ไทยอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย มีอยู ่ 5 ช่องทางดว้ยกนั คือ (1) การเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยรัฐ
เป็นผูจ้ดัส่ง (2) การเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยบริษทัผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัหางานเป็นผูจ้ดัส่ง (3) การ
เดินทางไปท างานต่างประเทศโดยนายจา้งพาไปท างาน (4) การเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยนายจา้ง
ส่งไปฝึกงาน และ (5) การเดินทางไปท างานต่างประเทศดว้ยตนเอง  
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ท่ีมา: ส านกับริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

 
แผนภาพท่ี 3 

จ านวนแรงงานไทยท่ีเดินทางไปท างานต่างประเทศ ปี 2552 จ าแนกตามสาขาอาชีพ 
(อา้งถึงใน สุวรรณา ตุลยวศินพงศ ์และคณะ, 2553) 

 
หากพิจารณาถึงตลาดแรงงานและโอกาสของการจา้งงานในต่างประเทศ พบวา่ ตลาดแรงงาน

ต่างประเทศท่ีส าคญัของไทยร้อยละ 80 อยูใ่นกลุ่มประเทศเอเชียและกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง โดย
ตลาดแรงงานต่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียมีแรงงานไทยไปท างานมากท่ีสุดถึง 7 ประเทศ ไดแ้ก่ 
ไตห้วนั สิงคโปร์ เกาหลีใต ้บรูไน ญ่ีปุ่น มาเลเซีย และฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของ
ตลาดแรงงานต่างประเทศของไทยทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง ประกอบดว้ย 3 
ประเทศคือ อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกาตาร์ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 
  
 



46 
 

ตารางท่ี 3 
จ านวนและสัดส่วนคนงานไทยท่ีไดรั้บอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศระหวา่งปี พ.ศ.  2542-2552 

(อา้งถึงใน สุวรรณา ตุลยวศินพงศ ์และคณะ, 2553) 
ประเทศ 

 
ปี พ.ศ. 

2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 
จ านวน (คน) 

ไตห้วนั 79,788 72,234 57,098 47,150 54,631 49,652 37,519 2,743 36,972 45,088 26,638 
สิงคโปร์ 13,493 10,171 7,615 3,815 2,545 2,252 3,033 4,428 5,011 14,934 2,561 
เกาหลีใต ้ 1,086 1,917 1,015 2,044 7,351 7,670 12,432 13,077 7,016 15,730 2,868 
อิสราเอล 12,765 8,471 11,929 12,904 5,863 8,010 5,079 6,294 7,926 6,200 2,986 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1,310 951 698 841 568 516 737 2,053 7,419 12,973 5,278 
ญ่ีปุ่น 4,455 4,728 4,814 4,246 4,530 5,218 5,719 6,336 6,998 7,555 4,333 
กาตาร์ 563 81 498 1,622 1,300 1,315 2,519 6,568 4,507 10,722 7,937 
บรูไน 4,000 4,535 4,804 3,210 2,303 2,038 2,122 2,352 1,271 3,349 1,447 
คูเวต 643 93 258 461 156 447 241 2,888 2,369 2,712 223 
ฮ่องกง 1,278 1,903 2,251 1,863 1,551 1,442 1,422 1,336 1,356 3,188 1,140 
อ่ืนๆ 6,831 7,034 7,794 20,396 15,099 13,361 13,251 55,490 19,141 39,401 23,306 
รวมทุกประเทศ 126,212 112,118 98,774 98,552 95,897 91,921 84,074 103,565 99,986 161,852 78,717 

สดัส่วน (ร้อยละ) 
ไตห้วนั 63.2 64.4 57.8 47.8 57.0 54.0 44.6 2.6 37.0 27.9 33.8 
สิงคโปร์ 10.7 9.1 7.7 3.9 2.7 2.4 3.6 4.3 5.0 9.2 3.3 
เกาหลีใต ้ 0.9 1.7 1.0 2.1 7.7 8.3 14.8 12.6 7.0 9.7 3.6 
อิสราเอล 10.1 7.6 12.1 13.1 6.1 8.7 6.0 6.1 7.9 3.8 3.8 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1.0 0.8 0.7 0.9 0.6 0.6 0.9 2.0 7.4 8.0 6.7 
ญ่ีปุ่น 3.5 4.2 4.9 4.3 4.7 5.7 6.8 6.1 7.0 4.7 5.5 
กาตาร์ 0.4 0.1 0.5 1.6 1.4 1.4 3.0 6.3 4.5 6.6 10.1 
บรูไน 3.2 4.0 4.9 3.3 2.4 2.2 2.5 2.3 1.3 2.1 1.8 
คูเวต 0.5 0.1 0.3 0.5 0.2 0.5 0.3 2.8 2.4 1.7 0.3 
ฮ่องกง 1.0 1.7 2.3 1.9 1.6 1.6 1.7 1.3 1.4 2.0 1.4 
อ่ืนๆ 5.4 6.3 7.9 20.7 15.7 14.5 15.8 53.6 19.1 24.3 29.6 
รวมทุกประเทศ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ท่ีมา: ส านกับริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน  
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 3 กลุ่มประเทศเอเชียเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีการจดัส่งแรงงานไทยไปท างาน
มากท่ีสุด นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นตน้มา แรงงานไทยท่ีไดรั้บอนุญาตให้เดินทางไปท างานในกลุ่ม
ประเทศเอเชียมีทั้งส้ิน 30 ประเทศโดยมีการเดินทางไปท างานในประเทศไตห้วนัมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม 
ประเทศท่ีมีแนวโน้มและน่าจะเป็นโอกาสในการสนับสนุนการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในกลุ่ม
ประเทศน้ี คือ สิงคโปร์ และญ่ีปุ่น โดยประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ียงัมีความตอ้งการน าเขา้แรงงาน
ประเภททกัษะฝีมือและแรงงานไร้ฝีมืออยู่เป็นจ านวนมาก โดยแรงงานจากไทยในสาขาการก่อสร้าง 
แม่บา้น และแรงงานภาคเกษตร ยงัมีความตอ้งการจากนายจา้งจากสิงคโปร์ ส าหรับแรงงานฝีมือท่ีมีความ
ตอ้งการนั้น สิงคโปร์ตอ้งการผูท่ี้มีความเช่ียวชาญทางดา้นการเงินการธนาคาร  ธุรกิจการส่ือสาร และ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับประเทศญ่ีปุ่น แรงงานฝีมือท่ียงัเป็นท่ีตอ้งการในญ่ีปุ่นคือ  พ่อครัว แม่ครัว ช่างฝีมือ 
และผูอ้ภิบาลผูสู้งอายุ 
 
3.4 สถานการณ์ของประเทศไทยกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2552ก) ไดร่้วมกบักรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
จดัโครงการประชุมเชิงวิชาการระดบัชาติ เร่ือง ความร่วมมือดา้นการศึกษาในภูมิภาค: สู่การขบัเคล่ือน
ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ระหวา่งวนัท่ี 3‟4 กุมภาพนัธ์ 2552 ณ โรงแรมอีสติน กรุงเทพฯ 
โดยการประชุมในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อระดมความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและนกัการศึกษาของไทย
เพื่อหาแนวทาง ความร่วมมือดา้นการศึกษาในอาเซียนท่ีจะสามารถขบัเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายการกา้ว
สู่ประชาคมอาเซียน อนัจะน าไปสู่การจดัท าร่างขอ้เสนอแนะความร่วมมือดา้นการศึกษาไทยในกรอบ
อาเซียน โดยมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศไทย ดงัน้ี  

(1)  วิวฒันาการของอาเซียนซ่ึงก่อตั้งข้ึนท่ีประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2513 โดย
สมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซ่ึงไดร่้วมลงนามใน
ปฏิญญากรุงเทพ เพื่อร่วมส่งเสริมความเขา้ใจ เสถียรภาพ ความมัน่คง สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ 
คุณภาพชีวติท่ีดีของประชากรในอาเซียน 

(2) อิทธิพลจากกระแสโลกาภิวตัน์ไดส่้งผลให้เกิดการรวมตวัระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาค
ต่างๆ รวมทั้งอาเซียน เพื่อแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล ้าของระดบัการพฒันาระหวา่งกลุ่มประเทศ อาเซียน
เก่า 6 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) และสมาชิกอาเซียนใหม่ (กมัพชูา ลาว 
พม่า และเวียดนาม) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศสมาชิกใหม่ ลดปัญหาความยากจน 
ยกระดบัความเป็นอยู่ของประชากร พฒันาระบบขา้ราชการ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  
 (3) กา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีลกัษณะส าคญัอยู ่ 3 ประการ คือ การเป็นประชาคมเปิด 
(Open) มีพลวตัร (Dynamic) และมีพลานุภาพ (Resilient) อยา่งครอบคลุมทุกมิติท่ีเป็นการด าเนินการของ
อาเซียนตั้งแต่แรกเร่ิม ประกอบดว้ย มิติเศรษฐกิจ มิติดา้นความมัน่คง และมิติสังคมวฒันธรรม  
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(4) การพฒันาแนวทางการศึกษาของประเทศในกรอบอาเซียนควรเร่ิมจากการวิเคราะห์เพื่อ
คน้หาส่ิงท่ีเป็นประเทศไทยมีศกัยภาพในการด าเนินการ เน้นการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ (Learning 
methodology) ควรน าเทคโนโลยดีา้นวทิยาศาสตร์ มาช่วยในการพฒันาการศึกษาของประเทศ การจดัการ
เรียนการสอนควรเนน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัการคิดและวิเคราะห์เป็น  รู้จกัการคิดนอกกรอบ ควรเลือกประเด็น
พฒันาการศึกษาในบริบทท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง  

(5) การศึกษาจะต้องพฒันาพร้อมกับองค์ความรู้เพื่อสร้างบุคลากรให้ทนักับโลกแห่งการ
เปล่ียนแปลง บทบาทของการอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาจะตอ้งมีความขอ้งเก่ียวกบัการสร้างประชาคม
อาเซียน ควรมีการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบา้น รวมทั้งการท าความร่วมมือระหวา่งกนัในวิชาชีพทางการแพทย ์
ทนัตแพทย ์เป็นตน้ นอกจากน้ี การจดัการเรียนในระดบัอุดมศึกษาควรเตรียมพร้อมรับมือการเคล่ือนยา้ย
ของประชากรในภูมิภาค ให้ความส าคญัต่อการจดัท ามาตรฐานการศึกษาของประเทศต่างๆ ท่ีมีความเท่า
เทียมกนั ขณะน้ี เครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียนก าลงัท ากรอบคุณภาพการศึกษา (Quality framework) 
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเคล่ือนยา้ยท่ีเรียนและถ่ายโอนหน่วยกิตระหวา่งกนัได ้หรือสามารถเทียบปริญญาท่ี
ประเทศในอาเซียนมอบให้ผูเ้รียนของแต่ละประเทศ โดยขณะน้ี มีประเทศท่ีด าเนินการในเร่ืองน้ีไดแ้ก่ 
กมัพูชา อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม โดยประเทศมาเลเซียรับเป็นเลขานุการ เพื่อน าไปสู่การสร้างกรอบ
คุณภาพในภูมิภาค 

(6) กิจกรรม ASEAN Dialogue ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัของกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น การท า
กิจกรรมในการส ารวจทรัพยากรน ้ าร่วมกนั เป็นตน้ นอกจากน้ี การเรียนรู้ภาษาเพื่อนบา้นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น
ในการสร้างความเขา้ใจและอยูร่่วมกนัในอาเซียน การจดัการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานให้ความส าคญัต่อ
การเตรียมความพร้อมของเด็กในภูมิภาค เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการปรับหลกัสูตรโดย
น าคุณลกัษณะท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพและพร้อมท่ีจะสามารถเปล่ียนผา่นให้ประเทศเพื่อนบา้นรู้จกั เช่น 
เร่ืองของการมีน ้าใจ ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เป็นตน้  

(7) ควรมีการพฒันาศกัยภาพคน รวมทั้งการพฒันาครูสอนทุกสาขาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
โดยเฉพาะการสอนเร่ืองภาษาต่างประเทศ ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัประเทศท่ีมีศกัยภาพ เพื่อให้เกิด
สัมฤทธ์ิผลการศึกษา น านวตักรรมมาช่วยในการเรียนการสอน ควรมีการผลิตครูอาเซียน  

(8) ประเทศไทยควรน ารูปแบบการจดัตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนดา้นการศึกษา 
(กรอ.) ของประเทศไทย เสนอต่ออาเซียน บทบาทของ กรอ. การศึกษา ตอ้งไม่มุ่งเนน้กระตุน้ความเจริญ
ทางเศรษฐกิจเป็นหลกั แต่ตอ้งเนน้ความเสมอภาคเป็นหลกัซ่ึงจะท าให้เกิดคุณภาพการศึกษาในท่ีสุด และ
ควรน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาแกไ้ขวกิฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยต่ออาเซียนดว้ย  

(9) ควรให้ความส าคญัต่อประเทศคู่เจรจานอกภูมิภาค เช่น จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ภายใตก้รอบความ
ร่วมมืออาเซียน + 3 หรือความร่วมมือจากประเทศนอกภูมิภาค อาทิ ออสเตรเลีย สหรัฐ หรือสหภาพยุโรป 
เป็นต้น การสร้างความร่วมมือดังกล่าวมีความส าคญัในการพฒันาคุณภาพก าลังคน เช่น การให้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในประเทศอาเซียน การสนับสนุนงบประมาณด าเนินการของเครือข่าย
มหาวทิยาลยัอาเซียน เป็นตน้ 
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(10) ภายใตก้รอบของอาเซียน ควรศึกษาความร่วมมือกบัประเทศคู่เจรจานอกภูมิภาค ควรมีการ
เตรียมพร้อมการเปล่ียนแปลงในอาเซียนภายใตก้ฏบตัรอาเซียน ก่อให้เกิดการคา้เสรี มีการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งอิสระ ตอ้งเตรียมความพร้อมของเยาวชนในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ควรมีการเรียนรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศในอาเซียน ควรมีการเตรียมการศึกษาเร่ืองของอาเซียนในบริบท
ต่างๆ เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคล อนัเป็นผลจากการออกกฏบตัรอาเซียน 
 ส านกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2552ข) ไดร่้วมกบักรม
อาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และส านกัเลขาธิการอาเซียนจดัการประชุมวิชาการระดบัภูมิภาคเพื่อ
เสริมสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ระหวา่งวนัท่ี 23 ‟ 25 กุมภาพนัธ์ 2552 
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต และสวนนงนุช พทัยา จงัหวดัชลบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ประเทศไทย
มีบทบาทน าในการก าหนดแนวทางความร่วมมือดา้นการศึกษาในอาเซียน และเพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะ
การด าเนินการความร่วมมือดา้นการศึกษาในภูมิภาคอนัจะน าไปสู่การขบัเคล่ือนประชาคมอาเซียน เสนอ
ต่อท่ีประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน  

ในการประชุมคร้ังน้ี ไดรั้บเกียรติจาก ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน มาบรรยาย
พิเศษ เร่ือง We-feeling: Strengthening ASEAN Identity through Education โดยเลขาธิการอาเซียน ได้
กล่าวถึงความส าคญัของกฎบตัรอาเซียน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 ซ่ึงมีหลกัการ
ส าคญัเพื่อให้อาเซียนรวมตวัเป็นประชาคมภายในปี 2558 ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ เสาหลกัดา้น
ประชาคมเศรษฐกิจ เสาหลกัดา้นประชาคมการเมืองและความมัน่คง และเสาหลกัดา้นประชาคมสังคม
และวฒันธรรมโดยในเสาหลกัดา้นประชาคมเศรษฐกิจไดก้ าหนดเป้าหมายการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน เพื่อใหมี้การเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออยา่งมีคุณภาพ ท าให้อาเซียน
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกนั รวมทั้งการยกเลิกภาษีศุลกากรท่ีเป็นอุปสรรคต่อการคา้และ
บริการในอาเซียน ดงันั้น ประเทศในอาเซียนจึงตอ้งเตรียมความพร้อมของเยาวชนในภูมิภาคเพื่อให้มี
ศกัยภาพในการแข่งขั้นกบัประเทศในภูมิภาคอ่ืน นอกจากน้ี เลขาธิการอาเซียนไดก้ล่าวแสดงความช่ืนชม
ต่อการด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การซีมีโอ (SEAMEO) อาเซียน และเครือข่ายมหาวิทยาลยั
อาเซียน พร้อมทั้งกล่าวถึงความส าคญัต่อการเรียนรู้ในการสร้างความแขง็แกร่งและประสบการณ์ระหวา่ง
อาเซียน ความส าคญัของการเรียนรู้ภาษาองักฤษให้เป็นภาษาทางการของอาเซียน  การส่งเสริม
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการสร้างความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งเยาวชนเพื่อให้เป็นบุคคล
ท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม  

นอกจากน้ี จากการบรรยายเร่ือง Rethinking ASEAN: Towards building ASEAN Community 
2015 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (พินิติ รตะนานุกูล, 2552) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการศึกษาในฐานเป็นกลไก
ขบัเคล่ือนส าคญัในการส่งเสริมการแลกเปล่ียนวฒันธรรมในประชาคมอาเซียน โดยผ่านการด าเนิน
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการด าเนินการวิจยัระหวา่งกนั โดยมหาวิทยาลยัมีบทบาทส าคญัในการ
สร้างความเช่ือมโยงทางวฒันธรรม และสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน นอกจากน้ี ไดก้ล่าวถึงบทบาทของ
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เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัในอาเซียน ดว้ยการจดัโครงการแลกเปล่ียนนกัเรียน และคณาจารย ์ การยอมรับและเทียบ
โอนหน่วยกิตระหวา่งสถาบนั การท าวจิยัร่วมและการสร้างเครือข่ายสารนิเทศในภูมิภาค โดยผูเ้ขา้ประชุม
ไดร่้วมกนัจดัท าขอ้เสนอแนะดา้นการศึกษาเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ดงัน้ี 

1. บทบาทการศึกษาต่อเสาหลกัด้านการเมืองและความมั่นคง 
(1) การส่งเสริมความเขา้ใจและตระหนกัถึงคุณค่าของกฎบตัรอาเซียน โดยให้บรรจุ

ความรู้เร่ืองอาเซียนในหลกัสูตรโรงเรียน และให้มีการเผยแพร่ความรู้เร่ืองกฎบตัรอาเซียนดว้ยการแปล
เป็นภาษาประจ าชาติของประเทศต่างๆ ในอาเซียนดว้ย 

(2) ให้ความส าคญัต่อหลกัการประชาธิปไตย และการเคารพต่อหลกัการสิทธิมนุษยชน 
และคุณค่าของสันติภาพ โดยใหบ้รรจุเน้ือหาดงักล่าวไวใ้นหลกัสูตรโรงเรียน 

(3) ส่งเสริมให้ครูมีความเขา้ใจอนัดี และตระหนกัถึงคุณค่าของวฒันธรรม และจารีต
ประเพณีท่ีแตกต่าง ตลอดจนความศรัทธาของศาสนาต่างๆ ในภูมิภาค ดว้ยการการจดัท าขอ้เสนอแนะดา้น
การศึกษาเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน 

(4) จดัการประชุมผูน้ าโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนประเด็น 
เก่ียวกบัอาเซียนในภูมิภาค ดว้ยการเสริมสร้างศกัยภาพผูน้ าโรงเรียนและจดัท าเครือข่ายระหวา่งกนั 

(5) จดังานฉลองวนัอาเซียน (ในช่วงเดือนสิงหาคม เช่น การร้องเพลงอาเซียน การ
จดัการแข่งขนัตอบปัญหาเก่ียวกบัประวติัและวฒันธรรมอาเซียน การแสดงตราสัญลกัษณ์อาเซียน การจดั
ค่ายเยาวชนอาเซียน การจดัเทศกาลอาเซียน และการจดัวนัเด็กอาเซียน เป็นตน้ 
 2. บทบาทการศึกษาในเสาหลกัด้านเศรษฐกจิ 

(1) พฒันาการจดัท าแผนบูรณาการเพื่อจดัท ากรอบการพฒันาทกัษะในอาเซียน  ดว้ยการ
จดัท า ASEAN benchmarking และระบบการเทียบโอนหน่วยกิต โดยให้ความส าคญักบัสถาบนัการ
ฝึกอบรมดา้นอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพในภูมิภาค 

(2) ส่งเสริมให้มีการถ่ายโอนนกัเรียนดว้ยการจดัท าระบบแสดงขอ้มูลดา้นการศึกษาท่ี
ก าลงัเปิดสอนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
  (3)  สนบัสนุนการถ่ายโอนแรงงานท่ีมีความช านาญการในภูมิภาคอาเซียน ดว้ยการ
ส่งเสริมให้มีการร่วมปฏิบติังานหรือฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งการ
จดัตั้งเครือข่ายสารสนเทศอาเซียนดา้นทรัพยากรมนุษย ์

(4) พฒันามาตรฐานอาชีพท่ีเนน้ศกัยภาพในอาเซียน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีศกัยภาพในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก  พร้อมทั้งสามารถสนองตอบความตอ้งการ
ของภาคอุตสาหกรรม 
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3. บทบาทการศึกษาในเสาหลกัด้านสังคมวฒันธรรม 
(1) สนบัสนุนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพในชุมชนชนบท ดว้ยการจดัโครงการชุมชน

อาเซียนส าหรับเยาวชนอาสาสมคัรเพื่อสนบัสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ในชนบทในประเทศสมาชิก 
(2) สนบัสนุนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีเก่ียวกบัศิลปะและวฒันธรรมของประเทศใน

กลุ่มอาเซียนในมหาวทิยาลยั 
(3) สนบัสนุนภาษาอาเซียนใหเ้ป็นวชิาเลือกในการเรียนภาษาต่างประเทศในโรงเรียน 
(4) ส่งเสริมโครงการระดบัภูมิภาคโดยมุ่งส่งเสริมการสร้างความตระหนักเก่ียวกบั

อาเซียนในหมู่เยาวชน เช่น โครงการ ASEAN Schools Tour โครงการแลกเปล่ียนนกัเรียนมธัยมอาเซียน 
โครงการวฒันธรรมส าหรับเยาวชนอาเซียน โครงการประชุมสุดยอดผูน้ าเยาวชนอาเซียน โครงการ
การศึกษาเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน และการประกวดสุนทรพจน์อาเซียน 

(5) จดัการประชุมด้านการวิจยัทางการศึกษาในอาเซียนดว้ยการส่งเสริมการท าวิจยั
ร่วมกนัและการพฒันาดา้นการวจิยัและการพฒันาในภูมิภาค เพื่อให้เป็นเวทีส าหรับนกัวิจยัในอาเซียนใน
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ในภูมิภาค 

(6) ส่งเสริมความเข้าใจอนัดี และการสร้างความตระหนักเก่ียวกับประเด็นด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในอาเซียน ดว้ยการบูรณาการความรู้เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวไวใ้น
หลกัสูตรของโรงเรียน และใหมี้การมอบรางวลัโครงการโรงเรียนสีเขียวในอาเซียน 

(7) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสนบัสนุนโครงการ
การศึกษาเพื่อปวงชน 

(8) จดัท าเน้ือหาความรู้เก่ียวกบัอาเซียนร่วมกนั ส าหรับใช้ในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่ง
อา้งอิงส าหรับการฝึกอบรมและการสอนของครู 

การรวมตวักนัของอาเซียนนบัเป็นตวัอยา่งหน่ึงท่ีสะทอ้นความมุ่งมัน่ของกลุ่มประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้ในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน ให้มีความแน่น
แฟ้นและเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยใชก้ลไกความร่วมมือระหวา่งประเทศในการพฒันาความกา้วหนา้ของ
ประเทศสมาชิกในมิติต่างๆ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรวมตวัทางเศรษฐกิจ อนัจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
อาเซียนในเวทีโลก  
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3.5 ข้อมูลเกีย่วกบัอาชีพและคุณลกัษณะของบัณฑิตในอาเซียน 
 
 3.5.1 อาชีพทีอ่าเซียนคาดหวงั 

อรจินดา บุรสมบูรณ์ และอาทิตยา เจียรวฒันวงศ์ (2554) กล่าวไวว้า่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
น ามาสู่การเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุนอย่างเสรี และเงินทุนอย่างเสรี โดยกิจกรรมดงักล่าว
สะทอ้นแนวโนม้ของการประกอบอาชีพในปี 2558 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน ดงัน้ี 

(1) การเคล่ือนยา้ยสินคา้เสรี ประเทศไทยไดผ้กูพนัเสรีทุกรายการไวภ้ายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) สินคา้ในบญัชีลดภาษี จ านวน 8,287 
รายการ ซ่ึงไดล้ดภาษีลงเหลือ 0 % ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 และ (2) สินคา้เกษตรอีก 4 ชนิด ภายในบญัชี
อ่อนไหว ประกอบดว้ย กาแฟ มนัฝร่ัง มะพร้าวแห้ง และไมต้ดัดอก จ านวน 13 รายการยอ่ย ซ่ึงลดภาษีลง
เหลือ 5 % ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 ล่าสุดอาเซียนไดป้รับปรุงความตกลง AFTA ให้มีความทนัสมยัยิ่งข้ึน 
และไดจ้ดัท าความตกลงการคา้สินคา้ของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใช้เม่ือ 17 พฤษภาคม 2553 โดยเป็นความตกลงท่ีครอบคลุมมาตรการส าคญัต่อการส่งออกและ
น าเขา้สินคา้อยา่งเสรี โดยมีหลกัการส าคญั ไดแ้ก่ การก าหนดให้ใชม้าตรการท่ีไม่ใช่ภาษีเฉพาะในเร่ืองท่ี
จ าเป็นและโปร่งใส การส่งเสริมและการอ านวยความสะดวกทางการคา้ หลกัปฏิบติัดา้นศุลกากร กฏ
ระเบียบทางเทคนิค กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช มาตรการ
เยยีวยาทางการคา้  

(2) การเคล่ือนยา้ยบริการอย่างเสรี อาเซียนไดล้งนามในความตกลงว่าดว้ยการคา้บริการของ
อาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ตั้งแต่ปี 2538 ต่อมาอาเซียนไดเ้ห็นชอบ
แผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซ่ึงไดก้ าหนดให้ท าการเจรจาเปิดเสรี
การคา้บริการโดยการจดัท าขอ้ผกูพนัในดา้นการเปิดตลาด (Market access) การให้การปฎิบติัเยี่ยงคนชาติ 
(National treatment) รวมทั้งส้ิน 12 สาขาใหญ่ ประกอบดว้ย 128 สาขายอ่ย โดยการยกเลิกอุปสรรคใน
การให้บริการทุกรูปแบบและเปิดให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ อย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในปี 2558 
(ภายในปี 2553 ส าหรับ 4 สาขาเร่งรัด ไดแ้ก่ e-ASEAN (สาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์) สาขา
สุขภาพ สาขาท่องเท่ียว และสาขาขนส่งทางอากาศ และภายในปี 2556 ส าหรับสาขาโลจิสติกส์) โดยได้
แบ่งเป็นสาขาบริการทั้ง 12 สาขา ได้แก่ (1) บริการธุรกิจ เช่น บริการวิชาชีพทางบญัชี กฏหมาย 
คอมพิวเตอร์ โฆษณา เป็นตน้ (2) บริการส่ือสาร เช่น โทรคมนาคม วิทยุ โทรทศัน์ เป็นตน้ (3) บริการ
ก่อสร้างและวศิกรรม เช่น การก่อสร้างอาคาร การติดตั้ง เป็นตน้ (4) บริการจดัจ าหน่าย เช่น การคา้ส่ง คา้
ปลีก ตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้ (5) บริการทางการศึกษา เช่น ระดบัมธัยมศึกษา อุดมศึกษา หลกัสูตรระยะ
สั้น เป็นตน้ (6) บริการส่ิงแวดลอ้ม เช่น บ าบดัน ้ าเสีย ก าจดัของเสีย เป็นตน้ (7) บริการทางการเงิน เช่น 
ธนาคาร ประกนัภยั เป็นตน้ (8) บริการสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม เช่น โรงพยาบาล สถานพกัฟ้ืน เป็นตน้ 
(9) บริการด้านการท่องเท่ียว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ตวัแทนน าเท่ียว เป็นตน้ (10) บริการด้าน
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นนัทนาการ วฒันธรรมและกีฬา เช่น ห้องสมุด พิพิธภณัฑ์ เป็นตน้ (11) บริการขนส่ง เช่น การขนส่งทาง
ราง บก น ้า เป็นตน้ และ (12) บริการอ่ืนๆ  

(3) การเคล่ือนยา้ยการลงทุนอยา่งเสรี อาเซียนไดล้งนามกรอบความตกลงวา่ดว้ยเขตการลงทุน
อาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area: AIA) ในปี 2541 โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้อาเซียนมีบรรยากาศการลงทุนท่ีเสรีและโปร่งใส เป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนทั้งจากภายในและ
ภายนอกอาเซียน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายในการเปิดเสรีการลงทุนในปี 2558 อาเซียนได้
ทบทวนความตกลงด้านการลงทุน  AIA ให้เป็นความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน (ASEAN 
comprehensive Investment Agreement : ACIA ) ท่ีมีขอบเขตท่ีกวา้งข้ึน โดยผนวกความตกลงวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุนของอาเซียนท่ีมีอยู่เดิมให้เขา้อยู่ภายใน ACIA โดยความตกลง ACIA 
ครอบคลุม 4 ประเด็นหลกัใหญ่คือ การเปิดเสรีการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน การอ านวยความสะดวก
การลงทุนและการคุม้ครองการลงทุน โดยครอบคลุมทั้งการลงทุนทางตรง (Foreign Direct Investment: 
FDI) และการลงทุนในหลกัทรัยพ ์(Portfolio Investment) นอกจากน้ี ขอบเขตของการเปิดเสรีครอบคลุม
ธุรกิจ 5 ภาคและบริการท่ีเก่ียวเน่ือง ไดแ้ก่ เกษตร ประมง ป่าไม ้เหมืองแร่ และภาคการผลิต ประเทศไทย
มีนโยบายท่ีจะเปิดตลาดบริการดา้นการเงินส าหรับอาเซียนในปี 2558 ในสาขาหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ การคา้
เพื่อบญัชีตนเองหรือบญัชีลูกคา้ การบริหารทพัยสิ์น การบริการช าระราคาและส่งมอบสินทรัพยท์างการ
เงิน และสาขาการให้ค  าปรึกษาและบริการเสริมอ่ืนๆ ในดา้นการให้บริการทางการเงิน  จะท าการผกูพนั
เฉพาะบริษทัหลกัทรัพย ์ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย ์และบริษทัประกนัภยั โดยจะเปิดให้มีการถือหุ้นโดย
ต่างชาติไดใ้นธุรกิจหลกัทรัพยไ์ด ้ 100 % ยกเวน้ธุรกิจการจดัการลงทุนตอ้งถือหุ้นโดยสถาบนัการเงิน
ภายในประเทศอยา่งนอ้ย 50 % ในช่วง 5 ปีแรก  
 แผนน าร่องดา้นตลาดแรงงานของอาเซียน (Pilot free labor market plan) ไดก้ล่าวถึงความส าคญั
ของทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ (English language communication skills) ว่ามีความส าคญัต่อการ
ท างานในประเทศ ในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาชีพ 7 ประเภทท่ีสามารถเขา้ท างานท่ีใดก็ไดเ้ม่ือ
อาเซียนมีการรวมตวัเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 (หรือ พ.ศ. 2558) 7 อาชีพดงักล่าว 
ไดแ้ก่ (1) แพทย ์(2) ทนัตแพทย ์(3) พยาบาล (4) วิศวกร (5) สถาปนิก (6) นกัส ารวจภูมิศาสตร์/นกั
ทรัพยากรธรรมชาติ (7) นกับญัชี (Bangkok Post Online News, 2009) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในเอกสาร
การบรรยายของ Dang (2011) เร่ือง ASEAN Regional Qualifications Framework: Current Architecture 
and Challenges ในการประชุม Asia-Europe Meeting (Workshop 5: External dimensions of the 
European Qualifications Framework and potential of policy co-operation with other regions) ท่ีเมือง 
Budapest ระหวา่งวนัท่ี 25-26 พฤษภาคม 2011 ซ่ึงจดัโดย ASEM Education and Research Hub for 
Lifelong Learning ไดน้ าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสาขาอาชีพท่ีอาเซียนตอ้งการร่วมกนั (7 MRAs on Sectoral 
Qualifications; MRA=Mutual Recognition Arrangement) ได้แก่ (1) วิศวกรรม (Engineering) (2) 
สถาปัตยกรรม (Architectual) (3) การส ารวจ (Surveying) (4) การพยาบาล (Nursing) (5) การแพทย ์
(Medical) (6) ทนัตแพทย ์(Dental) และ (7) การบญัชี (Accounting) 
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ในการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ประชาคมอาเซียนกับการพฒันาภาคใต้อย่างย ัง่ยืน เม่ือวนัท่ี 29 
พฤศจิกายน 2552 (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2552) จดัโดยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ร่วมกบั สมาคม
นกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เลขาธิการอาเซียน ไดก้ล่าวไวว้่า  “อาเซียนคือทางเลือกของ
ลูกหลาน” โดยเนน้เร่ืองความส าคญัของการจดัตั้งประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานของเสา
หลกั 3 ประการคือเร่ืองการเมืองและความมัน่คง เศรษฐกิจ และสังคมและวฒันธรรม การรวมตวัเป็นหน่ึง
เดียวของประชาคมอาเซียน จะกลายเป็นตลาดท่ีเขา้มาแลว้สามารถคา้ขายกบัประชากรของคนทั้ง 10 
ประเทศ แต่ละประเทศจะไดรั้บส่วนแบ่งจากตลาดน้ีเท่าไรข้ึนอยูก่บัความพร้อมดา้นโครง สร้างพื้นฐาน 
และด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนั้ น นอกจากน้ี เลขาธิการอาเซียนยงัได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า 
“ประชาคมอาเซียน” ก่อตั้งเพื่อให้คนรุ่นหลงัมีทางเลือก และมีความทา้ทายในการประกอบอาชีพมากข้ึน 
โดยเฉพาะอาชีพวศิวกร สถาปนิก แพทย ์นกับญัชี และบุคลากรท่ีเก่ียวกบัดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงในปี 2558 
จะมีขอ้ตกลงรับรองหลกัสูตรการเรียนการสอนในวิชาชีพเหล่าน้ีระหว่างประเทศในสมาคม แต่ผูท่ี้
สามารถเขา้แข่งขนัไดต้อ้งมีความสามารถในสาขาเหล่านั้นอยา่งแทจ้ริง 
 ส านกัข่าว กรมประชาสัมพนัธ์ (2551) ไดร้ายงานวา่ ประเทศสมาชิกอาเซียนไดจ้ดัตั้งเขตการคา้
เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ในปี 2535 ตามขอ้เสนอของนายอานนัทน์ ปันยารชุน 
นายกรัฐมนตรีไทยในสมยันั้น เพื่อเป็นกลไกช่วยขยายการคา้ระหวา่งประเทศสมาชิกและดึงดูดการลงทุน
จากภายนอก ขณะน้ี (ปี 2551) ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ไดล้ดภาษีสินคา้ในกรอบ AFTA 
ทุกรายการลงเหลือร้อยละ 0-5 โดยสินคา้ร้อยละ 80 มีอตัราภาษีท่ีร้อยละ 0 แลว้ ส่วนสินคา้ท่ีเหลือ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมมีเป้าหมายท่ีจะลดอตัราภาษีเป็นร้อยละ 0 ในปี 2553 และประเทศสมาชิกใหม่
ในปี 2558 ส าหรับการคา้บริการไดท้ยอยเปิดเสรีมากข้ึนเร่ือยๆ โดยมุ่งเนน้ใน 7 สาขา คือ การเงิน ขนส่ง
ทางทะเล ขนส่งทางอากาศ การส่ือสาร โทรคมนาคม การท่องเท่ียว ก่อสร้าง และบริการธุรกิจ ส่วนการ
ลงทุน ประเทศสมาชิกอาเซียนไดด้ าเนินความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนครอบคลุมสาขาการผลิต 
เกษตร ประมง ป่าไม ้เหมืองแร่ และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั 5 สาขาดงักล่าว (Services incidental) แต่ยงั
จ ากดัเฉพาะการลงทุนโดยตรง ไม่รวมถึงการลงทุนดา้นหลกัทรัพย ์(Portfolio investments)  

นอกจากน้ี อาเซียนมีความตกลงว่าด้วยความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN 
Industrial Cooperation: AICO) ซ่ึงมีประโยชน์อยา่งยิ่งต่อภาคเอกชน AICO มีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบัสินคา้อุตสาหกรรมของอาเซียน โดยสนบัสนุนการแบ่งการผลิตภายใน
ภูมิภาค ลดตน้ทุนการผลิตโดยการลดภาษีน าเขา้สินคา้ส าเร็จรูป ก่ึงส าเร็จรูป และวตัถุดิบ แต่มีเพียง
อุตสาหกรรมรถยนตเ์ท่านั้นท่ีใชป้ระโยชน์จากความตกลงน้ี  พฒันาการในดา้นแนวคิดการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนได้เกิดข้ึนอย่างชัดเจน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 8 เม่ือวนัท่ี 4 
พฤศจิกายน 2545 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา ผูน้ าประเทศอาเซียนไดเ้ห็นชอบให้มีการก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีชดัเจน ไดแ้ก่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงอาจะเป็นไป
ในท านองเดียวกบัประชาคมเศรษฐกิจยุโรปในระยะเร่ิมต้น โดยอาเซียนได้ด าเนินการหลายด้านเพื่อ
ผลกัดนัการจดัตั้ง AEC โดยแนวทางท่ีส าคญัหน่ึง คือ การน าร่องการรวมกลุ่ม 11 สาขาส าคญั ไดแ้ก่ (1) 
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ยานยนต ์(2) ผลิตภณัฑ์ไม ้ (3) ผลิตภณัฑ์ยาง (4) ส่ิงทอ (5) ผลิตภณัฑ์เกษตร (6) ผลิตภณัฑ์ประมง (7) 
อิเล็กทรอนิกส์ (8) เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) สุขภาพ (10) การท่องเท่ียว และ (11) การบิน เพื่อส่งเสริม
ให้มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือในสาขาน าร่องทั้ง 11 สาขา และสร้างการ
รวมกลุ่มท่ีเป็นรูปธรรมพร้อมก าหนดประเทศผูป้ระสานงานหลกั (Country Coordinators) ในแต่ละสาขา 
ไดแ้ก่  
  (1) ประเทศอินโดนีเซีย สาขายานยนต ์และสาขาผลิตภณัฑไ์ม ้
  (2) ประเทศมาเลเซีย  สาขาผลิตภณัฑย์าง และสาขาส่ิงทอ 
    (3) ประเทศพม่า   สาขาผลิตภณัฑเ์กษตร และสาขาผลิตภณัฑป์ระมง 
  (4) ประเทศฟิลิปปินส์  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (5) ประเทศสิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาสุขภาพ 
  (6) ประเทศไทย   สาขาการท่องเท่ียว และสาขาการบิน 
               การจดัท าแผนงาน (Roadmap) ของแต่ละสาขาท่ีระบุมาตรการส าคญัทั้งท่ีเป็นมาตรการร่วมและ
มาตรการเฉพาะของแต่ละสาขาเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะการเร่งขจดัอุปสรรคต่างๆ ทั้งในดา้น
การคา้สินคา้ (การเร่งลดภาษีสินคา้ในสาขาส าคญั การขจดัมาตรการกีดกนัทางการคา้ ท่ีไม่ใช่ภาษี) การคา้
บริการ และการลงทุน ใหมี้การเคล่ือนยา้ยทรัพยากรการผลิตไดอ้ยา่งเสรี รวมทั้งส่งเสริมการ “Outsource” 
ภายในภูมิภาค เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัผูป้ระกอบการ ในอาเซียน ทั้งน้ี รัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนเห็นชอบให้เพิ่มสาขาโลจิสติกส์เป็นสาขาใหม่สาขาท่ี 12 โดยมีเวียดนามเป็นผู ้
ประสานงานหลกัของสาขาดงักล่าว การส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขาส าคญัจะช่วยให้ไทย
สามารถขยายการคา้และการลงทุนในสาขาท่ีไทยมีศกัยภาพไดม้ากข้ึน 
 นอกจาก ผูป้ระกอบอาชีพและวิชาชีพซ่ึงเป็นบณัฑิตในระดบัปริญญาตรีแลว้ อาเซียนยงัตอ้งการผู ้
ประกอบอาชีพในระดบัช่างฝีมืออีกมาก (กระทรวงแรงงาน, 2553) ซ่ึงผูท่ี้จะประกอบอาชีพเป็นช่างฝีมือ
มกัจะจบการศึกษาในระดบัอาชีวะ ประกอบดว้ย ระดบัประกาศนียบตัร (ปวช. และระดบัประกาศนียบตัร
ชั้นสูง (ปวส.) จากรายงานสรุปผลการจดังานการแข่งขนัฝีมือแรงงานอาเซียน คร้ังท่ี 8 ระหวา่งวนัท่ี 18‟
23 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารชาแลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 อิมแพค็ เมืองทองธานี แสดงให้เห็นวา่ มีช่างฝีมือ 
21 ประเภทท่ีอาเซียนคาดหวงั ไดแ้ก่  

(1) สาขาเทคโนโลยงีานเช่ือม (Welding)   
  (2) สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) 
  (3) สาขาปูกระเบ้ือง (Wall &Floor Tilling)  

(4) สาขาท่อและสุขภณัฑ ์(Plumbing)  
(5) สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Electronics)  
(6) สาขาเวบ็ดีไซน ์(Web Design)  
(7) สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Installations)  
(8) สาขาก่ออิฐ (Brick Laying)  
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(9) สาขาไมเ้คร่ืองเรือน (Cabinet Making)  
(10) สาขาต่อประกอบมุมไม ้(Joinery)  
(11) สาขาแฟชัน่เทคโนโลย ี(Fashion Technology)  
(12) สาขาซ่อมรถยนต ์(Automobile Technology)  
(13) สาขาบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Restaurant Service)  
(14) สาขาประกอบอาหาร (Cooking)  
(15) สาขาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics)  
(16)  สาขาออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ (Mechanical Engineer Design CAD) 
(17) สาขากราฟิกดีไซน์ (Graphic Design Technology)  
(18) สาขาเคร่ืองปรับอากาศ (Refrigeration)  
(19) สาขาเทคโนโลยรีะบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling) 
(20) สาขาเสริมความงาม (Beauty Therapy)  
(21) สาขาแต่งผม (Hair Dressing)  

 การแข่งขนัฝีมือแรงงานอาเซียน เป็นกิจกรรมท่ีถูกจดัข้ึนทุก 2 ปีในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงในปัจจุบนัมี
ประเทศสมาชิก 10  ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน  ลาว กมัพูชา 
เวียดนาม และพม่า เพื่อร่วมกนัพฒันาฝีมือแรงงานระดบัภูมิภาคให้มีมาตรฐาน ทดัเทียมกบัระดบั
นานาชาติ โดยมีประเทศสมาชิกหมุนเวียนกนัเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั เพื่อพฒันาทกัษะการประกอบ
อาชีพ และค่านิยมท่ีดีของการท างานในกลุ่มเยาวชนและแรงงานฝีมือ ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกร่วมมือ
กนัพฒันาการฝึกอบรมและมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเป็นเวทีสร้างการยอมรับในความเป็นเลิศดา้นฝีมือ 
อีกทั้งยงัช่วยพฒันาแรงงานรุ่นใหม่ใหมี้ฝีมืออยูใ่นระดบัสูง 
 นอกจากน้ี จากขอ้มูลในกฎบตัรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (Charter of the 
Association of Southeast Asian Nations) หรือกฏบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) (ASEAN, 2007) ได้
ระบุถึงองค์กรท่ีแสดงความร่วมมือดา้นอาชีพระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงจากผลการสังเคราะห์
เอกสารขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนดังกล่าว พบว่า แต่ละองค์กรมีการ
ด าเนินงานและมีกิจกรรมระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า อาชีพหรือวิชาชีพท่ีมีองคก์รความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียนเป็นอาชีพหรือวิชาชีพท่ีเป็นท่ีตอ้งการและตอ้งมีการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อให้
เป็นมาตรฐาน ส าหรับองค์กรความร่วมมือดา้นอาชีพระหว่างประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
องค์กรความร่วมมือระดบัรัฐมนตรีอาเซียน (ASEAN Sectoral Ministerial Bidies) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และองคก์รความร่วมมือระหวา่งประเทศในอาเซียน พบวา่ ในระดบัรัฐมนตรี
อาเซียน มีจ านวน 14 องค์กรความร่วมมือ ส่วนองค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอาเซียน ประกอบด้วย (1) 
รัฐสภา มีจ านวน 1 องค์กร (2) องค์กรภาคธุรกิจ มีจ  านวน 19 องค์กร (3) สถาบนัวิชาการ มีจ านวน 1 
องคก์ร (4) องคก์รภาคประชาสังคม มีจ านวน 52 องคก์ร และ (5) กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในอาเซียน มี
จ านวน 4 องคก์ร (ดงัแสดงในตารางท่ี 4 และ 5) 
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ตารางท่ี 4 
องคก์รความร่วมมือระดบัรัฐมนตรีอาเซียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ช่ือองคก์รระดบัรัฐมนตรี (ภาษาไทย) ช่ือองคก์รระดบัรัฐมนตรี (ภาษาองักฤษ) 

1. ท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
  „ คณะท างานระดบัสูงวา่ดว้ยการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
  „ ท่ีประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวโุสดา้นเศรษฐกิจอาเซียน 

1. ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) 
  „ High Level Task Force on ASEAN Economic 
Integration (HLTF-EI) 
  „ Senior Economic Officials Meeting (SEOM) 

2. คณะกรรมการเขตการคา้เสรีอาเซียน 2. ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council 
3. คณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน 3. ASEAN Investment Area (AIA) Council 
4. ท่ีประชุมรัฐมนตรีดา้นการคลงัอาเซียน 

„ ท่ีประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวโุสธนาคารกลางและ
กระทรวงการคลงัอาเซียน 
„ ท่ีประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน 

4. ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM) 
  „ ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting 
(AFDM) 
  „ ASEAN Director-General of Customs Meeting 
(Customs DG) 

5. ท่ีประชุมรัฐมนตรีดา้นการเกษตรและป่าไมอ้าเซียน 
  „ ท่ีประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวโุสของรัฐมนตรีดา้นการเกษตรและ
ป่าไมอ้าเซียน 

  „ เจา้หนา้ท่ีอาวโุสดา้นป่าไมอ้าเซียน 

5. ASEAN Ministers Meeting on Agriculture and Forestry 
(AMAF) 
  „ Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on 
Agriculture and Forestry (SOM-AMAF) 
  „ ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF) 

6. ท่ีประชุมรัฐมนตรีดา้นพลงังานอาเซียน 
  „ ท่ีประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวโุสดา้นพลงังาน 

6. ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) 
  „ Senior Officials Meeting on Energy (SOME) 

7. ท่ีประชุมรัฐมนตรีดา้นแร่ธาตุอาเซียน 
  „ ท่ีประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวโุสดา้นแร่ธาตุอาเซียน 

7. ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (AMMin) 
  „ ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals 
(ASOMM) 

8. ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  „ คณะกรรมการดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาเซียน 

8. ASEAN Ministerial Meeting on Science and 
Technology (AMMST) 
  „ Committee on Science and Technology (COST) 

9. ท่ีประชุมรัฐมนตรีดา้นโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน 
  „ ท่ีประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวโุสดา้นโทรคมนาคมและสารสนเทศ
อาเซียน 
  „ คณะกรรมการผูต้รวจดา้นโทรคมนาคมอาเซียน 

9. ASEAN Telecommunications and Information 
Technology Ministers Meeting (TELMIN) 
  „ Telecommunications and Information Technology 
Senior Officials Meeting (TELSOM) 
  „ ASEAN Telecommunication Regulators’ Council (ATRC) 

10. ท่ีประชุมรัฐมนตรีดา้นการขนส่งอาเซียน 
  „ การประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวโุสอาเซียนดา้นการขนส่ง 

10. ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM) 
  „ Senior Transport Officials Meeting (STOM) 

11. การประชุมรัฐมนตรีดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 
  „ การประชุมองคก์ารการท่องเท่ียวแห่งชาติอาเซียน 

11. Meeting of the ASEAN Tourism Ministers (M-ATM) 
  „ Meeting of the ASEAN National Tourism 
Organisations (ASEAN NTOs) 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)  
องคก์รความร่วมมือระดบัรัฐมนตรีอาเซียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ช่ือองคก์รระดบัรัฐมนตรี (ภาษาไทย) ช่ือองคก์รระดบัรัฐมนตรี (ภาษาองักฤษ) 

12. ความร่วมมือเพ่ือการพฒันาอาเซียน-ลุ่มแม่น ้ าโขง 
  „ คณะกรรมการเตรียมการประชุมความร่วมมือเพ่ือการ
พฒันาอาเซียน-ลุ่มแม่น ้ าโขง 
  „ คณะกรรมการระดบัสูงการคลงั 
 

12. ASEAN Mekong Basin Development Cooperation 
(AMBDC) 
  „ ASEAN Mekong Basin Development Cooperation 
Steering Committee (AMBDC SC) 
  „ High Level Finance Committee (HLFC) 

13. ศูนยพ์ลงังานอาเซียน 13. ASEAN Centre for Energy 
14. ศูนยอ์าเซียน-ญ่ีปุ่น ณ กรุงโตเกียว 14. ASEAN-Japan Centre in Tokyo 

 
ตารางท่ี 5 

องคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอาเซียน 
ช่ือองคก์รระดบัรัฐมนตรี (ภาษาไทย) ช่ือองคก์รระดบัรัฐมนตรี (ภาษาองักฤษ) 

1. รัฐสภา 1.Parliamentarians 
สมชัชารัฐสภาอาเซียน ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 
2. องคก์รภาคธุรกิจ 2. Business Organizations 
ท่ีประชุมสายการบินอาเซียน ASEAN Airlines Meeting 
สมาคมส่งเสริมสุขภาพประจ าเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ASEAN Alliance of Health Supplement Association 

(AAHSA) 
สมาคมยานยนตแ์ห่งอาเซียน ASEAN Automotive Federation (AAF) 
สมาคมธนาคารอาเซียน ASEAN Bankers Association (ABA) 
สภาท่ีปรึกษาธุรกิจอาเซียน ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) 
ท่ีประชุมทางดา้นธุรกิจของอาเซียน ASEAN Business Forum (ABF) 
สภาหอการคา้และอุตสาหกรรมอาเซียน ASEAN Chamber of Commerce and Industry  

(ASEAN-CCI) 
สภาผูป้ระกอบการธุรกิจเคมีอาเซียน ASEAN Chemical Industries Council 
สมาพนัธ์อุตสาหกรรมส่ิงทอแห่งอาเซียน ASEAN Federation of Textiles Industries (AFTEX) 
สภาการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อาเซียน ASEAN Furniture Industries Council (AFIC) 
สภาการประกนัภยัอาเซียน ASEAN Insurance Council (AIC) 
สมาคมทรัพยสิ์นทางปัญญาอาเซียน ASEAN Intellectual Property Association  

(ASEAN IPA) 
สมาคมท่าอากาศยานระหวา่งประเทศแห่งอาเซียน ASEAN International Airports Association (AAA) 
สมาพนัธ์อุตสาหกรรมเหลก็และแร่เหลก็ ASEAN Iron & Steel Industry Federation 
ชมรมเภสชัแห่งอาเซียน ASEAN Pharmaceutical Club 
สมาคมการท่องเท่ียวประจ าอาเซียน ASEAN Tourism Association (ASEANTA) 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

ช่ือองคก์รระดบัรัฐมนตรี (ภาษาไทย) ช่ือองคก์รระดบัรัฐมนตรี (ภาษาองักฤษ) 
สมาพนัธ์แห่งสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน Federation of ASEAN Economic Associations (FAEA) 
สมาพนัธ์สภาผูส่้งสินคา้ทางเรืออาเซียน Federation of ASEAN Shippers’ Council 
สภาธุรกิจระหวา่งสหรัฐ-อาเซียน US-ASEAN Business Council 
3. สถาบนัวชิาการ 3.Think Tanks and Academic Institutions 
เครือข่ายสถาบนัศึกษายทุธศาสตร์และนานาชาติระหวา่ง
ประเทศของอาเซียน 

ASEAN-ISIS Network 

4. องคก์รภาคประชาสงัคม 4.Accredited Civil Society Organizations 
สถาบนัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์ วศิวกรรมและเทคโนโลยี
แห่งอาเซียน 

ASEAN Academics of Science, Engineering and 
Technology (ASEAN CASE) 

สถาบนัการศึกษาดา้นวศิวกรรมและเทคโนโลยขีองอาเซียน ASEAN Academy of Engineering and Technology 
(AAET) 

สมาคมหอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์แห่งอาเซียน ASEAN Association for Clinical Laboratory Sciences 
(AACLS) 

สมาคมวางแผนและการเคหะแห่งอาเซียน ASEAN Association for Planning and Housing (AAPH) 
สมาคมนกัรังสีวทิยาอาเซียน ASEAN Association of Radiologists (AAR) 
สมาพนัธ์หมากรุกอาเซียน ASEAN Chess Confederation (ACC) 
สมาพนัธ์นายจา้งอาเซียน ASEAN Confederation of Employers (ACE) 
สมาพนัธ์องคก์รสตรีอาเซียน ASEAN Confederation of Women’s Organisation 

(ACWO) 
สมาพนัธ์ผูก่้อสร้างอาเซียน ASEAN Constructors Federation (ACF) 
สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางอาเซียน ASEAN Cosmetics Association (ACA) 
สภานิสิตเก่าญ่ีปุ่นแห่งอาเซียน ASEAN Council for Japan Alumni (ASCOJA) 
สภาอาจารยแ์ห่งอาเซียน ASEAN Council of Teachers (ACT) 
สหพนัธ์จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิตแห่งอาเซียน ASEAN Federation for Psychiatric and Mental Health 

(AFPMH) 
สหพนัธ์นกับญัชีอาเซียน ASEAN Federation of Accountants (AFA) 
สหพนัธ์ผูรั้บเหมาวศิวกรรมไฟฟ้าแห่งกลุ่มประเทศอาเซียน ASEAN Federation of Electrical Engineering 

Contractors (AFEEC) 
สหพนัธ์องคก์รวศิวกรรมแห่งอาเซียน ASEAN Federation of Engineering Organization 

(AFEO) 
สหพนัธ์สโมสรการบินแห่งอาเซียน ASEAN Federation of Flying Clubs (AFFC) 
สมาพนัธส์มาคมผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้อาเซียน ASEAN Federation of Forwarders Associations (AFFA) 
สหพนัธ์มูลนิธิโรคหวัใจแห่งอาเซียน ASEAN Federation of Heart Foundation (AFHF) 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

ช่ือองคก์รระดบัรัฐมนตรี (ภาษาไทย) ช่ือองคก์รระดบัรัฐมนตรี (ภาษาองักฤษ) 
สหพนัธ์รางวดัและส ารวจท่ีดินแห่งอาเซียน ASEAN Federation of Land Surveying and Geomatics 

(ASEAN FLAG) 
สหพนัธ์สมาคมเหมืองแร่แห่งอาเซียน ASEAN Federation of Mining Association (AFMA) 
สหพนัธ์การประมงแห่งอาเซียน ASEAN Fisheries Federation (AFF) 
สหพนัธ์ฟตุบอลอาเซียน ASEAN Football Federation (AFF) 
สมาคมผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมป่าไมแ้ห่งอาเซียน ASEAN Forest Products Industry Club (AFPIC) 
สมาคมนกัศึกษาวนศาสตร์แห่งอาเซียน ASEAN Forestry Students Association (AFSA) 
สมาคมส่งเสริมและพฒันาหตัถกรรมแห่งอาเซียน ASEAN Handicraft Promotion and Development 

Association (AHPADA) 
สภาวา่วแห่งอาเซียน ASEAN Kite Council (AKC) 
สมาคมกฎหมายแห่งอาเซียน ASEAN Law Association (ALA) 
สมาคมนกัศึกษากฎหมายแห่งอาเซียน ASEAN Law Students Association (ALSA) 
สมาคมอุตสาหกรรมดนตรีแห่งอาเซียน ASEAN Music Industry Association (AMIA) 
สมาคมศลัยกรรมทางประสาทแห่งอาเซียน ASEAN Neurosurgical Society (ANS) 
สมาพนัธ์องคก์รเอกชนวา่ดว้ยผูสู้งอายแุห่งอาเซียน ASEAN NGO Coalition on Ageing 
องคก์รเอกชนเพ่ือการป้องกนัการใชย้าเสพติดและสารเสพติด
แห่งอาเซียน 

ASEAN Non-Governmental Organizations for the 
Prevention of Drugs and Substance Abuse 

กลุ่มผูผ้ลิตน ้ ามนัแห่งอาเซียน ASEAN Oleochemical Manufacturers Group (AOMG) 
สมาคมศลัยกรรมกระดูกแห่งอาเซียน ASEAN Orthopaedic Association (AOA) 
สหพนัธ์กมุารแพทยแ์ห่งอาเซียน ASEAN Paediatric Federation (APF) 
สหพนัธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน ASEAN Para Sports Federation (APSF) 
สมาคมท่าเรืออาเซียน ASEAN Ports Association (APA) 
สมาคมโรคธาลสัซีเมีย ASEAN Thalassaemia Society (ATS) 
สมาคมผูป้ระเมินราคาแห่งอาเซียน ASEAN Valuers Association (AVA) 
สมาคมผูผ้ลิตน ้ ามนัพืชแห่งอาเซียน ASEAN Vegetable Oils Club (AVOC) 
หุน้ส่วนเอเชียเพ่ือการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชนบทเอเชีย Asian Partnership for Development of Human 

Resources in Rural Asia (AsiaDHRRA) 
คณะกรรมการความร่วมมือดา้นเยาวชนอาเซียน Committee for ASEAN Youth Cooperation (CAYC) 
สหพนัธ์ท่ีปรึกษาดา้นวศิวกรแห่งอาเซียน Federation of ASEAN Consulting Engineers (FACE) 
สหพนัธ์องคก์รประชาสมัพนัธ์แห่งอาเซียน Federation of ASEAN Public Relations Organizations 

(FAPRO) 
สหพนัธ์สมาคมเจา้ของเรืออาเซียน Federation of ASEAN Shipowners’ Associations 

(FASA) 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

ช่ือองคก์รระดบัรัฐมนตรี (ภาษาไทย) ช่ือองคก์รระดบัรัฐมนตรี (ภาษาองักฤษ) 
คณะกรรมการสมาคมแพทยแ์ห่งชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ Medical Association of Southeast Asian Nations 

Committee (MASEAN) 
สมาคมโรคไขขอ้อกัเสบแห่งอาเซียน Rheumatism Association of ASEAN (RAA) 
สถาบนัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตว้า่ดว้ยการศึกษาและ
ชุมชน 

Southeast Asia Regional Institute for Community and 
Education (SEARICE) 

มูลนิธิโครงการแลกเปล่ียนระดบัภูมิภาควา่ดว้ยเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา 

Southeast Asian Studies Regional Exchange Program 
(SEASREP) Foundation 

สมาพนัธ์ทหารผา่นศึกของประเทศอาเซียน Veterans Confederation of ASEAN Countries 
(VECONAC) 

5. กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในอาเซียน 5. Other Stakeholders in ASEAN 
ท่ีประชุมอธิบดีกรมต ารวจอาเซียน ASEANAPOL 
สหพนัธ์สถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีา้นอาหารแห่ง
อาเซียน 

Federation of Institutes of Food Science and 
Technology in ASEAN (FIFSTA) 

ศูนยก์ารพฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ Southeast Asian Fisheries Development Centre 
(SEAFDEC) 

คณะท างานวา่ดว้ยกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน Working Group for an ASEAN Human Rights 
Mechanism 

 
3.5.2 คุณลกัษณะของบัณฑิตในอาเซียน 
ค าวา่ “คุณลกัษณะของบณัฑิต (Graduate attributes)” Barrie (2004) ไดอ้ธิบายไวว้า่ หมายถึง 

ทกัษะ ความรู้ และความสามารถต่างๆ ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีนอกเหนือไปจากความรู้ใน
เน้ือหาวิชาท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร การจดัการศึกษาในปัจจุบนัจะตอ้งค านึงถึงแรงขบัจากตลาดแรงงาน 
(Market-driven) การท่ีจะผลิตและพฒันาบณัฑิตให้มีลกัษณะเป็น “บณัฑิตท่ีพร้อมท างาน (Work-ready 
graduate)” บัณฑิตจ าเป็นต้องมีความรู้ควบคู่ไปกับทักษะด้านอ่ืนท่ีจ าเป็นและเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดแรงงาน McHardy & Henderson (1994) ได้ท าวิจยัและสร้างเมตริกแสดงความสัมพนัธ์ 
(Knowledge/skills matrix) ระหวา่งความรู้และทกัษะของบณัฑิต และจากการศึกษาเมตริกดงักล่าว ท าให้
ทราบวา่ช่องว่าง (Gap) ใดบา้งท่ีจะตอ้งเสริมให้กบันกัศึกษาเพื่อให้มีคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีครบถว้น 
และการเสริมสร้างและพฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์จะต้องท าในระหว่างท่ีนักศึกษาก าลังอยู่ใน
กระบวนการของการเรียนรู้ (Process of learning)  
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 ในเอกสารการบรรยายของ Dang (2011) หัวขอ้เร่ือง ASEAN Regional Qualifications 
Framework: Current Architecture and Challenges ในการประชุม Asia-Europe Meeting (Workshop 5: 
External dimensions of the European Qualifications Framework and potential of policy co-operation 
with other regions) ท่ีเมือง Budapest ระหวา่งวนัท่ี 25-26 พฤษภาคม 2011 ซ่ึงจดัโดย ASEM Education 
and Research Hub for Lifelong Learning ไดน้ าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการของการจดัท ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework: NQF) ของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซ่ึง
สะทอ้นให้เห็นว่าประเทศใดบา้งในอาเซียนท่ีมีการก าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตไวอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
ซ่ึง Dang (2011) กล่าวไวว้า่ คุณลกัษณะหรือสมรรถนะของอาชีพแต่ประเภทและแต่ละระดบั (Job level) 
มีความแตกต่างกนัในระดบัการศึกษาหรือคุณวฒิุ  
 

ตารางท่ี 6 
พฒันาการของการจดัท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียนและอาเซียน+3 

 
ประเทศ การพฒันากรอบคุณวฒิุระดบัภูมิภาคอาเซียน 

(ASEAN Regional Qualifications Framework Developments) 
With NQF 
1. มาเลเซีย  All sectors, but early stage of imprementation 
2. สิงคโปร์  Vocational Education and Traning  (VET) only 
3. ประเทศไทย  Higher Education only 
4. ฟิลิปปินส์ All sectors, but each sector managed separately 
NQF in development 
1. บรูไน In progress 
2. เกาหลีใต ้(อาเซียน +3) In progress 
Not yet NQF 
1. กมัพชูา None, but currently focuson NVQF 
2. อินโดนีเซีย None 
3. พม่า None 
4. เวยีดนาม None 
5. จีน  (อาเซียน +3) None 
6.ญ่ีปุ่น  (อาเซียน +3) None 
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Harvey & Green (1994) กล่าวไวว้า่ การบริการให้ค  าปรึกษาและแนะแนวดา้นอาชีพควรมีอยูใ่น
สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง เพื่อเพิ่มความตระหนกัให้กบับณัฑิตในโลกของการท างาน โดยทัว่ไปนายจา้ง 
(Employers) ตอ้งการบณัฑิตมาท างานไม่เพียงแค่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร แต่ตอ้งการให้องค์กร
ขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว จากผลการศึกษาของ Harvey & Green ไดข้อ้คน้พบวา่ 
คุณลกัษณะของบณัฑิตในระดบัสากลท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไปมีอยู่ 5 ดา้น ท่ีท าให้นายจา้งพึงพอใจและ
รับเขา้ท างาน ไดแ้ก่ (1) ความรู้ (Knowledge) (2) ความสามารถทางปัญญา (Intellectual ability) (3) 
ความสามารถท่ีจะท างานในองคก์รสมยัใหม่ (Aability to work in a modern organization) (4) ทกัษะ
ระหวา่งบุคคล (Interpersonal skills) และ (5) การส่ือสาร (Communication) 
 National Committee of Inquiry into Higher Education (NCIHE, 1997) ไดร้ะบุไวว้า่ จุดมุ่งหมาย
พื้นฐานของอุดมศึกษา คือ การเตรียมนกัศึกษาให้พร้อมให้โลกของการท างาน (World of work) และ
บณัฑิตจ าเป็นตอ้งไดรั้บโอกาสในการพฒันาคุณลกัษณะรอบดา้น ไม่เฉพาะแค่ดา้นความรู้ตามท่ีระบุไว้
ในหลกัสูตร (Disciplinary knowledge) โดยคุณลกัษณะโดยทัว่ไป (Generic attribute) ประกอบดว้ย (1) 
ทกัษะในการส่ือสาร (Communication skill) (2) ทกัษะในการแกปั้ญหา (Problem-solving skills) (3) 
ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ (Computer literacy) (4) ความรอบรู้ดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Information 
literacy) (5) ความสามารถและความตั้งใจในการเรียนรู้ (Ability and willingness to learn) และ (6) ทกัษะ
การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

จากการศึกษาของ Clarke (1997) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริหารจาก
อุตสาหกรรมการบริการและการผลิตจ านวน 40 คน ในประเทศองักฤษเก่ียวกบัเหตุผลในการจา้งงาน 
พบวา่ นายจา้งส่วนใหญ่ตอ้งการบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) มีทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long 
life learning) (2) ความยืดหยุน่และความสามารถในการปรับตวั (Flexibility and adaptability) (3) ทกัษะ
ในการส่ือสาร (Communication skill) (4) ทกัษะการท างานเป็นทีม (Teamwork) (5) ความคิดริเร่ิม 
(Initiative) (5) ทกัษะในการแกปั้ญหา (Problem-solving skill) และ (6) ทกัษะในการตดัสินใจ (Decision 
making) และจากผลการส่ือสารของ Clarke ไปสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Crosling & Ward (2002) ท่ี
คน้พบว่า ความสามารถในการส่ือสารดว้ยวาจา (Oral communication) โดยเฉพาะท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ใน
สถานประกอบการ ไดแ้ก่ การปรึกษาหารือในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังานอย่างไม่เป็นทางการ (Informal work-
related discussions) การรับฟังและท าตามค าสั่ง (Listening and following instructions) และการสนทนา
อยา่งไม่เป็นทางการ (Informal conversations) มีผลต่อการจา้งงาน  
 Crebert & others (2004) ไดศึ้กษาวจิยัในโครงการ Griffith Graduate Project ผลการศึกษาพบวา่ 
ทกัษะของการท างานเป็นทีม (Teamwork) มีผลต่อการจา้งงานและการจดัวางต าแหน่งงาน (Job 
placement) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการพฒันาทกัษะของนกัศึกษา คือ ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning) นอกจากน้ี คุณลกัษณะดา้นอ่ืนท่ีจ าเป็น 
ไดแ้ก่ (1) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Information technology) (2) ทกัษะทางสังคม (Social skill) (3) 
ทกัษะในการส่ือสาร (Communication skill) และ (4) ทกัษะในการแกปั้ญหา (Problem-solving skill)  
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 Benfield & Francis (2008) ไดแ้นะน าวา่ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตในโลกยุคดิจิทลั
เทคโนโลยี (An age of digital technology) มี 6 ประการ ไดแ้ก่ (1) การจดัการตนเอง (Self management) 
หมายถึง ความสามารถในการบริหารจดัการพฒันาการการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Learning development) (2) 
ทกัษะในการเรียนรู้ (Learning skills) หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ความตระหนกัเก่ียวกบักลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีใช ้(3) การส่ือสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถ
ในการแสดงความคิดและความคิดอย่างมัน่ใจ และผูอ่้าน/ผูฟั้งเขา้ใจวตัถุประสงค์ของการส่ือสารอย่าง
ชดัเจน (4) การท างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง ความสามารถในการท างานกบัผูอ่ื้นและมีผลงาน
เกิดข้ึน (5) ทกัษะในการแกไ้ขปัญหา (Problem solving) หมายถึง ความสามารถในการระบุปัญหาและ
สามารถหากลยุทธ์มาเพื่อแก้ไขได้ และ (6) ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
technology) หมายถึง ความสามารถในการใช ้IT ไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อการเรียนรู้และเพื่อประโยชน์ต่อ
การจา้งงาน 
 การระบุคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิต เป็นเร่ืองท่ีสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยทุก
แห่งไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนต้องให้ความส าคัญ จะเห็นได้ว่า สถาบันหลายแห่งได้ก าหนด
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตของตนเอง และแตกต่างไปตามสาขาวิชา ส าหรับในต่างประเทศ 
ยกตวัอยา่งเช่น Curtin University of Technology ในประเทศออสเตรเลีย (Scoufis, 2000) ไดก้  าหนดคณะ
ลกัษณะของบณัฑิตไวอ้ยา่งชดัเจนจ านวน 9 คุณลกัษณะ (Curtin Graduate Attributes) ประกอบดว้ย (1) 
การประยุกตใ์ชค้วามรู้ตามสาขาวิชา (.Applying discipline knowledge) (2) ทกัษะในการคิด (Thinking 
skills) ไดแ้ก่ การคิดเชิงวิพากษ ์(Critical thinking) การคิดเชิงสร้างสรรค ์(Creative thinking) และการคิด
เชิงสะทอ้น (Reflective thinking) (3) ทกัษะดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Information skills) โดยสามารถเขา้ถึง 
ประเมิน และสังเคราะห์ขอ้มูลได้ (4) ทกัษะในการส่ือสาร (Communication skills) โดยสามารถส่ือสาร
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (5) ทกัษะในการใช้เทคโนโลยีไดอ้ยา่งเหมาะสม (Technology skills) (6) การ
เรียนรู้วธีิการเรียนรู้ (Learning how to learn) ซ่ึงเป็นทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning skills) 
(7) มุมมองท่ีเป็นสากล (International perspective) โดยการระลึกและประยุกตใ์ช ้(Recognise and apply) 
(8) ความเขา้ใจทางวฒันธรรม (Cultural understanding) ดว้ยการแสดงออกถึงความตระหนกัและเขา้ใจ 
(Awareness and understanding) และ (9) ทกัษะทางวิชาชีพ (Professional skills) ซ่ึงตามนโยบายดา้น
คุณลกัษณะของบณัฑิตของ Curtin University of Technology นกัศึกษาถูกคาดหวงัว่าจะตอ้งพฒันา
คุณลกัษณะไดค้รบทั้ง 9 ดา้นขณะท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั 
 ส าหรับสถาบนับางแห่งท่ีมีหลกัสูตรทางไกลโดยนักศึกษาตอ้งเรียนแบบออนไลน์ตลอดเวลา 
คุณลกัษณะของบณัฑิตอาจตอ้งเปล่ียนแปลงไป ยกตวัอยา่งเช่น University of Adelaide (2011) เสนอ
หลกัสูตรแบบเรียนออนไลน์ (Online learning) ซ่ึงไดร้ะบุไวว้า่ คุณลกัษณะของบณัฑิตมี 8 ดา้น ไดแ้ก่ (1) 
ความรู้และความเขา้ใจในเน้ือหาวชิา (Knowledge and understanding of the content) (2) ความสามารถใน
การระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และสังเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร (The ability to locate, analyse, evaluate and 
synthesise information) (3) ความสามารถท่ีจะประยกุตใ์ชว้ิธีการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเชิง
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สร้างสรรคแ์ละเกิดองคค์วามรู้ (An ability to apply effective, creative and innovative solutions) (4) 
ทักษะระหว่างบุคคล การท างานเป็นทีม และการส่ือสาร (Interpersonal skills, teamwork and 
communication) (5) ความเช่ียวชาญในการใชเ้ทคโนโลยีร่วมสมยั (A proficiency in the appropriate use 
of contemporary technologies) (6) มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและมีความอยากรู้อยากเห็นตลอดชีวิต 
(Continuous learning and the capacity to maintain intellectual curiosity throughout life) (7) มีความ
พยายามสูงและความสามารถในการเป็นผูน้ า (The highest standards of professional endeavour and the 
ability to take a leadership role in the community) (8) ความตระหนกัในคุณธรรม สังคม และวฒันธรรม 
(An awareness of ethical, social and cultural issues) 

 

ตารางท่ี 7 
ภาษาทางการของประเทศในอาเซียน 

ประเทศ ภาษาทางการ ภาษาอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นประเทศ  
และเป็นประโยชนต์่อการสมคัรงาน 

1. ไทย ภาษาไทย ภาษาองักฤษ (ภาษาท่ีสองของชนชั้นน า), เช้ือ
ชาติและภาษาถ่ินในระดบัภูมิภาค 

2. สิงคโปร์ จีน, มาเลย,์ ทมิฬ, ภาษาองักฤษ  
3. มาเลเซีย ภาษามลาย ู ภาษาองักฤษส าเนียงจีน, ภาษาทมิฬ, ภาษาเตลูก,ู 

มาลายาลมั, Panjabi, ไทยหมายเหตุ : นอกจากน้ี
ในมาเลเซียตะวนัออกภาษาพ้ืนเมืองหลายอยา่งท่ี
พดูท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็น IBAN และ Kadazan 

4. อินโดนีเซีย Bahasa Indonesia (อยา่งเป็นทางการของการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบมาเลย)์ 

ภาษาองักฤษ, ดตัช,์ ภาษาถ่ินของทอ้งถ่ินส่วน
ใหญ่พดูกนัอยา่งแพร่หลายซ่ึงเป็นชาวชวา 

5. ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (ตากาลอ็ก) และภาษาองักฤษ  
โดยภาษาฟิลิปปินส์เป็นภาษาประจ าชาติ ส่วน
ภาษาองักฤษใชก้นัอยา่งแพร่หลายและเป็นส่ือการ
เรียนการสอนในระดบัอดุมศึกษา 

ภาษาถ่ินสาขาวชิา : ภาษาตากาล็อก, Cebuano, 
Ilocan, Hiligaynon หรือ Ilonggo, Bicol, Waray, 
Pampango และ Pangasinense 

6. บรูไน มาเลย,์ ภาษาองักฤษ จีน 
7. เวยีดนาม เวยีตนาม องักฤษ (ชอบข้ึนเป็นภาษาท่ีสอง), บางฝร่ังเศส, 

จีน, และเขมร; ภูเขาภาษาพ้ืนท่ี (จนัทร์เขมรและ  
Malayo - Polynesian) 

8. พม่า ภาษาพม่า 135 กลุ่มชาติพนัธ์ุชนกลุ่มนอ้ยมีภาษาของตนเอง 
9. กมัพชูา เขมรเป็นภาษาพดูมากกวา่ 95% ของประชากร 

(ภาษาเขมรมีอิทธิพลต่อการพดูและการเขียน
ภาษาไทย) 

บางยงัคงพดูภาษาฝร่ังเศส, ภาษาองักฤษท่ีนิยม
มากข้ึนเป็นภาษาท่ีสอง 

10. ลาว ภาษาลาว ฝร่ังเศส, องักฤษ, และภาษาชาติพนัธ์ุต่างๆ 
ท่ีมา: Nations Online:  http://www.nationsonline.org/oneworld/asian_languages.htm (Retrieved on 2 March 2011) 
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จากตารางท่ี 7 นอกจากคุณลกัษณะของบณัฑิตตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้ คุณลกัษณะท่ีมี
ความส าคญัอีกประการส าหรับบณัฑิตหากมีโอกาสไดไ้ปท างานในประเทศในกลุ่มอาเซียน หรือประเทศ
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอาเซียน คือ ทกัษะทางภาษา จะเห็นได้ว่า ภาษาทางการ (Formal language) ไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นเพียงภาษาเดียว ประเทศในอาเซียนบางประเทศอาจมีภาษาทางการมากกวา่ 1 ภาษาก็ได ้ 
 
ตอนที ่4 แนวคิดและทฤษฎขีองการวจัิยแบบผสม  
 
4.1 ความหมายของการวจัิยแบบผสม  
 การวิจยัแบบผสม (Mixed-Methods Research) เป็นระเบียบวิธีการวิจยัทางสังคมศาสตร์ท่ีมีการ
พฒันามาอยา่งต่อเน่ือง (Tashakkori & Teddie, 1998) ส าหรับความหมายของการวิจยัแบบผสม Creswell 
(2005, 2007) ไดก้ล่าวไวว้่า การวิจยัแบบผสมเป็นกระบวนการ (Procedure) ส าหรับการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการผสมผสาน (Mixing) ระหว่างขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อ
ตอบปัญหาการวิจยัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดงันั้น ในการออกแบบการวิจยั ผูว้ิจยัจะตอ้งเขา้ใจทั้งการวิจยัเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การวจิยัแบบผสมมีจุดแขง็อยูท่ี่ช่วยใหผู้ว้จิยัสามารถเขา้ใจปรากฏการณ์ทางสังคม
ท่ีซบัซอ้นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  
 
4.2 การออกแบบและประเภทของการวจัิยแบบผสม 
 Creswell (2005, 2007) ไดอ้ธิบายแนวทางของการออกแบบการวิจยัแบบผสมไวว้า่ ผูว้ิจยัจะตอ้ง
เขา้ใจสัญลกัษณ์หรืออกัษรยอ่ท่ีเป็นตวัแทนการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Shorthand labels) ไดแ้ก่ 
QUAN หมายถึง การวิจยัเชิงปริมาณ และ QUAL หมายถึงการวิจยัเชิงคุณภาพ ส าหรับระบบการให้
สัญลกัษณ์ (Notation System) ของการวจิยัแบบผสม แสดงในแผนภาพท่ี 5 
 
 

Study #1 QUAL + QUAN 
Study #2 QUAN  qual 

โดยท่ี  
          +       หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีด าเนินการไปพร้อมกนั 
(Simultaneous or Concurrent Collection of Quantitative and Qualitative Data) 
                    หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบล าดับขั้นตอน 
(Sequential Collection of Quantitative and Qualitative Data) 

 

แผนภาพท่ี 5 
ระบบการใหส้ัญลกัษณ์ส าหรับการออกแบบการวจิยัแบบผสม  
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 นอกเหนือไปจากสัญลักษณ์หรืออักษรย่อท่ีใช้แทนวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว 
ตวัอกัษรพิมพใ์หญ่และตวัอกัษรพิมพ์เล็ก เช่น QUAL หรือ qual เป็นตน้ ยงัให้ความหมายท่ีต่างกนั 
กล่าวคือ ตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ หมายถึง การให้ความส าคญัหรือให้ค่าน ้ าหนกัมากส าหรับวิธีการใดวิธีการ
หน่ึง (เชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ) ส่วนตวัอกัษรพิมพเ์ล็ก หมายถึง การให้ความส าคญัน้อยหรือให้ค่า
น ้าหนกันอ้ยส าหรับวธีิการใดวธีิการหน่ึง 
 การออกแบบการวิจยัแบบผสมท่ีมีลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบขั้นตอน (Sequential 
collection) ส่วนใหญ่นิยมอาจออกแบบการวิจยัเป็น 2 ระยะ (Two phases design) โดยเร่ิมจากการส ารวจ
ขอ้มูลในเชิงคุณภาพ (QUAL) เพื่อสร้างเคร่ืองมือหรือระบุตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา และทดสอบดว้ยวิธีการ
เชิงปริมาณ (QUAN) ในภายหลงั หรือเร่ิมจากวิธีการเชิงปริมาณก่อนและตามด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ
เพื่อใหไ้ดร้ายละเอียดท่ีชดัเจนและเฉพาะมากข้ึน  

อยา่งไรก็ตาม ในการออกแบบท่ีมีความซบัซ้อนมากข้ึน ผูว้ิจยัอาจออกแบบการวิจยัท่ีมากกวา่ 2 
ระยะได ้และอาจเก็บขอ้มูลในระดบัท่ีต่างกนัได ้(Multiple levels) เช่น ระดบัพื้นท่ี ระดบัโรงเรียน ระดบั
ครู และระดบันกัเรียน เป็นตน้ ส่วนการตรวจสอบขอ้มูล Rossman & Wilson (1985) ไดอ้ธิบายไวว้า่ การ
ท าวิจยัแบบผสมอาจน าแนวคิดเก่ียวกบัการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) มาใชโ้ดยเน้น
การรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งเพื่อน ามาใช้อธิบายปัญหาวิจยั โดยเฉพาะการเก็บขอ้มูลทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อน ามาเสริมกนั 
 ส าหรับประเภทของการออกแบบการวิจยัแบบผสมมีผูเ้สนอแนวคิดและโมเดลไวห้ลายแบบ 
(Creswell, 2005, 2007; Tashakkori & Teddie, 1998) อยา่งไรก็ตาม Creswell (2005) สรุปไวว้า่การ
ออกแบบการวจิยัแบบผสมแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ (1) การออกแบบการวจิยัแบบผสมแบบสาม
เส้า (Triangulation Mixed Methods Designs) (2) การออกแบบการวิจยัแบบผสมเชิงอธิบายความ 
(Explanatory Mixed Methods Designs) และ (3) การการออกแบบการวิจยัแบบผสมเชิงส ารวจ 
(Exploratory Mixed Methods Designs) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

(1) การออกแบบการวจัิยแบบผสมแบบสามเส้า  
การออกแบบการวิจยัแบบผสมแบบสามเส้า มีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งใน

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพร้อมกนั และเน้นการน าขอ้มูลจากวิธีการทั้งสองแบบมาผสมผสานกนั 
(Merge the data) เพื่อน ามาอธิบายหรือตอบปัญหาวิจยั โดยมีหลกัการเบ้ืองตน้ (Basic rationale) คือ การ
ออกแบบโดยใหว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบหน่ึงไปเสริม ชดเชย หรือสร้างความเข็มแข็งให้กบัวิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลอีกแบบหน่ึง เช่น คะแนนจากแบบประเมิน (วิธีการเชิงปริมาณ) ไปช่วยเสริมและลด
จุดอ่อนของการศึกษาเฉพาะเอกสาร (วิธีการเชิงคุณภาพ) หรือในขณะเดียวกนั การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth observation) (วธีิการเชิงคุณภาพ) ช่วยสร้างความแกร่งใหก้บัขอ้มูลท่ีมาจากวธีิการเชิงปริมาณ  
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(2) การออกแบบการวจัิยแบบผสมเชิงอธิบายความ  
การออกแบบการวิจยัแบบผสมเชิงอธิบายความ มีลกัษณะท่ีเด่นชดั คือ แทนท่ีผูว้ิจยัจะ

เก็บรวบรวมขอ้มูลเพียงคร้ังเดียว ผูว้ิจยัอาจจะเก็บขอ้มูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นล าดับ
ขั้นตอน (Sequentially) หรือแบ่งระยะของการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ระยะ (Two phrases) การ
ออกแบบด้วยวิธีการน้ี Creswell (2005) อธิบายไวว้่า นิยมใช้มากท่ีสุดในการวิจยัทางการศึกษา โดย
ขั้นตอนแรกเป็นการเก็บขอ้มูลในเชิงปริมาณก่อนและต่อมาจึงค่อยเก็บขอ้มูลในเชิงคุณภาพเพื่อช่วย
อธิบายหรือช่วยให้ผลของวิธีการเชิงปริมาณมีความชัดเจนข้ึน ส าหรับหลกัการออกแบบ คือ ผลจาก
การศึกษาดว้ยวิธีการเชิงปริมาณช่วยท าให้ไดค้  าตอบเก่ียวกบัปัญหาของการวิจยั และถา้มีการวิเคราะห์
มากข้ึนด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ ก็จะท าให้ค  าตอบของปัญหาวิจยัมีความชัดเจนข้ึน โดยขอ้มูลท่ีได้จาก
วธีิการเชิงคุณภาพจะน าไปช่วยอธิบาย ขยายความ และยนืยนัผลการศึกษาวจิยัดว้ยวธีิการเชิงปริมาณ 

 
(3) การออกแบบการวจัิยแบบผสมเชิงส ารวจ  
การออกแบบการวิจยัแบบผสมเชิงส ารวจ มีลกัษณท่ีเด่นชดั คือ ผูว้ิจยัสามารถเร่ิมขั้นตอนของ

การวิจยัดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพก่อน แลว้จึงค่อยเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณในภายหลงั โดยหลกัการ
ออกแบบ คือ ในขั้นตอนแรกจะเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเชิงคุณภาพเพื่อส ารวจหรือเพื่อให้ทราบ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ต่อมาจึงค่อยใช้วิธีการในเชิงปริมาณเพื่อน ามาช่วยอธิบายความสัมพนัธ์ท่ี
เกิดข้ึนจากผลการศึกษาท่ีไดจ้ากวิธีการเชิงคุณภาพ ส าหรับตวัอยา่งงานวิจยัท่ีน าวิธีการออกแบบประเภท
น้ีไปใช ้เช่น การส ารวจปรากฏการณ์ต่างๆ การออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นตน้ 
 

1. Triangulation Mixed Methods Designs การแปลความหมาย 
 

QUAN + QUAL 
 Interpretation  

 

(1) กล่องส่ีเหล่ียม () หมายถึง วธีิการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและผลการศึกษา (Data collection 
and results) 
(2) ตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ (เช่น QUAN) หมายถึง 
จุดเนน้ส าคญั (Major emphasis) ส่วนตวัอกัษร
พิมพเ์ลก็ (เช่น qual) หมายถึง จุดเนน้ท่ีไม่ส าคญั
มาก (Minor emphasis) 
(3) ลูกศร (             ) แสดงล าดบัขั้นตอน 
(Sequence)  
(4) เคร่ืองหมายบวก ( + ) หมายถึง การท าไป
พร้อมกนั (Concurrent/simultaneous) 

2. Explanatory Mixed Methods Designs 
 

QUAN  qual 
 Follow-up  

 

3. Exploratory Mixed Methods Designs 
 

QUAL  quan 
 Follow-up  

 

 

แผนภาพท่ี 6 
ประเภทของการออกแบบการวจิยัแบบผสม  
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4.3 การวเิคราะห์และแปลความหมายข้อมูลในงานวจัิยแบบผสม 
การวิจยัเร่ืองน้ีได้ประยุกต์ใช้วิธีการออกแบบการวิจัยแบบผสมมาเป็นแนวทางในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล โดยมุ่งเนน้การเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไปพร้อมกนั (QUAN 
+ QUAL) ส าหรับแนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการออกแบบการวิจยัแบบผสม Creswell (2005, 
2007) ไดอ้ธิบายไวว้่า การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีนิยมน ามาใช้ คือ การเปรียบเทียบขอ้มูล หรือการหาจุดท่ี
ร่วมกนั (Converge) ระหวา่งขอ้มูลเชิงปริมาณ (เช่น คะแนน) กบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ (เช่น ขอ้ความ)  

 
ตอนที ่5 แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็น 
 
5.1 ความหมายของความต้องการจ าเป็น 

ความตอ้งการจ าเป็นมี 2 มุมมอง ไดแ้ก่ มุมมองดา้นจิตวทิยาและมุมมองดา้นการประเมิน ส าหรับ
มุมมองดา้นจิตวิทยา เช่น ทฤษฎีล าดบัขั้นของความตอ้งการจ าเป็นของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of 
Needs) (Maslow, 1943) เป็นตน้ ส าหรับมุมมองดา้นการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ มุมมองในมิติ
ดา้นความแตกต่าง (Discrepancy) และมุมมองในมิติดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Benefit) ส าหรับค าวา่ “ความ
ตอ้งการจ าเป็น (Needs)” มีผูใ้หนิ้ยามไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี  

Witkin & Alshuld (1995) กล่าวไวว้า่ ความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง ความแตกต่างระหวา่งสภาพ
ท่ีเป็นอยู ่(What is) กบัสภาพท่ีควรจะเป็น (What should be) โดยการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นเป็น
กระบวนการท่ีเป็นระบบท่ีน ามาใช้เพื่อก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่กบัสภาพท่ีมุ่งหวงั 
โดยเน้นความแตกต่างของผลลพัธ์ (Outcome gaps) และน ามาจดัเรียงล าดบั และเลือกความตอ้งการ
จ าเป็นมาแกไ้ข  

Scriven (1991) ไดเ้สนอความหมายของความตอ้งการจ าเป็นในมุมมองดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
โดยกล่าววา่ ความตอ้งการจ าเป็นไม่ควรก าหนดในลกัษณะของความแตกต่าง เพราะความตอ้งการจ าเป็น
บางอยา่งไม่ตอ้งก าหนดสภาพท่ีควรจะเป็น เช่น อาหาร น ้ า เป็นตน้ ดงันั้น มุมมองของ Scriven จึงเน้น
การก าหนดความตอ้งการจ าเป็นท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์หรือท าให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfaction)  

Kaufman & English (1981) ไดเ้สนอความหมายของความตอ้งการจ าเป็นในมุมมองดา้นความ
แตกต่าง โดยกล่าวไวว้า่ ความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง ความขดัแยง้ระหวา่งส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนักบัส่ิง
ท่ีปรารถนาจะใหเ้กิดข้ึนในอนาคต เป็นการวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบเพื่อแสดงความแตกต่างระหวา่งผลท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัและผลลพัธ์ท่ีพึงปรารถนา การจดัเรียงล าดบัความส าคญั และการเลือกความตอ้งการ
จ าเป็นมาแกไ้ข 
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สุวิมล วอ่งวาณิช (2550) ไดจ้  าแนกนิยามของความตอ้งการจ าเป็นไว ้2 แบบ คือ แบบท่ี 1 นิยาม
ตามโมเดลความแตกต่าง (Discrepancy model) และแบบท่ี 2 นิยามตามโมเดลการแกปั้ญหา (Solution 
model) ปัจจุบนัการประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีกระบวนการท่ีเป็นระบบและมีระเบียบวธีิท่ีหลากหลาย
จนเรียกไดว้า่เป็นการวจิยัเชิงประเมินประเภทหน่ึง  

โดยสรุป ความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนักบั
สภาพท่ีควรจะเป็นหรือสภาพท่ีคาดหวงั โดยการวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นเป็นกระบวนการท่ีน ามาใช้
เพื่อก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่กบัสภาพท่ีคาดหวงัและน ามาจดัเรียงล าดบั เพื่อเลือก
ความตอ้งการจ าเป็นท่ีส าคญัก่อนมาด าเนินการแกไ้ข  

 
5.2 แนวทางการวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็น 

การประเมินความตอ้งการจ าเป็นถือไดว้า่เป็นการวจิยัเชิงประเมินท่ีอาศยัเทคนิคของการวิเคราะห์
ช่องวา่ง (Gap analysis) ระหว่างสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั (What is) และสภาพท่ีควรจะเป็น (What 
should be) และมีการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นวา่ ความตอ้งการจ าเป็นอะไรส าคญั
ก่อน-หลงั เพื่อน าผลมาใชป้ระโยชน์ในการวางแผนกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (Witkin & Alshuld, 
1995)  

การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Needs assessment research) มีวตัถุประสงคห์ลกั คือ การ
น าขอ้มูลหรือผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นมาใช้เพื่อการวางแผนพฒันาและปรับปรุงในเ ร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง ตลอดจนเป็นขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญัใหก้บัผูบ้ริหารในการตดัสินใจเชิงนโยบาย (Issac & 
Michael, 1985) ในประเทศไทย การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นนิยมน ามาใช้เพื่อการพฒันาและ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานของหน่วยงานหรือองคก์รใดองคก์รหน่ึง  

ส าหรับแนวทางการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น Reviere, Berkowitz, Carter & Ferguson 
(1996) กล่าวไวว้า่ การประเมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีท าอยา่งเป็นระบบเพื่อคน้หา
สารสนเทศมาใช้ในการตดัสินใจ นอกจากน้ี Witkin & Altschuld (1995) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบั
กระบวนการประเมินความตอ้งการจ าเป็นไวว้่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็นมี 3 ขั้นตอนท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ (1) การวางแผนการด าเนินงาน (2) การส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อก าหนดความตอ้งการจ าเป็น 
และ (3) การใชป้ระโยชน์จากความตอ้งการจ าเป็น  

ในการวิจยัคร้ังน้ี การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการของการวิเคราะห์
ช่องวา่งหรือความแตกต่าง (Gap/discrepancy analysis) ระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั และสภาพท่ี
ควรจะเป็น และมีการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นวา่ ความตอ้งการจ าเป็นอะไรส าคญั
ก่อนหลงั เพื่อน าผลมาใชป้ระโยชน์ในการวางแผนกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
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ตอนที ่6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 คณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการสังเคราะห์และวเิคราะห์งานวิจยัจากแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญั 2 แหล่ง คือ (1) 
จากฐานขอ้มูลงานวิจยั และ (2) แหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสืบคน้ได ้ส าหรับฐานขอ้มูลงานวิจยัออนไลน์ 
ประกอบด้วย (1) ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
( lib.edu.chula.ac.th) (2) ห้องสมุดงานวิจัย  ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(hwww.riclib.nrct.go.th) (3) ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์ ของส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (thesis.stks.or.th) (4) ฐานขอ้มูล ThaiLIS  Digital Collection ของส านกังานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (tdc.thailis.or.th) (5) 
ฐานขอ้มูล ThaiLIS Union Catalog (uc.thailis.or.th) และ (6) ฐานขอ้มูล ERIC (The Education Resource 
Information Center) โดยคณะผูว้จิยัไดสื้บคน้โดยใชค้  าคน้วา่ “ประกนัคุณภาพ” “คุณภาพบณัฑิต (Quality 
of graduate หรือ graduate attribute)” “อาเซียน (ASEAN)” และ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ผล
การสืบค้น พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผลงานวิจยัด้านการประเมินคุณภาพและการประเมินคุณภาพใน
ระดับอุดมศึกษาและเก่ียวขอ้งกับการพฒันาคุณภาพบณัฑิต ในขณะท่ีงานวิจยัเก่ียวกบัอาเซียน และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา่มีอยูจ่  านวนไม่มากนกั 
 
6.1 งานวจัิยเกีย่วกบัคุณภาพบัณฑิต 
 Xiangmin, Scott & Liang (2010) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษา 
(College quality) การสร้างรายได้ (Earnings) และความพึงพอใจในการท างานของบณัฑิต (Job 
satisfaction) ผลการศึกษาพบว่า การสร้างรายไดแ้ละคุณภาพของสถาบนัมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบต่อ
ความพึงพอใจในการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองงานหรืออาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการไดเ้งินรางวลั 
(Monetary reward) นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ ไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่มเพศชาย
และเพศจริงใน 3 ตวัแปรดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ความสัมพนัธ์ในเชิงลบระหวา่งความพึงพอใจในเร่ืองเงิน
รางวลัและคุณภาพของสถาบนั ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่คนผิวขาว (Non-white group) 
ซ่ึงข้อคน้พบเหล่าน้ียงัไม่สามารถหาค าตอบได้ชัดเจนว่า การจบการศึกษาในสถาบนัท่ีร ่ ารวย (Elite 
school) จะน าไปสู่การมีความพึงพอใจในการท างาน 

Shashkova (2010) ไดศึ้กษาผลของการเปล่ียนบรรยากาศในการเสริมสร้างแรงจูงใจท่ีมีต่อการ
พฒันาคุณภาพของบัณฑิตในด้านวิชาชีพและบุคลิกภาพในสถาบันอุดมศึกษาท่ีประเทศรัสเซีย ผล
การศึกษาพบวา่ การสร้างแรงจูงใจมีผลต่อการส่งเสริมและพฒันาให้บณัฑิตมีคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ แต่มี
ขอ้สังเกตวา่ควรส่งเสริมเฉพาะเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ การจา้งงาน (Employment) หรือความสามารถใน
การหางานท า และระดบัของรายได ้(Level of income) ส่วนบรรยากาศของการสร้างแรงจูงใจ (The 
motivation sphere) พบว่า มีส่วนส าคญัท่ีน าไปสู่การพฒันาอาชีพในระยะยาว และส่งผลต่อการจา้ง
แรงงานในอนาคต 
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 Domadenik , Drame & Farcnik (2010) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการส่งผา่นระหวา่งบณัฑิตสาขา
บริหารธุรกิจท่ีจบใหม่ไปสู่การท างานในสถานประกอบการในประเทศสโลวเีนีย ส าหรับคุณลกัษณะท่ีมุ่ง
ศึกษาในการวิจยัเร่ืองน้ี คือ ความสามารถในการจา้งงานหรือได้งานท าของบณัฑิต (Employability) ท่ี
พบว่า มีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล และสะทอ้นคุณค่าเพิ่ม (Value added) ของสถานศึกษาตาม
ทฤษฎีตน้ทุนมนุษย ์(Human capital theory) นอกจากน้ี การศึกษาคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลจากคน 2 กลุ่ม คือ 
นายจา้ง (Employer) และลูกจา้ง (Employee) ท่ีเป็นบณัฑิตจากสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศสโลวีเนียใน
ปี ค.ศ. 2007 ส าหรับผลการศึกษาในเร่ืองของการส่งผา่นพบวา่ มีความเป็นไปไดสู้ง (High probability) ท่ี
บณัฑิตจะไดรั้บการจา้งงานหลงัจากท่ีจบการศึกษาแลว้ แต่ยงัไม่ได้ศึกษาในประเด็นดา้นคุณภาพของ
บณัฑิต ซ่ึงมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันว่าอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละสถาบนั รวมไปถึงความ
แตกต่างในอตัราส่วนการไดง้านท าระหวา่งบณัฑิตท่ีท างานประจ ากบัท างานนอกเวลา (Full- and part-
time graduates) 
 Latif & Bahroom (2010) ไดศึ้กษาคุณภาพของมหาวิทยาลยัเปิดของประเทศมาเลเซีย (Open 
Univesity Malaysia: OUM) ผ่านการประเมินคุณภาพของบณัฑิต การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดรั้บความ
ร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษา (Ministry of Higher Education) ในประเทศมาเลเซีย และ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นทอ้งถ่ินทุกแห่งเป็นประชากรในการวิจยัท่ีจะตอ้งตอบแบบสอบถามเก่ียวกบั
บณัฑิตมาเลเซียผลการศึกษาพบวา่ (1) บณัฑิตพึงพอใจกบับริการต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลยัจดัเตรียมไวใ้ห้ (2) 
โปรแกรมการศึกษาของ OUM ส่งผลกระทบอยา่งสูงต่อการพฒันาคุณภาพบณัฑิตโดยรวม โดยเฉพาะใน
ประเด็นของการเตรียมตวัเองให้พร้อม (Self-readiness) เช่น วุฒิภาวะ (Maturity) ความเช่ือถือ (Reliance) 
และการท างานเป็นทีม (Teamwork) นอกจากน้ี จากผลการศึกษาพบว่า บณัฑิตจ านวน 97.4% ยินดีท่ีจะ
ชกัชวนให้ผูอ่ื้นมาเรียนท่ี OUM และจ านวน 3 ใน 4 ของบณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีทกัษะหรือ
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) แสดงให้เห็นวา่ คุณภาพบณัฑิตเป็นตวับ่งช้ีท่ี
สะทอ้นระบบการจดัการศึกษาของสถาบนั 

Crossman & Clarke (2010) ไดศึ้กษาตวัแปรเก่ียวกบัประสบการณ์ดา้นต่างประเทศและการจา้ง
งานของบณัฑิต (Graduate employability) ตามการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ นายจา้ง นกัวิชาการ 
และนักศึกษา งานวิจัย เ ร่ืองน้ีให้ความส าคัญกับอิทธิพลของโลกาภิว ัฒน์ และความเป็นสากล 
(Internationalization) ว่าเป็นตัวแปรท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสามารถในการปฏิบติังานในบริบทของวฒันธรรมท่ีหลากหลาย (Culturally diverse context) 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนเห็นวา่ประสบการณ์ดา้นต่างประเทศส่งผลต่อการจา้งงานของ
บณัฑิต นอกเหนือไปจากโอกาสในการเรียนรู้ ความสามารถทางภาษา การพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเขา้ใจเชิงวฒันธรรม (Cultural understandings) ลกัษณะของบุคคล และวิธีการคิด (Way 
of thinking) 
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Meng (2010) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัผลของการมีทศันคติเชิงบวก (Positive Attitude) ท่ีมีต่อ
ความส าเร็จในการจา้งงาน (Success in Employment) โดยผลการศึกษาพบวา่ สาเหตุท่ีบณัฑิตไม่ไดง้าน
ท าเน่ืองมาจากการมีคุณลักษณะทางจิตแบบเชิงรับ (Passive psychology) ในขณะท่ีถ้าบณัฑิตมี
คุณลกัษณะทางจิตเชิงบวกหรือทศันคติเชิงบวกก็จะช่วยให้หางานไดง่้ายข้ึน ส าหรับขอ้เสนอแนะในการ
สร้างทศันคติเชิงบวก ไดแ้ก่ (1) การก าหนดวตัถุประสงคข์องการสมคัรงาน (Establishing Employment 
Objectives) (2) การเอาชนะการถ่อมตวัและสร้างความมัน่ใจ (Overcoming Self-abasement and 
Establishing Self-confidence) (3) การไม่แสดงความกลวัและมีจิตใจท่ีเขม้แข็ง (Showing no Fear at 
Frustrations and Having Strong Psychological Endurance) (4) การเสริมความแข็งแกร่งให้กบัเร่ือง
บงัเอิญท่ีเกิดข้ึน (Strengthening Self-contingency) และ (5) การรู้จกัตนเองให้ดีเท่ากับรู้จกัคนอ่ืน 
(Knowing Oneself as Well as the Enemy) 

Muldoon (2009) ไดศึ้กษาแนวทางการส่งเสริมและพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิตผา่นการท างาน
นอกเวลา (Part-time work) ในขณะท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษา โดยไดใ้ห้นิยามวา่การท างาน
นอกเวลาดงักล่าวเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร (Extra-curricular activity) ท่ีครอบคลุมในดา้นท่ีส าคญั 3 
ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้และการฝึกอบรม (Learning and training) การพฒันาวิชาชีพ (Professional 
development) และงานอาสาสมคัรหรืองานในชุมชน (Community/voluntary work) ผลการศึกษาพบว่า 
กิจกรรมการท างานนอกเวลาเป็นวิธีการท่ีมีประโยชน์ในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ่ื์นๆ รวมไปถึงความสามารถในการหางานท า (Employability) โดยนกัศึกษาท่ี
มีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงจากกิจกรรมเสริมหลกัสูตรมีแนวโนม้ท่ีจะไดง้านท ามากข้ึน 

Cranney & others (2009) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตจากมหาวิทยาลยัใน
ออสเตรเลียท่ีจบการศึกษาในหลกัสูตรจิตวิทยา 4 ปี โดยมีค าถามวิจยัว่า หลกัสูตรจิตวิทยาดงักล่าวท่ีมี
ระบบการประกนัคุณภาพ (Quality assurance system) สามารถช่วยในการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต
ได้หรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า หลกัสูตรดงักล่าวสามารถพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิตได้ใน 6 ด้าน 
ไดแ้ก่ ความรู้และความเขา้ใจ (Knowledge and understanding) วิธีการวิจยั (Research methods) การคิด
วิเคราะห์ (Critical thinking) ค่านิยม (Values) การส่ือสาร (Communication) และการประยุกต์ใช ้
(Application) 
 Clair (2009) ไดศึ้กษาเร่ืองการประเมินคุณธรรมและจริยธรรมของบณัฑิตในสถาบนัอุดมศึกษา
ในประเทศออสเตรเลีย และช้ีให้เห็นวา่ คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมและจริยธรรมเป็นคุณลกัษณะดา้นหน่ึง
ของคุณภาพบณัฑิต (Graduate attributes: GA) หรือคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์โดยพบวา่ กล
ยทุธ์ของการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมให้กบับณัฑิตควรผนวกเขา้กบัคุณลกัษณะดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่น
แต่ละหลกัสูตรหรือสาขาวิชา ส าหรับวิธีการท่ีดีของการประเมินคุณธรรมและจริยธรรมของบณัฑิต คือ 
ควรก าหนดเป็นสถานการณ์ใหน้กัศึกษาและบณัฑิตไดแ้กปั้ญหา ซ่ึงสามารถสอดแทรกเขา้ไปใยแผนการ
สอนและการประเมินของแต่ละรายวชิาได ้
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 Hamzah & Abdullah (2009) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาบณัฑิตในประเทศมาเลเซียวา่ ควร
จะตอ้งมีคุณลกัษณะทัว่ไป (Generic Skills) อะไรบา้งจึงจะสามารถไดรั้บการจา้งงาน ผลการวิจยัพบว่า 
คุณลกัษณะทัว่ไปของบณัฑิตในประเทศมาเลเซียท่ีเป็นท่ีตอ้งการ คือ (1) การท างานเป็นทีม (Team-work) 
(2) การบริหารเวลา (Time management) (3) ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem solving) และ (4) ทกัษะดา้น
ตวัเลข (Numerical skills)  

Treleaven & Voola (2008) ไดศึ้กษาการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต (Graduate Attributes) 
ของสาขาวิชาธุรกิจศึกษาผา่นวิธีการจดัต าแหน่งแบบมีโครงสร้าง (Constructive Alignment) ท่ีมีลกัษณะ
ของการสร้างขอบเขตของกิจกรรมการเรียนรู้ (A range of learning activities) และใชว้ิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ (Learning outcomes) อย่างหลากหลายตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการศึกษาได้ช้ีให้เห็นว่า 
คุณลักษณะของบณัฑิตก็คือผลการเรียนรู้ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) เป็นต้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาบณัฑิตไปสู่ระดบันานาชาติ และเป็นท่ียอมรับในภาคอุตสาหกรรม องคก์ร
รัฐบาล และหน่วยงานท่ีตรวจประเมิน (Industry, government, and accrediting bodies) การวิจยัเร่ืองน้ี
แสดงใหเ้ห็นวา่วธีิการจดัต าแหน่งแบบมีโครงสร้าง (Constructive Alignment) สามารถน ามาใชเ้พื่อบูรณา
การคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีแตกต่างกนัในหลกัสูตรการตลาดแบบเขม้ขน้ (Intensive marketing course) 
นอกจากน้ี ผลการศึกษาไดช้ี้วา่ในการพฒันาบณัฑิตควรมีการส่งเสริมให้บณัฑิตมีทกัษะในการหางานท า 
(Employability) ตลอดจนสถาบนัควรท าประกนัคุณภาพผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และผา่นการรับรองจาก
สภาวิชาชีพทางดา้นธุรกิจ เช่น  Association to Advance Collegiate Schools of Business, European 
Quality Improvement System, and Community of European Management Schools เป็นตน้  
 Duoc & Metzger (2007) ได้ศึกษาตวับ่งช้ีคุณภาพของบณัฑิตในสาขาบริหารธุรกิจใน
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศเวียดนาม โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ช่องวา่ง (Gap analysis) และเปรียบเทียบ
ระหวา่งกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ บณัฑิต (Graduate) คณะ (Faculty) และผูจ้า้งงาน (Employers) โดย
เก็บขอ้มูลจากบณัฑิตจ านวน 460 คน อาจารยป์ระจ าคณะ 195 คน และผูจ้า้งงานจ านวน 153 คน ท่ีอยูใ่น
เมือง Hochiminh City ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล 3 กลุ่มรับรู้ไม่ตรงกนั ส าหรับตวับ่งช้ีคุณภาพ
บณัฑิตมีจ านวน 19 ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั ส าหรับตวัแปรท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดมี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ การ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ ์(Critical analysis) ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem-solving skills) และคุณภาพของ
ผลงานโดยรวม (Overall quality of work)  
 Barrie (2006) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของบณัฑิตในประเทศออสเตรเลีย โดยช้ีให้เห็นวา่คุณภาพ
บณัฑิตเป็นผลลพัธ์ (Outcome) ของการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพหรือ
คุณลกัษณะของบณัฑิตควรเป็นผลรวม (Comnbination) ขององค์ประกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ทกัษะ 
(Skills) (2) คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล (Attributes) และความรู้ (Knowledge) และสถาบนัอุดมศึกษาควร
ส่งเสริมใหมี้การพฒันาหลกัสูตรท่ีตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้นดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
จะตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการให้ความหมายหรือนิยามของคุณภาพบณัฑิต เพราะส่งผล
โดยตรงต่อวธีิการและกระบวนการในการจดัการเรียนการสอน 
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Nguyen, Yanagawa & Miyazaki (2005) ไดศึ้กษาลกัษณะของการจา้งงานในประเทศญ่ีปุ่น และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะของการจา้งงานกบัการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา โดยส ารวจ
ความตอ้งการของผูจ้า้งงานท่ีมีต่อคุณภาพของบณัฑิตตามการรับรู้ของนกัศึกษา การวิจยัเร่ืองน้ีเก็บขอ้มูล
จากนกัศึกษาใน 4 สถาบนัของเมือง Chugoku ผลการศึกษาพบวา่ มีความจ าเป็นตอ้งพฒันาคุณลกัษณะ
ของบณัฑิตเน่ืองจากส่งผลต่อการจา้งงานในอนาคต และสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งมีการเตรียมความ
พร้อมในเร่ืองของหลกัสูตร โอกาสในการท างาน และทรัพยากรในการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีส่งเสริมการพฒันา
คุณลกัษณะของนักศึกษา จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาและบณัฑิตท่ีก าลงัหางานยงัขาด
ทกัษะหรือความสามารถท่ีจ าเป็นในการท างาน ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร (Communication skills) และ
ทกัษะการน าเสนอผลงาน (Presentation skills) แมว้า่คุณลกัษณะบางอยา่งจะไดค้ะแนนสูง ไดแ้ก่ การมอง
โลกในแง่ดี (Optimism) การให้ความร่วมมือ (Cooperation) และความรับผิดชอบ (Responsibility) แต่
คุณลกัษณะท่ีส าคญับางขอ้ พบวา่ ยงัไม่ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพึงพอใจ ไดแ้ก่ ความสามารถในการริเร่ิม (Taking 
initiative) ความยืดหยุ่นในการท างาน (Flexibility) และการมีหัวใจของการเป็นผู ้ประกอบการ 
(Entrepreneurial mind) 

Morimoto (2005) ไดศึ้กษาวจิยัและประเมินศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวในหลวงพระบาง ประเทศ
ลาว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทรัพยากรดา้นการท่องเท่ียวรอบหลวงพระบาง และเพื่อท านายการตอบ
รับของนกัท่องเท่ียวเพื่อระบุเป้าหมายดา้นการท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีศกัยภาพ ผลการวิจยัพบวา่ ถ ้าและน ้ าตกมี
คุณค่าสูงท่ีสุด (Highest values) ในจ านวนทรัยากรดา้นการท่องเท่ียว 6 ส่ิงท่ีมีอยู ่ขณะท่ีการท่องเท่ียวป่า 
(Trekking) และการเยี่ยมชมหมู่บา้น (Visiting artisan villages) พบวา่มีอยูไ่ม่มาก และการวิจยัเร่ืองน้ีได้
จ  าลองทางเลือกท่ีเป็นไปได้ส าหรับทรัยากรด้านการท่องเท่ียวท่ีค้นพบ ผลการวิเคราะห์ได้ให้
ขอ้เสนอแนะว่า ส าหรับการท่องเท่ียวในป่าไม่ควรเกิน $3.50  ขณะท่ีการเยี่ยมชมหมู่บา้นไม่ควรเกิน 
$2.50 นอกจากน้ี จากผลการวจิยัเร่ืองน้ีน าไปสู่การสร้างแพคเกจทวัร์ท่ีดีท่ีสุด  

Stupans, Angley, March & Soulsby (2005) ไดศึ้กษาคุณภาพหรือลกัษณะของบณัฑิตดา้น
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem solving ability) ในหลกัสูตรทางด้านเภสัชศาสตร์ ของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ผลการศึกษาพบว่า วิธีวิทยาทางด้านการสอน (Teaching 
methodology) หรือการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem based learning) มีส่วนช่วย
ใหน้กัศึกษาไดรั้บการพฒันาทกัษะและความสามารถในแกปั้ญหาได ้

Debra, Calvin, Sarah & Richard (2004) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิตใน 2 
รูปแบบ คือ การท า mapping and embedding ผา่นกระบวนการท าประกนัคุณภาพและการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตร ส าหรับตวับ่งช้ีคุณลกัษณะของบณัฑิตในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบด้วย (1) 
ความรู้เชิงลึกในสาขาวชิา (In-depth knowledge of the field of study) (2) การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(Effective communication) (3) ความมีอิสระและการสร้างสรรค ์(Independence and creativity) (4) การ
ตดัสินในเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์ (Critical Judgment) และ (5) ความเขา้ใจเชิงสังคมและคุณธรรม
จริยธรรม (Ethical and social understanding)  
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Bath, Smith, Stein & Swann (2004) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการท าแผนท่ีคุณลกัษณะของบณัฑิต 
(Mapping graduate attributes) ดว้ยวิธีการฝังตวั (Embedding) เขา้ไปในระบบการประกนัคุณภาพและ
การเรียนรู้โดยการกระท า (Action learning) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการเรียน ผลการวิจยัพบว่า 
การท าแผนท่ีคุณลกัษณะของบณัฑิตแสดงให้เห็นว่า มีการทบทวนและปรับหลกัสูตรให้เหมาะสมกบั
ระบบการประกนัคุณภาพของสถาบนั ท าให้หลกัสูตรน าไปสู่การพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิตไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง ส าหรับคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีน ามาท าเป็นแผนท่ี ประกอบดว้ย (1) ความรู้เชิงลึกในสาขาวิชาท่ี
เรียน (In-depth knolwdge of the field of study) (2) การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective 
communication) (3) ความสามารถในการท างานและเรียนรู้ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (Indepedence) และการ
สร้างสรรค ์(Creativity) (4) การตดัสินใจเชิงวิพากษ ์(Critical judgement) (5) คุณธรรมและความเขา้ใจ
เก่ียวกบัสังคม (Ethical and social understanding)  

Monday (2003) ได้ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผ่านการท างานแบบร่วมมือ 
(Collaborative working) ท่ีบรรจุไวใ้นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนแบบการเรียนแบบสะทอ้น 
(Reflective learning) ผลการวิจยัสรุปวา่ คุณลกัษณะของบณัฑิตไม่ไดมี้เพียงแค่สมรรถนะทางวิชาการ 
(Academic competence) และความสามารถในการเรียนรู้ (Ability to learn) แต่ตอ้งประกอบไปดว้ย 
ทกัษะในการท างาน (Employment skills) ซ่ึงการพฒันาคุณภาพบณัฑิตจะตอ้งสามารถท าให้บณัฑิตน าส่ิง
ท่ีเรียนรู้ในสถาบนัอุดมศึกษาไปประยุกต์กบัการท างานในชีวิตจริงให้ได ้โดยวิธีการเรียนแบบสะทอ้น 
หรือท่ีเรียกว่า Reflective learning เป็นวิธีการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชพ้ฒันาคุณบณัฑิตได ้
โดยการฝังตวั (Embeded) ไวใ้นหลกัสูตรการเรียนท่ีส่งเสริมการท างานแบบร่วมมือ หรือท่ีเรียกว่า 
Collaborative working 

Madaus, Ruban, Foley & McGuire (2003) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจในการจา้งงาน
บณัฑิตท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (University Graduates with Learning Disabilities) โดยมุ่งศึกษา
ว่า บณัฑิตท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ควรจะมีคุณลกัษณะใดบา้งจึงเป็นท่ีพึงพอใจของนายจา้ง 
ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้เก่ียวกบัประสิทธิภาพแห่งตนในเร่ืองการจา้งงาน (Employment self-efficacy) 
และการใช้กลยุทธ์ในการช้ีน าตวัเอง (Self-regulatory strategies) เป็นตวัแปรท านายท่ีมีนยัส าคญัของ
ความพึงพอใจในการจา้งงาน (Employment satisfaction) 

ภาวิณี มาตรเจริญ, หฤทยั น าประเสริฐชยั และทองฟู ศิริวงศ์ (2554) ไดท้  าวิจยัเร่ือง คุณภาพ
การศึกษาของบณัฑิตบริหารธุรกิจ สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจยัเร่ืองน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของบณัฑิตบริหารธุรกิจในมุมมองระหว่าง
บณัฑิต อาจารย ์และผูใ้ช้บณัฑิตโดยใช้มาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นเกณฑ์อา้งอิงคุณภาพการศึกษาของ
บณัฑิต กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ บณัฑิต จ านวน 478 ราย และอาจารย ์จ านวน 91 รายจาก 4 สถาบนั ไดแ้ก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ และผูใ้ช้บณัฑิต จ านวน 387 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้ค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกเดียวและวิเคราะห์
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ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพการศึกษาของบณัฑิตบริหารธุรกิจในมุมมอง
ของบณัฑิต อาจารย ์และผูใ้ชบ้ณัฑิตต่างให้ความเห็นวา่ คุณภาพการศึกษาของบณัฑิต โดยภาพรวมทั้ง 5 
ดา้นอยูใ่นระดบัดี และจากการทดสอบสมมติฐานท่ีก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ ความ
คิดเห็นระหว่างบณัฑิต อาจารย ์และผูใ้ช้บณัฑิตท่ีมีต่อคุณภาพการศึกษาของบณัฑิตบริหารธุรกิจ โดย
ภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีเพียงดา้นความรู้ท่ีพบวา่ไม่
แตกต่างกนั  

บุญหนา จิมานงั และคณะ (2550) ไดท้  าวิจยัติดตามบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแก่น รุ่นท่ี 51 ปีการศึกษา 2549 โดยการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา
2549 ในประเด็นสถานภาพการลาสิกขา การครองสมณเพศ การไดง้านท าของบณัฑิตคฤหสัถ์ การสนอง
งานคณะสงฆข์องบณัฑิตบรรพชิต การบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ การไดรั้บการตั้งหรือเล่ือนสมณศกัด์ิ 
การไดด้ ารงต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ ์ และความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ของผูใ้ชบ้ณัฑิต ผลการศึกษาพบวา่ สถานภาพของบณัฑิตส่วนมากยงัเป็นบรรพชิตร้อยละ 64.1 บณัฑิตท่ี
เป็นบรรพชิตไดส้นองงานคณะสงฆร้์อยละ 62.5 ไดรั้บการตั้งสมณศกัด์ิร้อยละ 7.69 และไดรั้บแต่งตั้ง
ต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ร้อยละ 15.38 ไดรั้บการเล่ือนสมณศกัด์ิร้อยละ 2.56 บณัฑิตทั้ง
บรรพชิตและคฤหสัถ์ไดบ้  าเพญ็ประโยชน์ร้อยละ ๖๖.๖๗ เคยไดรั้บรางวลัหรือประกาศเกียรติคุณร้อยละ 
33.33 บณัฑิตท่ีเป็นคฤหสัถ์ไดท้  างานภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ  23.08 ท างานในหน่วยงานราชการหรือ
รัฐวสิาหกิจร้อยละ 5.13 มีบณัฑิตท่ียงัไม่ไดง้านท าร้อยละ 69.23  
หน่วยงานผูรั้บบณัฑิตเขา้ท างานมีความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคโ์ดยคะแนนค่าเฉล่ีย
รวมท่ีระดบั 3.96 อยูใ่นระดบัดี 

เทียมจนัทร์ พานิชยผ์ลินไชย, ปราณี ศิริวฒัน์ และสุธาสินี วงศบ์า (2550) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การ
ติดตามคุณภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวรท่ีส าเร็จการศึกษาปี
การศึกษา 2549 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ขอ้ คือ (1) เพื่อศึกษาภาวะการมีงานท าของบณัฑิตระดบั
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2549 และ (2) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตระดับปริญญาตรีตามคุณลกัษณะของบณัฑิตระดับปริญญาตรี  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2549 ผลการวจิยัพบวา่ 

(1) ผลการศึกษาภาวะมีงานท าของนิสิต บณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 
2549 จ านวน 105 คน เป็นบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษจ านวนสูงสุด  ร้อยละ 34.29 
รองลงมาสาขาวชิาเทคโนโลยทีางการศึกษา ร้อยละ 26.67 และต ่าสุดคือสาขาวชิาฟิสิกส์ ร้อยละ 1.90 
1.2 บณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2549 มีงานท าร้อยละ 71.84 ก าลงัศึกษาต่อร้อย
ละ 14.56 และยงัไม่มีงานท าร้อยละ 13.59 บณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2549 มี
บณัฑิตท่ีมีงานท าไม่นบัรวมลาศึกษาต่อร้อยละ 84.10 และยงัไม่มีงานท าร้อยละ 15.90 นอกจากน้ีพบวา่ 
บณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549 ท างานตรงสาขาวิชาท่ีเรียนร้อยละ 72.97 
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และท างานไม่ตรงสาขาวิชาท่ีเรียนร้อยละ 27.03 ส่วนดา้นอาชีพ พบวา่ บณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2549 มีลกัษณะอาชีพเป็นพนกังานบริษทั/องคธุ์รกิจเอกชนร้อยละ 40.54 อาชีพรับ
ราชการ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐร้อยละ 28.38 ประกอบอาชีพอิสระ/เจา้ของกิจการร้อยละ 2.70 พนกังานองคก์าร
ต่างประเทศ/ระหว่างประเทศร้อยละ 1.36 และอ่ืนๆ ร้อยละ 27.02 ส่วนดา้นเงินเดือนบณัฑิตระดบั
ปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549 มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระจ านวน 74 คน และ
ไดรั้บเงินเดือนตามเกณฑ์จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 68.92 และหลงัจากท่ีไดไ้ปท างานแลว้ พบว่า 
บณัฑิตท่ีมีงานท ามีความสามารถในการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนมาประยกุตใ์ชใ้นการท างานระดบัมาก
ท่ีสุดร้อยละ 35.13 ระดบัมากร้อยละ 40.54 ระดบัปานกลางร้อยละ 2162 และระดบันอ้ยร้อยละ 2.70 
 (2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2549 พบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ด้านความรู้/
ความสามารถทางวชิาการ/วชิาชีพ ตามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตระดบัปริญญาตรีโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากโดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความรู้เก่ียวกบังานท่ีรับผิดชอบ รองลงมาคือ ความรู้เชิงวิชาการทัว่ไป และ
ต ่าสุดคือ ความสามารถในการวางแผนการท างาน ดา้นความรู้ความสามารถทัว่ไปตามความคิดเห็นของ
ผูใ้ช้บณัฑิตระดบัปริญญาตรีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสามารถในการ
ส่ือสาร (พูด อ่าน ฟัง เขียน) รองลงมาคือ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการติดต่อส่ือสาร 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัระบบการ
ท างาน และต ่าสุดคือ ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ ดา้นบุคลิกภาพตามความคิดเห็นของผูใ้ช้
บณัฑิตระดบัปริญญาตรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การให้ความร่วมมือกบัเพื่อน
ร่วมงาน รองลงมาคือ การรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น และการปรับตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงาน  ต ่าสุดคือ 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพตามความคิดเห็นของผูใ้ช้
บณัฑิตระดบัปริญญาตรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรม
อนัดี รองลงมาคือ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ต ่าสุดคือ ความขยนั อดทน อุตสาหะ  

ส าหรับขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ณัฑิต ประกอบดว้ย (1) มีความมัน่ใจในการท างาน ตดัสินใจดี
มาก และมีอธัยาศยัท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานเป็นอยา่งดี (2) บณัฑิตมีความรู้ความสามารถเพียงพอ แต่เร่ือง
บุคลิกภาพและความมีมนุษยสัมพนัธ์ คงตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นมากข้ึน (3) บณัฑิต
มีความตั้งใจในการเรียนรู้งานและมีความคิดริเร่ิมและความคิดสร้างสรรค์ (4) บณัฑิตควรมีความ
กระตือรือร้น คล่องแคล่วกวา่น้ี (5) ก่อนท่ีบณัฑิตจะส าเร็จการศึกษาและประกอบวิชาชีพครูควรมีการ
แนะแนวหรือแนะน าเร่ืองการแต่งกาย และบุคลิกภาพ และ (6) ขาดการรักษากฎระเบียบของหน่วยงาน 
(7) น าความรู้ท่ีไดจ้ากสถาบนัมาจุดประกายในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ อยา่งหลากหลายวิธีการ ซ่ึงจะ
เกิดผลสัมฤทธ์ิให้เด็กนักเรียนชอบ รักและศรัทธาในการเรียน และการน าภาษาองักฤษไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั (8) ควรพฒันาเร่ืองการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ความสามรถในการเรียนรู้ ศึกษา คน้ควา้ส่ิง
ใหม่ๆ เพื่อพฒันางานให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน และ (9) ควรมีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัทศันคติท่ีดี และการ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัธรรมชาติของลกัษณะงานใหก้บับณัฑิตทุกสายอาชีพ 
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ยุพยง เหมะศิลปิน, สิงห์ อินทรชูโต และปาณิทตั รัตนวิจิตร (2549) ไดท้  าวิจยัเร่ือง คุณภาพ
บณัฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ไดเ้ปิดท าการสอนมาเป็นเวลา 11 ปีเต็ม โดยไดเ้ร่ิมเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่
ปีการศึกษา 2537 ปัจจุบนัมีบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์แลว้จ านวน   7 รุ่น 
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 152 คน การผลิตบณัฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไดพ้ฒันาและขยายจ านวน
เพิ่มข้ึนทั้งในช่วงเวลาท่ีผ่านมาและในอนาคตซ่ึงทางคณะจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนและก าหนดแนว
ทางการพฒันาอย่างต่อเน่ืองทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจยัคุณภาพบณัฑิตน้ีเป็นการศึกษาถึง
ศกัยภาพของบณัฑิตจ านวน 5 รุ่นแรก ในดา้นความรู้ความสามารถดา้นวชิาการและการปฏิบติังาน ความรู้
ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการท างาน รวมถึงดา้นคุณธรรมและจริยธรรมจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิท่ี
คณะไดร้วบรวมไวแ้ละการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิจากแบบสอบถามบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต  ซ่ึงนอกจาก
จะช้ีให้เห็นถึงศกัยภาพของตวับณัฑิตเองแลว้ ยงัมีการเปรียบเทียบให้เห็นถึงภาพรวมของพฤติกรรมการ
ท างานระหวา่งบณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์กบัผูร่้วมงานจากสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีเป็นความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและ
ความสามารถในการปฏิบติังาน ดา้นความรู้ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการท างาน ตลอดจนดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าผลวิจยัมาปรับปรุงและ
พฒันาการศึกษาให้มีประสิทธิผลยิ่งข้ึนโดยเฉพาะการเสริมสร้างมาตรฐานของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

แพรวพรรณ สุวรรณกิจ, นพดล จ ารูญ, ภสัสุรีย ์ชีพสุมนต,์ กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล และภาวินี บุ
ตระ (2549) ไดท้  าวจิยั เร่ือง การประเมินคุณภาพบณัฑิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวรท่ีส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2536 ซ่ึงเป็นการตรวจสอบคุณภาพบณัฑิตดา้นความรู้ทางวชิาการ ความสามารถ
ในการปฏิบติังาน ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม และดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ตลอดจนเป็นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยการวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตาม
สถานภาพและประเมินคุณภาพบณัฑิตโดยประเมินจากบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยส ารวจความคิดเห็น
ของบณัฑิตขณะท่ีมารับพระราชทานปริญญาบตัร ระหวา่งวนัท่ี 28 พฤศจิกายน-1 ธนัวาคม 2547 และส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย ์ผลการวิจยัพบว่า ผลการประเมินคุณภาพบณัฑิตในด้านวิชาการและด้าน
ความสามารถในการปฏิบติังานทั้งจากบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกสาขาอยูใ่นเกณฑ์ปานกลางถึงมาก ดา้น
คุณธรรมและจริยธรรมและดา้นมนุษยสัมพนัธ์ บณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกสาขาประเมินอยูใ่นเกณฑ์มาก 
ซ่ึงผลประเมินแสดงให้เห็นว่า คุณภาพของบณัฑิตจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร อยู่ใน
ระดบัปานกลางถึงมาก 

ปราณี สวสัดิสรรพ์ (2548) ได้ท าวิจัยเร่ือง การติดตามผลคุณภาพบณัฑิตสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยักรุงเทพท่ีส าเร็จการศึกษาระหวา่งปีการศึกษา 
2539-2545 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการมีงานท าของบณัฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เพื่อศึกษาคุณภาพของบัณฑิตจากการประเมินคุณภาพตนเองของบัณฑิตและความพึงพอใจของ
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ผูบ้งัคบับญัชาต่อคุณภาพบณัฑิต และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพบณัฑิต ประชากร คือ บณัฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษาระหวา่งปีการศึกษา 2539-2545 จ านวน 602 คน ผลการวจิยัพบวา่  

(1) บณัฑิตสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยักรุงเทพ ท่ี
ส าเร็จการศึกษาระหวา่งปีการศึกษา 2539-2545 ส่วนใหญ่ไดง้านท าหลงัเรียนจนโดยใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี 
(คิดเป็นร้อยละ 82.8) ส าหรับหน่วยงานท่ีบณัฑิตท างาน พบว่า ท างานในหน่วยงานเอกชนร้อยละ 78 
ประกอบธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 17.5 และท างานในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจร้อยละ 4.5 ลกัษณะ
งานท่ีท าตรงกบัสาขาวิชาท่ีเรียนร้อยละ 54 มีส่วนสัมพนัธ์กบัวิชาท่ีเรียนร้อยละ 22.6 และไม่ตรงกบั
สาขาวิชาท่ีเรียนร้อยละ 23.4 ต าแหน่งงานท่ีท าส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมเมอร์ร้อยละ 31 รองลงมา คือ 
อาจารยห์รือครูสอนคอมพิวเตอร์ร้อยละ 17 และเป็นท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศร้อยละ 9.7 

(2) การศึกษาคุณภาพของบณัฑิตจากการประเมินตนเองพบวา่ บณัฑิตประเมินตนเองในระดบั
มาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการมีวินยัและคุณธรรม ดา้นความสามารถในการท างาน และ
ดา้นบุคลิกภาพ ตามล าดบัส่วนระดบัปานกลางมี 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใช้ภาษา และดา้นทกัษะวิชาชีพ 
ตามตามล าดบั ส่วนความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา พบวา่ มี 6 ดา้นท่ีผลประเมินอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ดา้นการมีวนิยัและคุณธรรม ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการใชภ้าษา ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นทกัษะวิชาชีพ 
ตามตามล าดบั 

(3) การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพบณัฑิต พบว่า มีปัจจยั 5 ดา้นท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพของ
บณัฑิตจากการประเมินตนเอง ได้แก่ ดา้นพฤติกรรมการเรียน ดา้นการใช้เวลาว่างในการศึกษาความรู้
เพิ่มเติม ด้านหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน ด้านการผึกงาน/ดูงาน/เข้าอบรมระหว่างศึกษา และด้าน
หอ้งสมุด ตามล าดบั 

ลลิดา ปรีดากรณ์ (2547) ไดท้  าวจิยัเร่ือง คุณภาพบณัฑิตมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยรุ่นปีการศึกษา 
2543-2546 ตามการรับรู้ของนายจา้ง/ผูบ้งัคบับญัชา โดยมีวตัถุประสงค ์คือ ศึกษาการรับรู้ของนายจา้ง /
ผูบ้งัคบับญัชาบณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะและความรู้ความสามารถในการท างานของบณัฑิตมหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย เปรียบเทียบคุณลกัษณะและความรู้ความสามารถในการท างานของบณัฑิตมหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย ระหวา่งบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัต่างๆ แตกต่างกนั ไดแ้ก่ หลกัสูตร คณะวิชา รุ่นปีการศึกษาท่ี
จบ และระยะเวลาท างาน เปรียบเทียบคุณลกัษณะและความรู้ความสามารถในการท างานของบณัฑิต
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มหาวิทยาลยัของรัฐ และมหาวิทยาลยัเอกชนอ่ืนๆ และจดัอนัดบัคุณสมบติั
ของบณัฑิตตามความตอ้งการของนายจา้ง/ผูบ้งัคบับญัชา  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นายจา้ง/
ผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑิตมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยท่ีมีงานท า จ  านวน 7,312 คน กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจาก
กลุ่มประชากรด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) และ การสุ่มแบบมีระบบ 
(systematic sampling) ตามสัดส่วนของจ านวนบณัฑิตท่ีมีงานท าในคณะและปีการศึกษาท่ีจบ จ านวน 438 
คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
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(1) คุณภาพของบณัฑิตโดยรวม ของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย สถาบนัการศึกษาของรัฐ และ
สถาบนัการศึกษาเอกชนอ่ืน อยูใ่นระดบัดีทั้ง 3 กลุ่มสถาบนั โดยคุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถใน
การปฏิบติังาน ความสามารถในการใชท้กัษะในการปฏิบติังาน และคุณธรรมจริยธรรมของบณัฑิตทั้ง 3 
กลุ่มสถาบนั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเช่นกนั ส าหรับคุณลกัษณะของบณัฑิตมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยท่ี
มีคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าคุณลักษณะด้านอ่ืนๆ (ต้องการการพฒันา/ปรับปรุง) ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับ
ภาษาต่างประเทศ การใช้ข้อมูลหรือผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน และความสามารถในการส่ือสาร 
โดยเฉพาะการใชท้กัษะภาษาองักฤษทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การพดู การอ่านและการเขียน 

(2) เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะและความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังานของบณัฑิตมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยท่ีมีคุณสมบติัดา้นหลกัสูตร คณะวิชา รุ่นปีการศึกษาท่ี
จบ และระยะเวลาท างานแตกต่างกัน พบว่า นายจ้าง/ผูบ้งัคับบัญชามีความเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เฉพาะกรณีท่ีบณัฑิตจบจากคณะต่างกนั โดยมีความเห็นแตกต่างกนัทั้ง
คุณภาพโดยรวม ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ดา้นความสามารถในการใช้ทกัษะในการ
ปฏิบติังาน และดา้นคุณธรรมจริยธรรมของบณัฑิต   ส าหรับกรณีท่ีจบจากหลกัสูตร รุ่นปีการศึกษา และ
ระยะเวลาท างานแตกต่างกนั พบวา่ ความคิดเห็นของนายจา้ง/ผูบ้งัคบับญัชาไม่แตกต่างกนั  

(3) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะและความรู้ความสามารถในการท างานของ
บณัฑิตมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มหาวิทยาลยัของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนอ่ืนๆ ตามการรับรู้ของ
นายจา้ง/ผูบ้งัคบับญัชา พบว่า คะแนนเฉล่ียของคุณภาพบณัฑิตโดยรวม และคุณลกัษณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะในการปฏิบติังาน และดา้น
คุณธรรมจริยธรรม สูงท่ีสุด รองลงมาคือ มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน ตามล าดบั และเม่ือทดสอบ
ความแตกต่างของคุณภาพบณัฑิต พบวา่ ทั้งในภาพรวมและคุณลกัษณะ 3 ดา้นหลกั แตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 
2 กลุ่มสถาบนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

(4) หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจของนายจา้ง/ผูบ้งัคบับญัชาส าหรับการรับพนกังานเขา้ท างานใน
ประเด็นหลกั พบว่า อนัดบัท่ี 1 คือ ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน อนัดบัท่ี 2 และ 3 คือ
คุณลกัษณะพื้นฐานส่วนตวัท่ีส่งผลต่อการท างาน และคุณธรรม จริยธรรม ตามล าดบั 

อ าพร ไตรภทัร และกรรณิการ์ กวัหา (2545) ได้ท าวิจยัเร่ือง คุณภาพบณัฑิตจากการประเมิน
ตนเองของนกัศึกษา โดยศึกษาคุณภาพของบณัฑิตจากการประเมินตนเองของนกัศึกษาหลงัจากเพิ่งจบ
การศึกษาวา่มีคุณสมบติัของบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนดมากนอ้ยเพียงใด โดยเก็บขอ้มูลมา
เป็นเวลา 3 ปีต่อเน่ืองกนั (พ.ศ. 2541-2543) จากนกัศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น
ก าหนดไวทุ้กคุณลกัษณะจากการเขา้รับการศึกษาในมหาวิทยาลยั โดยคุณสมบติัท่ีนกัศึกษามีมากเป็น
ล าดบัตน้ ไดแ้ก่ ความสามารถในการใชค้วามคิดวเิคราะห์ทางวชิาการอยา่งมีเหตุผล ความรู้ความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม และความสามารถในการแกปั้ญหา 
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กาญจนา มณีแสง (2542) ไดท้  าวิจยัเร่ือง คุณภาพบณัฑิตและปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพบณัฑิต 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา โดยการวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินคุณภาพบณัฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) และหลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต 
(วท.บ.) สาขาวชิาพลศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2537 ถึง 2539 ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลถึงคุณภาพ
ของบณัฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง บณัฑิตในตลาดแรงงาน 
จ านวน 460 คน ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ชบ้ณัฑิต จ านวน 140 คน อาจารยผ์ูส้อนนิสสิตระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพบณัฑิต ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพบณัฑิต การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวจิยัพบวา่  

(1) บณัฑิตหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) และบณัฑิตหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาพลศึกษา มีคุณลกัษณะมาก 34 รายการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นตอ้งมี คุณลกัษณะมาก 5 
อนัดบั คือ มีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบมีความใฝ่รู้ในเร่ืองเก่ียว กบังานท่ีท า มี
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ท าหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ มี
จิตใจกวา้ง  

(2) ปัจจยัท่ีส่งผลถึงคุณภาพบณัฑิต ไดแ้ก่ โครงสร้างหลกัสูตร ประกอบดว้ย หมวดวิชาการ
ศึกษาทัว่ไป หมวดวชิาชีพครู หมวดวชิาเอก หมวดวชิาโท ของหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) มีความ
เหมาะสมดี ส่วนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาพลศึกษามีโครงสร้างหลกัสูตรเหมาะสม
ดี พฤติกรรมการสอนและคุณลกัษณะของอาจารยท่ี์ส่งผลต่อคุณภาพบณัฑิต คือ อาจารยมี์ความรู้ดีในวิชา
ท่ีสอน เป็นผูน้ าดา้นวิชาการ มีคุณธรรม มีการเตรียมการสอนอยา่งดี มีประมวลการสอนแจกนิสิต นิสิต
ส่วนใหญ่เขา้เรียนสม ่าเสมอ เขา้หอ้งสมุดคน้ควา้และร่วมกิจกรรมนิสิต 

 
6.2 งานวจัิยเกีย่วกบัอาเซียน 
 Umemiya (2008) ไดท้  าวจิยัเก่ียวกบัการศึกษากิจกรรมการท าประกนัคุณภาพในระดบัอุดมศึกษา
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Southeast Asia) และไดรั้บการสนบัสนุนจากเครือข่ายมหาวิทยาลยัใน
อาเซียน (ASEAN University Network) ท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกลุ่มประเทศ ASEAN โดยการศึกษาใน
คร้ังน้ีมุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์ใน 2 ประเด็นท่ีส าคัญ คือ ลักษณะของการท าประกันคุณภาพ 
(Characteristics) และแรงขบัเคล่ือน (Driving Forces) ผลการวิจยั พบวา่ สถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียน มีความพยายามร่วมมือกนัมากข้ึนระหวา่งองคก์รท่ีดูแลรับผิดชอบดา้นการประกนัคุณภาพในแต่
ละประเทศ นอกจากน้ีพบวา่ สถาบนัอุดมศึกษาไดท้  าประกนัคุณภาพทั้งในระดบัภูมิภาค (Regional level) 
และระดบันานาชาติ (International level)  

Maclntyre & Thanh (2005) ไดท้  าวิจยั เร่ือง The Economic Research Network for ASEAN 
Partnership โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัท าขอ้เสนอให้กบัเครือข่ายนักวิจยัด้านเศรษฐกิจของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน (Southeast Asian economic researchers) ในการให้การสนบัสนุนการจดัอนัดบันโยบายของ
อาเซียน โดยเน้ือหาของการวิจยัเร่ิมด้วยการพิจารณาเครือข่ายการวิจยัท่ีสามารถช่วยเสริมสร้างความ
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เข้มแข็งให้กับการท าวิจยัด้านเศรษฐกิจและเป็นข้อมูลให้กับส านักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN 
Secretariat: AEC) ในการด าเนินนโยบายดา้นต่างๆ ของอาเซียน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายดา้นการวิจยั
เศรษฐกิจของอาเซียน (Economic Research Network for ASEAN: ERNA) เพื่อส่งเสริมให้มีการท าวิจยั
ดา้นเศรษฐกิจให้มากข้ึนและน าผลวิจยัมาใชป้ระโยชน์ ส าหรับกรอบแนวคิดของ ERNA ประกอบดว้ย 
(1) มีการพฒันาระบบท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดโครงการวิจยัอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว โดยมุ่งท า
วิจยัในหัวขอ้หลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายของอาเซียน โดยประเทศสมาชิกจะตอ้งร่วมกนัส่งเสริมและ
แข่งขนักนัท าวิจยัในหัวขอ้ต่างๆ (2) ในการด าเนินโครงการวิจยัอาจขอรับการสนับสนุนจากส านัก
เลขาธิการอาเซียน (3) ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยัจะถูกน าเสนอไปยงั AEC และส านกั/หน่วยงานต่างๆ 
ของอาเซียน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการวิจยัผา่นเครือข่าย (4) การพฒันาเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาท่ีท า
วิจยัโดยการให้การสนบัสนุนดา้นทรัพยากร และ (5) คณะกรรมการด าเนินงาน (Steering Committee) 
ประกอบดว้ย เลขาธิการของ AEC เป็นประธาน นกัพฒันานโยบาย (Policy makers) นกัวิจยั และผูแ้ทน
ของเครือข่ายประเทศสมาชิก 
 Buszynski (2003) ไดศึ้กษาบรรทดัฐานของพฤติกรรม (Norms of behaviour) และความเป็นไป
ไดใ้นการสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียน กบักลุ่มประเทศในทะเลจีนใต ้(South China Sea) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดความขดัแยง้ ผลการศึกษาไดร้ายงานวา่ อาเซียนและประเทศจีนไดล้งนามร่วมกนัใน
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการปฏิบติั (Declaration on conduct) ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2002 ซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรก
ท่ีประเทศจีนยอมรับขอ้ตกลงท่ีท าร่วมกนัหลายประเทศ (Multilateral agreement) โดยประเทศสมาชิกใน
กลุ่ม ASEAN พยายามท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์และความยอมรับท่ีจีนมีต่อ ASEAN มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 
ในขณะท่ี ประเทศจีนมองประเทศในกลุ่มทะเลจีนใตว้่าเป็นผูสู้ญเสียดินแดน (Lost territories) และ
ทัศนคติของประเทศจีนท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงเร่ืองพื้นท่ีค่อนข้างเป็นไปในเชิงลบ ภายหลังเกิด
วกิฤตการณ์ในประเทศไตห้วนัระหวา่งปี ค.ศ. 1995-1996  

สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ และคณะ (2553) ไดท้  าวิจยัในโครงการศึกษากรอบความร่วมมือการ
พฒันาศกัยภาพก าลังแรงงานไทย ใน 32 ต าแหน่งงานภายใต้ข้อตกลงอาเซียน และเสนอต่อกอง
ยทุธศาสตร์และเครือข่ายพฒันาฝีมือแรงงานกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยโครงการวิจยั
น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ทบทวนภาพรวมของคุณภาพก าลงัแรงงานในสาขาการท่องเท่ียว และการ
วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของก าลงัแรงงานของประเทศดา้นการท่องเท่ียวใน
ปัจจุบนั เพื่อก าหนดเป้าหมายเบ้ืองตน้ในการพฒันาก าลงัแรงงาน และ (2) ก าหนดกรอบความร่วมมือของ
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพฒันาก าลงัแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555   โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การก าหนดแนวทาง (Road map) ในการพฒันาก าลงัคนของประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนั
เพื่อรองรับการเคล่ือนยา้ยแรงงานภายใตข้อ้ตกลงอาเซียน 32 ต าแหน่งงานในสาขาการท่องเท่ียว ส าหรับ
แนวทางการศึกษาเร่ิมจากการทบทวนขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนัในคุณสมบติัของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียว
แห่งอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) และกลไกท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ห็นกลไกของการอ านวยความสะดวกใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยบุคลากรวิชาชีพในสาขาการ
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ท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน (Foreign Tourism Professional) การฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพในสาขาการ
ท่องเท่ียวในประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับกนัในกลุ่มประเทศสมาชิกไดต้ามท่ีมี
ก าหนดในสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรท่ีประกอบวิชาชีพท่องเท่ียว (ASEAN Common 
Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) ตลอดจนการศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพก าลงั
แรงงานในสาขาการท่องเท่ียว  
 ผลการวิจยัในภาพรวม พบว่า ก าลงัแรงงานในสาขาการท่องเท่ียวยงัมีความขาดแคลนทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ ก าลงัแรงงานท่ีจบการศึกษาสาขาโรงแรมและการท่องเท่ียวยงัมีขอ้จ ากดัใน
การท างานท่ีรู้แต่ทฤษฎี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริง อีกทั้งงานในบางต าแหน่งโดยเฉพาะ
พนกังานระดบัปฏิบติัยงัมีความขาดแคลน เช่น งานแม่บา้น พนกังานซักรีด เป็นตน้ รวมถึงความอ่อน
ทกัษะดา้นภาษาในการส่ือสารกบัผูรั้บบริการซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ส าหรับกรอบความร่วมมือการ
พฒันาศกัยภาพก าลงัแรงงานไทย ใน 32 ต าแหน่งงาน ภายใตข้อ้ตกลงอาเซียนมีดงัน้ี 
 (1) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ไดแ้ก่ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวางแผนการพฒันา
ก าลงัคนในระดบัชาติ กระทรวงแรงงาน ภายใตค้ณะกรรมการพฒันาแรงงานและประสานงานการฝึก
อาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) โดยไดร่้วมมือกบัสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
 (2) การระดมความคิดจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT analysis) ของก าลงัแรงงานด้านการท่องเท่ียวในปัจจุบนัเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการวเิคราะห์ต่อไป 

(3) การเตรียมการดา้นมาตรฐานสมรรถะก าลงัแรงงานไทย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในดา้นน้ีควรเป็น
กระทรวงแรงงาน (กรมพฒันาฝีมือแรงงาน) โดยร่วมมือประสานงานกบักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

(4) การศึกษาเป้าหมายการพฒันาฝีมือแรงงาน (เชิงปริมาณ) เพื่อศึกษาตลาดแรงงานใน 32 ต าแหน่ง
งานในสาขาท่องเท่ียว ทั้งดา้นความตอ้งการแรงงานไทยในตลาดอาเซียนตลอดจนการเคล่ือนยา้ยแรงงานใน 
32 ต าแหน่งงานในสาขาท่องเท่ียวเพื่อก าหนดเป้าหมายการพฒันาแรงงานแบบยึดความตอ้งการเป็นหลกั 
(Demand driven) 

(5) การเตรียมการพฒันาสมรรถนะก าลงัแรงงานไทยใน 32 ต าแหน่งงานในสาขาท่องเท่ียว จะตอ้งมี
การจดัท ากรอบความร่วมมือเฉพาะกิจในส่วนน้ีระหวา่งกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งคือ กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กบัสถาบนัอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมถึงสมาคมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจดัท าหลกัสูตรและฝึกอบรมให้ก าลงัแรงงานทั้งแรงงานใหม่ท่ีก าลงัจะเขา้สู่
ตลาดแรงงานและการยกระดบัสมรรถนะของก าลงัแรงงานท่ีอยู่ในตลาดแรงงานสาขาท่องเท่ียวเพื่อให้มี
ประสบการณ์ปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับความรู้ทางทฤษฎี การพัฒนาทักษะการส่ือสารด้านภาษา (ทั้ ง
ภาษาองักฤษและภาษาอ่ืนท่ีมีใชใ้นประเทศสมาชิกอาเซียน) 
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(6) การเตรียมการทดสอบสมรรถนะ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพท่องเท่ียว (The Tourism Professional Certification Board: TPCB) ท าหนา้ท่ีประเมินคุณสมบติัและ/
หรือสมรรถนะของผูป้ระกอบวชิาชีพท่องเท่ียวตามท่ีก าหนดไวใ้น ACCSTP 

(7) การจดัท าระบบขอ้มูลผูไ้ดรั้บการรับรองมาตรฐานวิชาชีพแห่งอาเซียนและต าแหน่งงานในสาขา
บริการท่องเท่ียว หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพท่องเท่ียว (The 
Tourism Professional Certification Board: TPCB) หรือกลุ่มงาน ASEAN Tourism Professional Registration 
System (ATPRS) 

(8) การพฒันาฝีมือแรงงานในสาขาการท่องเท่ียว หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กระทรวงแรงงาน 
(กรมพฒันาฝีมือแรงงาน) เป็นหน่วยงานหลักโดยความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา) และสมาคมการท่องเท่ียวของภาคเอกชน 

(9) การรับรองสมรรถนะก าลังแรงงาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ คณะอนุกรรมการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพท่องเท่ียว (The Tourism Professional Certification Board: TPCB)  แต่ปัจจุบนักระทรวง
แรงงาน (กรมพฒันาฝีมือแรงงาน) เป็นผูรั้บรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอยู่แลว้ จึงเป็นเร่ืองท่ีควรพิจารณาว่า
จะท าอยา่งไรต่อไป 

(10) การแต่งตั้งกรรมการ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่งชาติ (National 
Tourism Professional Board: NTPB) คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพท่องเท่ียว (The Tourism 
Professional Certification Board: TPCB) เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กก.) ใน
การประสานงานกบักระทรวงแรงงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(11) การประชาสัมพนัธ์ขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนัในคุณสมบติัของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่ง
อาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) และแผนงานการพฒันา
ศกัยภาพก าลงัแรงงานไทยใน 32 ต าแหน่งงานในสาขาการท่องเท่ียวภายใตข้อ้ตกลงอาเซียน เพื่อให้เกิด
ความรู้ เขา้ใจ และตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาศกัยภาพแรงงานไทย 

(12) การติดตามประเมินผลการพฒันาศกัยภาพก าลงัแรงงานไทยใน 32 ต าแหน่งในสาขาการ
ท่องเท่ียวภายใตข้อ้ตกลงอาเซียน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียว
แห่งชาติ (NTPB) และคณะกรรมการก ากบัดูแลบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (ATPMC) 

(13) การประสานงานและบูรณาการ คณะกรรมการพฒันาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ
แห่งชาติ (กพร.ปช.) ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการพฒันาแรงงานและ
ประสานงานการฝึกอาชีพของผูอ้ยู่ในก าลังแรงงาน ควรมีบทบาทในการประสานงานและบูรณาการ
หน่วยงานต่างๆ ใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพก าลงัแรงงานในภาคสาขาท่องเท่ียวต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ความพยายามท่ีจะร่วมมือกันดังกล่าวมีวตัถุประสงค์และมีคุณลักษณะต่างกัน
เน่ืองจากการมีแรงขับเคล่ือนท่ีต่างกัน ผลการศึกษาน ามาสู่การพัฒนานโยบายท่ีรองรับอาเซียน 
ประกอบดว้ย (1) การลดช่องวา่งทางเศรษฐกิจ (Economic gap) ภายในภูมิภาพและการสร้างตลาดท่ีเป็น
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ฐานเดียวกนั (Single market) ให้กบัประเทศท่ีเป็นสมาชิก (2) การใชน้โยบายการกา้วไปสู่ระดบันานาชาติ
ของสถาบันอุดมศึกษา ช่วยท าให้สถาบันเข้าใจในความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาคุณภาพใน
สถาบนัอุดมศึกษามากยิ่งข้ึน และ (3) การสร้างความชดัเจนให้กบัระบบอุดมศึกษาท่ีไดข้บัเคล่ือนไปตาม
กิจกรรมการประกนัคุณภาพของแต่ละประเทศท่ีเป็นสมาชิกอาเซียน 

มูลนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย  (2551) ได้ศึกษาวิจยัในโครงการแสวงหา
ผลประโยชน์จากขอ้ตกลงการเปิดเสรี (Free Trade Agreement: FTAs) (ระยะท่ี 3) โดยมีวตัถุประสงค ์3 
ขอ้ คือ (1) เพื่อศึกษาความตกลงและเตรียมการในการใชป้ระโยชน์ของไทยและญ่ีปุ่นภายใตค้วามตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกลชิ้ดไทย-ญ่ีปุ่น และความตกลงอาเซียน-ญ่ีปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive 
Economic Partnership: AJCEP) ในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ การเปิดตลาดสินคา้อุตสาหกรรม การลงทุน การ
ด าเนินความร่วมมือดา้น SMEs ความตกลงดา้นการยอมรับมาตรฐานร่วม (MRA) ตลอดจนการด าเนิน
โครงการ ท่ีเก่ียวขอ้ง (2) เพื่อใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลง แนวโนม้ โอกาส และอุปสรรคของทั้งฝ่ายไทยและ
ญ่ีปุ่นอนัเป็นผลจากการมีความตกลง JTEPA (Japan-Thailand Economic Partnership Agreementและ 
AJCEP โดยมุ่งเนน้ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ ยานยนตแ์ละช้ินส่วน อญัมณีและเคร่ืองประดบั ส่ิง
ทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเทา้และเคร่ืองหนัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารและ
เฟอร์นิเจอร์ เฉพาะในประเด็นท่ีมีความส าคญัต่อการแสวงหาประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมไทย และ 
(3) ก าหนดกรอบนโยบาย ยทุธศาสตร์ และแนวทางการปรับตวั เพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการมีความ
ตกลง JTEPA และ AJCEP รวมทั้งสามารถใชป้ระโยชน์จากความตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมและอุตสาหกรรมเป้าหมายซ่ึงเป็น
อุตสาหกรรมการผลิตท่ีส าคญั 8 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมอญัมณี อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัและรองเทา้  อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน และอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกลา้ 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาว่า ผูป้ระกอบการไทยสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากความตกลง 
JTEPA ไดม้ากนอ้ยเพียงใดในช่วงท่ีผา่นมา ประสบอุปสรรคหรือไม่อย่างไร และควรมีการด าเนินการ
อย่างไรเพื่อให้ผูป้ระกอบการไทยสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากความตกลงดงักล่าวไดม้ากข้ึนใน
อนาคต ในทางวิชาการ เราสามารถวดัประโยชน์ของความตกลงทางการคา้เสรีไดจ้ากสวสัดิการสังคม 
(Social welfare) ท่ีเปล่ียนแปลงไป อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติั การวดัสวสัดิการสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป
ไม่สามารถท าไดโ้ดยง่ายนกั โดยเฉพาะความตกลงท่ีเพิ่งมีผลบงัคบัใชไ้ปไม่นาน เช่น ความตกลง JTEPA 
เป็นตน้ ในการศึกษาน้ี คณะผูว้ิจยัไดเ้สนอให้วดัประโยชน์ของความตกลงทางการคา้เสรีจาก  “มูลค่าภาษี
ศุลกากรท่ีประหยดัได้” (Tariff saving) แทน เน่ืองจากภาษีศุลกากรเป็นอุปสรรคทางการคา้ท่ีส าคญั การ
ลดภาษีศุลกากรลงจากความตกลงการคา้เสรีจึงน่าจะมีผลในการช่วยเพิ่มปริมาณการคา้ (Trade creation) 
และเพิ่มสวสัดิการของสังคม หากไม่เกิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่ การเบ่ียงเบนทางการคา้ (Trade diversion) 
นอกจากวดัมูลค่าภาษีศุลกากรท่ีประหยดัไดแ้ลว้ คณะผูว้ิจยัยงัไดว้ิเคราะห์ปัจจยั 3 ประการ ท่ีมีผลต่อ
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มูลค่าภาษีศุลกากรท่ีประหยดัไดคื้อ 1) ความครอบคลุมของมูลค่าการคา้ท่ีไดรั้บการลดภาษีศุลกากรใน
ความตกลง 2) แตม้ต่อทางภาษีท่ีไดรั้บจากการลดภาษีศุลกากรให้ต ่ากวา่ อตัรา MFN 3) อตัราการใชส้ิทธิ
ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจริง เม่ือความตกลงมีผลบงัคบัใชก้ารศึกษาโดยใชข้อ้มูลการใชสิ้ทธิประโยชน์ในช่วง 
5 เดือนแรกหลงัจาก JTEPA มีผลบงัคบัใช ้(พฤศจิกายน 2550-มีนาคม 2551)  

ผลการวิจยัดงักล่าวช้ีให้เห็นว่า จากการท่ีรัฐบาลไทยและรัฐบาลญ่ีปุ่นไดล้งนามในความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจ หรือท่ีเรียกว่า ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดไทย-ญ่ีปุ่น (Japan-Thailand 
Economic Partnership Agreement: JTEPA) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 และก าลงั
จะบรรลุความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic 
Partnership: AJCEP) ร่วมกบัประเทศอ่ืนในอาเซียน นอกจากน้ีพบวา่ 
 (1) ในภาพรวม ภาคส่งออกของไทยสามารถประหยดัภาษีศุลกากรไดถึ้ง 75 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
โดยมีอุตสาหกรรมอาหารได้รับประโยชน์จากการประหยดัภาษีศุลกากรมากท่ีสุด  ติดตามด้วย
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั ทั้งน้ี ในส่วนของอตัรา
การใชสิ้ทธิประโยชน์ พบวา่ ภาคส่งออกของไทยใชสิ้ทธิประโยชน์ของ JTEPA โดยเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 
55.9 โดยอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการใชสิ้ทธิประโยชน์สูงสุด  3 ล าดบัแรก คืออุตสาหกรรมอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั (ร้อยละ 96) อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม (ร้อยละ 71) และอุตสาหกรรมอาหาร 
(ร้อยละ 66) 
 (2) ในส่วนภาคการส่งออกของญ่ีปุ่น แมว้า่ผูป้ระกอบการญ่ีปุ่นไดแ้สดงความสนใจต่อความตก
ลง JTEPA สูงกวา่ความตกลงการคา้เสรีอ่ืนของญ่ีปุ่นก็ตาม แต่โดยรวมแลว้ ผูส่้งออกญ่ีปุ่นยงัใชสิ้ทธิ
ประโยชน์จาก JTEPA ในอตัราท่ีต ่าเพียงร้อยละ 6.5 เท่านั้น ซ่ึงท าให้เกิดการประหยดัภาษีศุลกากร
ประมาณ 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนไดรั้บประโยชน์จากการ
ประหยดัภาษีศุลกากรมากท่ีสุด ติดตามดว้ยอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้และอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม ตามล าดบั ในส่วนของอตัราการใชสิ้ทธิประโยชน์ พบวา่ อุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการใชสิ้ทธิ
ประโยชน์ในดา้นการน าเขา้สูงสุด 3 อนัดบั คืออุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม (ร้อยละ 20) 
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน (ร้อยละ 14) และอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ (ร้อยละ 12) 
 (3) จากการสัมภาษณ์ผูส่้งออกสินคา้ไปประเทศญ่ีปุ่น พบวา่ ยงัมีอุปสรรคบางประการในการใช้
สิทธิประโยชน์ เช่น ความยุ่งยากของขั้นตอนการขอใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ การท่ีสินคา้ส่งออก
ไม่ไดรั้บการลดหยอ่นอตัราภาษีศุลกากรหรือไดรั้บลดหยอ่นนอ้ยเกินไป และปัญหาลกัษณะเฉพาะของ
การผลิตท่ีท าให้ไม่สามารถปฏิบติัตามกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินคา้ได้ในทางกลบักนัส าหรับผูน้ าเขา้
สินคา้จากญ่ีปุ่น พบวา่ ตน้ทุนในการขอใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ต่อคร้ังสูงมาก ส าหรับสินคา้ท่ีตอ้ง
ส่งมาอย่างต่อเน่ืองแบบทนัเวลาพอดี (Just-in-time) เช่น ช้ินส่วนยานยนต์ ความกงัวลในการแจง้
โครงสร้างตน้ทุนใหห้น่วยงานออกใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ ซ่ึงเป็นภาคเอกชนดว้ยกนั และปัญหาใน
การตรวจสอบใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ในกรณีท่ีประเทศผูอ้อกใบรับรองแหล่งก าเนิดไม่ใช่ประเทศท่ี
ออกใบส่งสินคา้ (Invoice) หรือท่ีเรียกวา่ปัญหารีอินวอยส์ (Reinvoicing) 
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ด ารงค ์ทวแีสงสกุลไทย (2548) ไดท้  าวจิยัเร่ือง การเปรียบเทียบระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา ระหวา่งประเทศไทยกบัภูมิภาคอาเซียน และกลุ่มทวีปยุโรป (Comparative QA ystem of 
HE in Thailand, ASEAN and European Countries) โดยงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาค
ยุโรป มีวตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมระบบ กลไก และการพฒันาดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
ภูมิภาคต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแม่แบบในการพฒันา และเสนอแนวทางส าหรับการประเมินรอบ 2 ของ สมศ. 
ผลการวิจยัพบวา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก โดยทั้ง 2 ระบบ รัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นองคก์รท่ีมี
บทบาทส าคญัในการผลกัดนั และสนบัสนุนให้เกิดการพฒันา และปรับปรุง ระบบ ตวับ่งช้ีและเกณฑ์ใน
การประเมิน ท่ีมีความเป็นรูปธรรมมากข้ึน ส าหรับวตัถุประสงคใ์นการประกนัคุณภาพ เพื่อสร้างความ
เป็นมาตรฐานดา้นการศึกษาภายในประเทศ และภูมิภาค อนัจะน าไปสู่การเช่ือมโยงความร่วมมือ รวมถึง
การแลกเปล่ียนสารสนเทศ, กิจกรรม, การถ่ายโอนหน่วยกิต และแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งประเทศใน
แบบบูรณาการ ส าหรับแนวทางท่ีน าเสนอเพื่อใชใ้นการประเมินรอบ 2 ประกอบดว้ย 6 มาตรฐาน 22 ตวั
บ่งช้ี ส าหรับปริญญาบณัฑิตและ 1 มาตรฐาน 9 ตวับ่งช้ี ส าหรับบณัฑิตศึกษา โดยก าหนดน ้ าหนกั
ความส าคญัตวับ่งช้ี รวม 6 มาตรฐาน 1,000 คะแนน และมาตรฐานท่ี 7 อีก 100 คะแนน และประเมินแต่
ละตวับ่งช้ีดว้ยเกณฑ ์6 ระดบั (100%) เพื่อใชใ้นการประเมินระดบัสถาบนั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐาน และ
ตวับ่งช้ีดงักล่าวสามารถน าไปใช้ในการประเมินระดับคณะหรือสาขาวิชา แต่ควรมีการพฒันาและ
ทบทวนให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถใชค้ะแนนจากการประเมินไปท าการจดัระดบั
และอนัดบั (Rating and ranking) คณะหรือสถาบนัไดอี้กดว้ย 
 
ตอนที ่7 ผลการสังเคราะห์อาชีพและคุณลกัษณะของบัณฑิตทีป่ระเทศในกลุ่มอาเซียนคาดหวงั และผล
การสังเคราะห์กจิกรรมการผลติและพฒันาบัณฑิตเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 
 ขอ้มูลในตอนท่ี 7 เป็นการน าเสนอผลการสังเคราะห์ 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) อาชีพหรือวิชาชีพท่ีคาดวา่
น่าจะเป็นท่ีตอ้งการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงเป็นผลการสังเคราะห์ในภาพรวม (ตารางท่ี 8) 
ตลอดจนอาชีพหรือวิชาชีพอ่ืน (เพิ่มเติม) ท่ีคาดว่าน่าจะเป็นท่ีตอ้งการของบางประเทศในกลุ่มอาเซียน 
(ตารางท่ี 9) (2) ผลการสังเคราะห์คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีคาดว่าน่าจะเป็นท่ีตอ้งการของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงเป็นผลการสังเคราะห์ในภาพรวม (ตารางท่ี 10) และคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีคาดวา่
น่าจะเป็นท่ีตอ้งการของบางประเทศในกลุ่มอาเซียน (ตารางท่ี 11) และ (3) ผลการสังเคราะห์กิจกรรมการ
ผลิตและพฒันาบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ตารางท่ี 12) 
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��� ��+� ����$�� �����/�$����� -���������$� 

6 P�$��� ��N$�&!���� ���P�T�� ��������� 

�����������&� -���!�"#!���� 


S������P���������P�$�����������&� ASEAN (2007) ���$��� P+� PS�N� -�����$�&� ���&���U���!� (2554) +���N� �+�&�!$���!� 

-���N� (2553) +�$���� �$!+���N (2552) R�������� �� ������ ���Q� (2551) 

 ���+��!�� +���N� �+�&�!$���!� -���N� (2553) 

�������W��-� /)�������/��������� ���$��� P+� PS�N� -�����$�&� ���&���U���!� (2554) 

+���N� �+�&�!$���!� -���N� (2553) 

���P�T�� Dang (2011) Bangkok Post Online News (2009) ASEAN (2007) 

���$��� P+� PS�N� -�����$�&� ���&���U���!� (2554)  $����%��� (2553) 

���Q+��$�/������+� (�+�����)�Q+��$�) 


S������P���/��������$���� 

�� ��U��Q+��$������� (2553) R�������� �� ������ ���Q� (2551) 

 S��$Q$Y�P���$��&��̂�������U�������!\�& (2551) 
    

7 ��+!����/!_�"�!���� -\ � �- 
    

8 !$�����  �$�$��!$��` -�����&+���!$��` -\ � �- 
    

9  �+"&!����-����� !���� ����a� �&/�$�$�� ASEAN (2007)  $����%��� (2553) 

���$��� P+� PS�N� -�����$�&� ���&���U���!� (2554) 

���&���   $����%��� (2553) 

���$�Q$ �+"&�� ASEAN (2007) 
    

10 ��$�&���� /��+� ����$���^�� -�����bc ^� (21 ���) �������-����� (2553) +���N� �+�&�!$���!� -���N� (2553) 
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���������������������������������������������������� !���"�#���$�%�  
��� ��"�#����&�� �����/�&����� (���������&� 

1 �&�%� ����"�*�� �*���� (C) Serey (2011) ASEAN (2007) 


8����%(��%� (T) #&����$��� (2553) 


8�����%���<�������(��%�/"�*�� (T) #&����$��� (2553) 
    

2 �&�%� ������%*��(�����*�� ������=�=�%������  (C, I, P) "���A� �"�%� &��� � (���A� (2553) Serey (2011) Sulistyanto (2011) Arquiza (2011) 


8�����%���<������#L��(�� (C) Serey (2011) 


8�����%���<����������(��������#�&������ (T) #&����$��� (2553) 


8�����%���<���������M&���&���N�����#8� (T) #&����$��� (2553) 
    

3 �& ����# ���� -P#�#�- 
    

4 R��S�%���# ���� -P#�#�- 
   

5 ��T�� ���� ����&����������T�� (L, C) Paseutsak (2011) Serey (2011) 
    

6 ��&��� ��A&�% ���� �����<�� ���X����� 

�����������%� (��� �TN ���� 


8�X�����YZ�%��% (S, T) �&#�&�� =%[�#"�� (���8���& �� �(�� (2553) 

���������% (T) �&#�&�� =%[�#"�� (���8���& �� �(�� (2553) #&����$��� (2553) 

������"������������ (L) Paseutsak (2011) 


8���&���/
8�X����� (P#�X\����(
��) (L) Paseutsak (2011) 

���������� (T) #&����$��� (2553) 

�������[����� (I) Sulistyanto (2011) 
    

7 ��" ����/ ]�T� ���� ��8-��X��%� (L, P) Paseutsak (2011) Arquiza (2011)  
    

8  &�����# �&X&�� &��_ (�����%"��� &��_ -P#�#�- 
    

9 #�"T% ����(�����# ���� ������#�������� (NGOs) (C) Serey (2011) 

  ����������=�� ���� (Call Center) (P) Arquiza (2011) 
    

10 ��&�%���� /��"�#����&���L�� ����&����� (�"���������) (L, C) Serey (2011) Paseutsak (2011) 

*������T�!�����c� �#�%R]� �����/�&��������������������������������� !���"�#���$�%� ���������% B=Brunei Darussalam, C=Cambodia, I=Indonesia, L=Lao PDR, 
Ma=Malaysia, My=Myanmar, P=Philippines, S=Singapore, T=Thailand, V=Vietnam 
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���������������������������������������� ��!��"# ����$�������"��%��&�'��(�!���)�*  (, -�.��&) 
��� �$�  �������� 0�����$����� 

1 .��1�.���* ���"233�/�������"233� Harvey & Green (1994) ������'@��1��� (2552) 

���&�C$, ������%�/��%�%�. University of Adelaide (2011) Cranney & others (2009) Barrie (2006) Debra, Calvin, Sarah & Richard (2004) 

Bath, Smith, Stein & Swann (2004) Harvey & Green (1994) ������'@��1��� (2552) 

���*&!� ��� .� �%*���� Y%*, "���� '�����Z � 0����1��� � ��'��� (2550) ������'@��1��� (2549) 0.��.��� 

�������!,  .�� ![��C3, -������*� %�.��& ��,  ���� '����-���� 0��-��� � ����� (2549)  

�����������&/���&�����$������� Nguyen, Yanagawa & Miyazaki (2005) Debra, Calvin, Sarah & Richard (2004)  

Bath, Smith, Stein & Swann (2004) Scoufis (2000) Clarke (1997) 

���*&!� ��� .� �%*���� Y%*, "���� '�����Z � 0����1��� � ��'��� (2550) 

�������������� University of Adelaide (2011) Cranney & others (2009) Treleaven & Voola (2008) 

�[�.� Y��-��� 0��������� ���� (2545) 

��������������� University of Adelaide (2011) 

������%����.��� Duoc & Metzger (2007) Debra, Calvin, Sarah & Richard (2004) Scoufis (2000) 

���&��&��g, ��0$Y�"23�� University of Adelaide (2011) Hamzah & Abdullah (2009) Benfield & Francis (2008) Duoc & Metzger (2007) 

Stupans, Angley, March & Soulsby (2005) Crebert & others (2004) NCIHE (1997) 

Clarke (1997) �[�.� Y��-��� 0��������� ���� (2545) 

���&��&��g�%��������/����������������� Hamzah & Abdullah (2009) ������'@��1��� (2552) 

���&��&��g, ��������!����� ��� Benfield & Francis (2008) 

������������ Hamzah & Abdullah (2009) 
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��� �$�  �������� 0�����$����� 

  ���������* �C$����%���� University of Adelaide (2011) Latif & Bahroom (2010) Benfield & Francis (2008) 

Scoufis (2000) Clarke (1997) .� ��� ��� � �C� (2552) 

���&��&��g�$� -������m� Crossman & Clarke (2010) Bangkok Post Online News (2009) 

%� ����  ���*��*��� (2553) ������� ���*�'� .�'� 0����� (2553) 

�[� ��� "���������'@��1��� (2552�) ���*&!� ��� .� �%*���� Y%*, "���� '�����Z � 0����1��� � ��'��� 

(2550) ����� "������� (2547) 
    

2 !��.���* ���1��&/!��*1��&/!��*�����, ��%�%�.  University of Adelaide (2011) Clair (2009) Debra, Calvin, Sarah & Richard (2004) 

Bath, Smith, Stein & Swann (2004) �[� ��� �����&�������&'@�� (2552�) 

������'@��1��� (2552) �[� ��� �����&�������&'@�� (2551) 

���*&!� ��� .� �%*���� Y%*, "���� '�����Z � 0����1��� � ��'��� (2550) 

������'@��1��� (2549) 0.��.��� �������!,  .�� ![��C3, -������*� %�.��& ��,  ���� '����-���� 

0��-��� � ����� (2549) "���� ���������.� (2548) ����� "������� (2547) 

��' ����%��������� /�.q�� ���&��   Meng (2010) ���*&!� ��� .� �%*���� Y%*, "���� '�����Z � 0����1��� � ��'��� (2550) 

��&����r ������, � ���  Madaus, Ruban, Foley & McGuire (2003) 
���&�"# �C$ [�  University of Adelaide (2011) 

�����-�.�����  "���� ���������.� (2548) 

0��!C�,!, ���[���   Shashkova (2010) 

&�&&�����/���&�"# .�s�  Scoufis (2000) 

���&&�� ,!  ���*&!� ��� .� �%*���� Y%*, "���� '�����Z � 0����1��� � ��'��� (2550) 
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��� �$�  �������� 0�����$����� 

3 ����.���* ������,%$���s s�*����� ��' University of Adelaide (2011) Crossman & Clarke (2010) Benfield & Francis (2008) 

Crebert & others (2004) Scoufis (2000) NCIHE (1997) ���*&!� ��� .� �%*���� Y%*, "���� '�����Z � 0����1��� � 

��'��� (2550) �[�.� Y��-��� 0��������� ���� (2545) 

�������[��� �"# ��& Latif & Bahroom (2010) Hamzah & Abdullah (2009) Benfield & Francis (2008) 

Crebert & others (2004) NCIHE (1997) Clarke (1997) 

�����������&/���������������� 

(& ��*��&.� 1�) 

University of Adelaide (2011) Bath, Smith, Stein & Swann (2004)  

Crebert & others (2004) Harvey & Green (1994) ������'@��1��� (2552) 

���*&!� ��� .� �%*���� Y%*, "���� '�����Z � 0����1��� � ��'��� (2550) 

"���� ���������.� (2548) �3! � &��0�� (2542) 

������"t�����/���������%�%�. Monday (2003) Scoufis (2000) �[� ��� ����1����-���'@�� (2551) *�.*� ��&�'��"u , ����� �� ��%Cs� 0��

"������ ��� ��!��� (2549) 0.��.��� �������!,  .�� ![��C3, -������*� %�.��& ��,  ���� '����-���� 0��

-��� � ����� (2549) "���� ���������.� (2548) ����� "������� (2547) �3! � &��0�� (2542) 

�������q����� Cranney & others (2009) Benfield & Francis (2008) Nguyen, Yanagawa & Miyazaki (2005) Crebert & others 

(2004) Bath, Smith, Stein & Swann (2004) Debra, Calvin, Sarah & Richard (2004) Crosling & Ward (2002) 

Scoufis (2000) NCIHE (1997) Clarke (1997) Harvey & Green (1994) ���*&!� ��� .� �%*���� Y%*, "���� '�����Z � 

0����1��� � ��'��� (2550) "���� ���������.� (2548) ����� "������� (2547) 

����, ��"���������� ����[� Clarke (1997) ���*&!� ��� .� �%*���� Y%*, "���� '�����Z � 0����1��� � ��'��� (2550) 
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������������������������������������������� ��!"�����#�����$����!����%$�����&���'�(�  
��� �#�� ���������* *�����#����� 

1 +��,�+��( ���&�-#�#�����(�%����*�����.�.�(� (T, L) Paseutsak (2011) =�������������&���������&%>��� (2551) 

���&�-#����(������@�,��&!�� =�A��� (L) Paseutsak (2011) Crossman & Clarke (2010) The World Bank Office (2009) 

���&�&��R�����A���� (T) =�������������&���������&%>��� (2551) ���(& ����� +���A(�
���SA(, !���� %�����@�� *���,���� ��%��� (2550) 

(�+(� ��&�%��!T�, ���� �����A-.� *��!������ ������ ��� (2549) *+��+��� ������� , �+��  =��-V, W����(� A�+

�&���, ������� %���W������ *��W����� ����� (2549) 

������$��A��*������ (I) Sulistyanto (2011) 

��������!��(����$A#���&�-# (T) Latif & Bahroom (2010) Scoufis (2000) =�������������&���������&%>��� (2552�) 

�������%>���,���� (2549) 

���&�&��R�#��W���  (W������������!����%$����'�(�) 

W���S�(  W������(���&  W��������� (ASEAN +3) 

W�����&� W����&�` W���V��!�a� (ASEAN +3) 

W���&��(- W�����b�'�-&����'�(  W���d�����%  

W���+&��  W�����b�'�-��-S�  W������'�(  

W��������e��  W�����b�'�-���.����'�(  W������A� 

W������  W��� �� (ASEAN +3) W���R���/A��
��  

���&�: Nations Online:  http://www.nationsonline.org/oneworld/asian_languages.htm (2 March 2011) 

 
    

* ��������$�����e� �&�(R>� ������������������$����!����%$�����&���'�(� !������#�( B=Brunei Darussalam, C=Cambodia, I=Indonesia, L=Lao PDR, 

Ma=Malaysia, My=Myanmar, P=Philippines, S=Singapore, T=Thailand, V=Vietnam 
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��� �#�� ���������* *�����#����� 

2  ��+��( ���&���
��A�� (T, I) Sulistyanto (2011) Nguyen, Yanagawa & Miyazaki (2005) =�������������&���������&%>��� (2553) 

=�������������&���������&%>��� (2552�) =�������������&���������&%>��� (2552�) 

�������%>���,���� (2552) =�������������&���������&%>��� (2551) �������%>���,���� (2549) 

  ���&�$ $da�-# (Ma) Pandian (2011) 

��@�W���������&�� (Ma) Pandian (2011) Latif & Bahroom (2010) 

�����(&�A����� (���&*����@�,��&) (Ma, B) Pandian (2011) Cranney & others (2009) Ministry of Education, Brunei Darussalam (2007, 2008) 

���&&�����( (Ma,T)  Pandian (2011) =�������������&���������&%>��� (2551) 

���&��#���� ��
A�V���.���������=���� (Ma) Pandian (2011) 

 ���,����/���&���
��A��������& (T) Nguyen, Yanagawa & Miyazaki (2005) 

���&���A���/A�����(& (L) Paseutsak (2011) 

���&Aw��A&$����%��!�/���&��& (L) Paseutsak (2011) 

���(>�&���$������!��A�,�!S�( (L) Paseutsak (2011) 

���&����w��w��#�$��������=� (C) Serey (2011) ���(& ����� +���A(�
���SA(, !���� %�����@�� *���,���� ��%��� (2550) 
    

3 �����+��( -S&�&�- 
    

4 �#���w�� ��W�+��(�� (B, T, L) Paseutsak (2011) Ministry of Education, Brunei Darussalam (2007, 2008) 

=�������������&���������&%>��� (2552�) �������%>���,���� (2549) 

��W�+ ���� (B, T, L) Paseutsak (2011) Ministry of Education, Brunei Darussalam (2007, 2008)  

=�������������&���������&%>��� (2552�) �������%>���,���� (2549) 
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��� �#�� ���������* *�����#����� 

  ��*�����������#��=���� (I, P) Arquiza (2011) 

$�!�������A�A�+ (T, P) Arquiza (2011) =�������������&���+�@��������A��� (2551) 

���S�#���������/!����%���(������(�(��� (T, P) Arquiza (2011) =�������������&���y��*��!���&�����W�+���%>��� (�������&��A�) (2554)  

=�������������&���������&%>��� (2553) =�������������&���������&%>��� (2552�) 

=�������������&���y��*��!���&�����W�+���%>��� (�������&��A�) (2551) 

!��VV����(�����(& (P) Arquiza (2011) 

���S�#����=�/!�������A�+W�($� 1 !z (T) =�������������&���y��*��!���&�����W�+���%>��� (�������&��A�) (2554) 

=�������������&���������&%>��� (2553) =�������������&���������&%>��� (2552�) 

=�������������&���������&%>��� (2551) =�������������&���+�@��������A��� (2551) 

=�������������&���y��*��!���&�����W�+���%>��� (�������&��A�) (2551) 

���S�#����=������� (T) =�������������&���y��*��!���&�����W�+���%>��� (�������&��A�) (2554) 

=�������������&���y��*��!���&�����W�+���%>��� (�������&��A�) (2551) 

=�������������&���+�@��������A��� (2551) 

���S�#������w������&�#��!"�S!��&����� (T) =�������������&���y��*��!���&�����W�+���%>��� (�������&��A�) (2554) 

=�������������&���������&%>��� (2553) =�������������&���������&%>��� (2552�) 

=�������������&���y��*��!���&�����W�+���%>��� (�������&��A�) (2551){ 
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�������������������������������������� ��!"��#����"$%�&'�(��"�)�*�+����&,�-��.
"

�"����+��)����&�(/���"��0	-� 
%1���	
 ������������������������ �� ���2�"1��"�� 
1. �����4�� 
1.1 ���������,�*���������������4�� ����+5%-+5%

�����4�� �����������������+���+�$��$�7��!"�
�����4�� 

��". (2552!) �;�������+��%�����<�&'�(�=���� (2552�) 
�����<�&'�(�=���� (2549) ������ ������$�4� (2552) "7��%	 
������7��� (2549) ��?��� ��	��� (2542) 

1.2 ����+5%�����4��/��!�<�)��	
�+A��	
�1"����*�"��0	-� 
(�)2� ��!�����2"���	
-<������B����� ��!��	
���
�������%����� ��!�������"���� ��!�7�(���C�
0� �+A��1�) 

��&. (2552) "$��- %$�-��(� (2551)  
�����<�&'�(�=���� (2549) 

1.3 ����4��������"� TQF �������/�������4��
�;����������!�!"�"��0	-� (�)2� ASEAN Common 
Competency Standards Framework for Tourism 
Professionals �+A��1�) 

������ ������$�4� (2552) 

1.4 �����	-�B"���2<-��� (Credit transfer) ���<2��
�#����*�+����&,�-����#����"$%�&'�(�".
�*�
+����&��$2�"��0	-�  

�;�������+��%�����<�&'�(�=���� (2552�) 
������ ������$�4� (2552) 

1.5 �����������+���+�$������4��B%-�;�!1"�����<��
�2<��."���<2���#����*�+����&,�- ����#����/
"�����/��2<-���/�#��+���"���� (7����//�"�)�) 
!"�+����&".
�*���$2�"��0	-� 

��". (2551) �����<�&'�(�=���� (2549) 
 

1.6 �������$<�)� a���(����7�(�b �+A�<�)���������."
��������."�*���2�������4�� B%-���&'�(���."�"-2��
�1"-�<2� 3 7�(� ,%1��2 7�(�,�- ���7�(�������*�
"��0	-�"	� 2 7�(� �)2� ��."���	-�<�)�7�(�,�- 
7�(�"���c( ���7�(���C�0� �+A��1� 

�$<���� �$�-<&����&� ������ (2553) 
�;�������+��%�����<�&'�(�=���� (2552�) 
������ ������$�4� (2552) 

1.7 � ���2 � ���� � *�1�� �&' �(�ef �� ���2 <�����#��
+���"����*�+����&,�- ���/��."+����&*���$2�
"��0	-� ��.
"*�1,%1���+������������� (�+A���-��<�� 
3 �%."�-1 +g)  

�$<���� �$�-<&����&� ������ (2553) 
ASEAN (2007) 

1.8 �����%*�1�	����%�"��<�������#�.i�/���	
�;��+A�
!"�"��0	-��2"��;���j����&'�(� (Exit exam) (�)2� 
7�(�"���c( ���*)1���B�B�-	�������& �+A��1�) 

-$�-� ����&��+5�, ����� "����)4B� ���+������ ����<����� 
(2549) 
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%1���	
 ������������������������ �� ���2�"1��"�� 
1.9 �����%*�1�	�������/B������*�1���&'�(�,+&'�(�%4

��� ��."�!1��2<�B����������+�	
-����<2��
�#����"$%�&'�(�*�+����&��$2�"��0	-�  
(�)2� �!1��2<�B������ The Malaysia-Indonesia-
Thailand student mobility !"� The Framework for 
Regional Integration in Higher Education in Southeast 
Asia �+A��1�) 

Sulistyanto (2011) ������ ������$�4� (2552) 
 

2. %1�������	-�����"� 
2.1 �����%������������	-�����"������1�41��	-��+A�

�;���? �)2� ����������"�B%-*)1+t?���+A�/�� 
(Problem-based learning) �+A��1� B%-*�1���&'�(�,%1
��	-��41���ef����(����)2<-���."���"���.
"�1"�,+
�;����*��2��+����& 

Stupans, Angley, March & Soulsby (2005) �;�������
+��%�����<�&'�(�=���� (2552�) ������ ������$�4� (2552) 
�����<�&'�(�=���� (2549) 
 

2.2 ������������#��������(��	
�;��+A�*������!�
"�)	��	
�+A��	
�1"����*���$2�"��0	-� B%-�).
"�B-����
��.i"��<�)�*�B�������"����������"�   

�;�������+��%�����<�&'�(�=���� (2552�) 

2.3 ���*)1�.
"����"��	
��*�+����&��$2�"��0	-� 
��.
"*�1���&'�(�,%1��	-��41"-2���!1�*�����"���j�7��
)�%��� (�)2� �4+7��B�����1��!"�"����*�+����&
�����0	- �+A��1�) 

�;�������+��%�����<�&'�(�=���� (2552�) 

2.4 ����������<!1"<���-/�<������%1�������	-�����"�
��.
"�;���*)1+���+�$��$����(��!"����&'�(� 
B%-�v���"-2��-�
��$����(���	
�"%��1"�����<��
�1"����!"�"��0	-�  

�;�������+��%�����<�&'�(�=���� (2552�) 
������ ������$�4� (2552) "7��%	 ������7��� (2549) 
 

2.5 �����%*�1�	�������<�%���+��������	
�2������*�1
���&'�(������#��������+���+�$��$�7��!"�
���"�,%1�������<���1"����!"��#��+���"����
*�+����&��$2�"��0	-�  

�����<�&'�(�=���� (2549) 

3. %1��"����-�����$����� 
3.1 ����2������*�1"����-�����$������	�<���41����<��

�!1�*���	
-<��� AEC ���������	-���� ��*�1�	�<��
��1"� (�)2� *�1"����-��!1��2<�+��)$�/������*�
��<!1"��	
-<��� AEC  �+A��1�) 

)��<���  �$�-��	-��� (2553) ������ ������$�4� (2552) 
�;�������+��%�����<�&'�(�=���� (2552�) 
��?��� ��	��� (2542) 
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%1���	
 ������������������������ �� ���2�"1��"�� 
3.2 ����2������*�1"����-�,%1���+������������ B%-�!1�

������ef�"���/ef���� ����#����"$%�&'�(�/"�����/
��2<-���/�#��+���"���� *�+����&��$2�"��0	-� 
( �)2� ��������4"��0	-� �+A��1�) 

�;�������+��%�����<�&'�(�=���� (2552�) 
������ ������$�4� (2552) "7��%	 ������7��� (2549) 
 

3.3 �������+�	
-���	-��41+���������*�����;����/%4
���*�+����&��$2�"��0	-����<2��"����-����
�$�����!"��#������.
"�;���#2�-�"%*�1������&'�(�  

�;�������+��%�����<�&'�(�=���� (2552�) 
������ ������$�4� (2552) "7��%	 ������7��� (2549) 
 

3.4 �����%�;�!1"�����<���2<��."��	
-<��������	-����
�"�����#����"$%�&'�(�*�+����&��$2�"��0	-� 
(�)2� B����������+�	
-�"����-����
�#����"$%�&'�(�*�+����&*���$2�"��0	-���.
"�;�
��1��	
�"�*������!�<�)� ���."!2�-���<��-���-
"��0	-� �7�"����-���2�"��0	-� �+A��1�) 

Umemiya (2008) ASEAN (2007) Maclntyre & Thanh 
(2005) �;�������+��%�����<�&'�(�=���� (2552�) 
�;�������+��%�����<�&'�(�=���� (2552!) 
������ ������$�4� (2552) "7��%	 ������7��� (2549) 
 

3.5 ������
���%�2<�"����-��2"���&'�(�*���!�<�)��	
�+A�
�	
�1"����*�+����&��$2�"��0	-�*�1�	�<��������� 
(�)2� <�)�)	� 7 ��!��	
"��0	-��1"���� ,%1��2 ���-� 
�������-� ����-���� <�&<���� �#�+t�-���� ���
�;��<� �����?)	) 

��". (2551) 

4. %1����
�������$������	-��41 
4.1 ����	�.
"��
������ ����.
"""�,���*�+������	
��	-��" 

�;��������&'�(�*�����.��1�!1"�4���	
-<���+����&
*���$2�"��0	-� (�)2� e-library /��!1"�4���.
"���
�.��1� �+A��1�) 

������ ������$�4� (2552) 

4.2 �����%���	-��.
" <��%$ ���"$+���������	-��	
������- 
���,%1����/����%������ (�)2� ����/���+A�,+
���!1"����-"�����2<���	
-<������+���"�<�)�)	� 7 
��!�!"�"��0	-� �+A��1�) 

Arquiza (2011) Paseutsak (2011)  
Sulistyanto (2011)  

4.3 �����%*�1�1"���$% ���2� ��	-��41  �1"���	-����
�1"�+z�������� (Laboratory) *�+������	
��	-��"
�;��������&'�(� B%-�v���*���!��	
�+A��	
�1"����*�
+����&��$2�"��0	-� 

+���	 �<��%������ (2548) ��?��� ��	��� (2542) 
 

4.4 �����%���	-����B�B�-	�������&*�+������	

��	-��"�2"���*)1!"����&'�(� �)2� �"���<��"�� 
���."!2�-"����"����j� /��!1"�4����<���- �+A��1�  

Arquiza (2011) Sulistyanto (2011) 
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%1���	
 ������������������������ �� ���2�"1��"�� 
%1���	
 5 ��������<"�)	��������;����*�+����&��$2�"��0	-� 
5.1 ���*�1!1"�4����&'�(���	
-<������!"*�����"�

����/��<�)�)	���2�"��0	-� �)2� ����/��
����#��<�)�)	�����2"���	
-<"��0	-� �+A��1� 

�$<���� �$�-<&����&� ������ (2553) 
������ ������$�4� (2552) 
 

5.2 ���*�1!1"�4���	
-<������%������ ������+����&���
��������*��#��+���"����*�+����&��$2�
"��0	-�  

Harvey & Green (1994) �$<���� �$�-<&����&� ������ 
(2553) ��	-������� ����)-����,)-, +���	 &���<���� ���
�$=����	 <�&��� (2550) 

5.3 �����%*�1�	&4�-�*�1�;�+�'�(�%1��<�)���� ���%1�����
���������#��������(��	
�;��+A�*����+���"�
"�)	�/<�)�)	�*�+����&��$2�"��0	-�  

ASEAN (2007) Harvey & Green (1994) 
�$<���� �$�-<&����&� ������ (2553) 

5.4 ���*�1!1"�4���	
-<������ef�"���/���ef���� *�
�#����/"�����/��2<-���/�#��+���"����*�
+����&��$2�"��0	-� ��.
"���	-��<����1"�*�1���
���&'�(��	
�;�����������&'�(� 

Harvey & Green (1994) ������ ������$�4� (2552) 
�$<���� �$�-<&����&� ������ (2553)  
�4���=��#����<���-��.
"��������+����&,�- (2551) +���	 
�<��%������ (2548) 

5.5 ����2������ ������$� ���*�1�<��)2<-���."��2
���&'�(�*����������������#��+���"����*�
+����&��$2�"��0	-� �������%�����,+�;����*�
+����&��$2�"��0	-� 

Harvey & Green (1994) 
�$<���� �$�-<&����&� ������ (2553) 

 
 
 



 
 

����� 3 

 

��	�
������������� 

 

 
 �������	
����������������	���������� (Survey Research) "#	$���%&'��(��
)���
�* 3 ,-. 
/. (1) 
�1/2.������.���134(
'54��65(,.�7�58�%9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� (2) �1/2.������
��$
1�-.$,.��&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	@���1�B�7�58�%�1/2.�.���7�����C#����,.�
��(��
$�:�6;���.��<�	 34( (3) �1/2.���
��(=)
��$%-.����������@���1�B�7�58�% 34(��#9��
,-.��.3(����"	7�	@���D4�%34(1�B�7�58�%@=-%.7�.�%E.�����C#����,.���(��
$
�:�6;���.��<�	 ���=��7��F�#�����������	 $�#���� 
 1. ��(����34(�4'E$%��.	E��  
 2. 3773D,.��������	 
 3. ,��%.#�����������	 
 4. %��3��9�2:?�6� 
 5. �
�/2.�$/.9�2@�-@�������	 
 6. �����K7��7��$,-.$L4 
 7. ������
��(=),-.$L4 
 
�����������������������  
 =E�	,.�������
��(=) (Unit of analysis) 
/. �&�7�.'#$:?�6��.�� #���� ��(����9�2@�-@
�������	 
/. �&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	9�2��C#�.@�(#�7���**�%������ 68 3=E� 
A#-3�E $=���9	�4�	�.������ 38 3=E� ��9	�4�	�.������ 27 3=E� 34(�&�7����� 3 3=E� (A$E
�7��$�&�7�7�58�%:?�6��'V�W�5) 34(�&�7�.�:�$:�4�X �/2.������C#�.@�(#�77�58�%:?�6�) 
(,-.$L4��� ��.., http://www.mua.go.th, 25 ��	�	 2553) ���=��7�4'E$%��.	E��A#-$��������4/.�9'�
=E�	,.���(����"#	@=-�&�7�.'#$:?�6��.��3%E4(3=E�
�#�4/.�DL-39,.��&�7��.��1/2.@=-
,-.$L43�E
5(DL-����	 "#	@�-�9
�
�4'E$�L-��# (Known Group Technique) �E�@
�
/.DL-@=-,-.$L4���
�* (Key 
informant) 9�2��$��&@=-,-.$L4#-����D4�%34(1�B�7�58�%,.��&�7�A#-
�7&-�34(&L�%-.� 
���=��7DL-39,.��&�7� ��E .F����7#� �.�.F����7#� DL-�E�	.F����7#� DL-.���	����������(��

'5W�1 DL-.���	���de�	��������:?�6� =�/.DL-9�2$�=-�9�2#L34��7D�#�.7��#-����D4�%34(1�B�
7�58�%,.��&�7� ���%- .	E��A��K%�$ @�����K7��7��$,-.$L4A#-�4'E$%��.	E���&�7�.'#$:?�6�
�.��@��(�9:A9	���� 55 3=E� (�-.	4( 80.88)   
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 .������ 
5(DL-����	A#-��K7��7��$,-.$L4�1�2$�%�$����4'E$DL-@=-,-.$L4���
�* 
/. DL-39
��(��
$�:�6;���.��<�	 (DL-39�&�9L%,.���(�9:@�4'E$.��<�	) ���� 5 
 9�2$������(�9:
�$�������� 5 ��(�9: A#-3�E $��4�<�	 .�"#��<�	 gC4���C�) ��$1L�� 34(4�� "#	���%�#%E.DE�
�&�8L%,.�3%E4(��(�9: 34(��K7,-.$L4"#	@�-��F������$W�65)����4?� (In-depth interview) �E�.�� 4 
��(�9:9�2�=4/. A#-3�E 1$E� ���
"��) ���	#�$ 34(7�LA 
5(DL-����	A$EA#-��7
��$�E�$$/.����&�9L%
�?�@�-��F������K7��7��$,-.$L4����.����34(������	9�2���2	�,-.� ���=��7�����$W�65)DL-39�&�9L%
9��� 5 
 @�-��F������7
LE��$W�65) (Team up and pair off) "#	������	 2 
�#�9��A��&�9L% 1 3=E� 
�1/2.�E�	����$W�65) ��K7��7��$,-.$L49�2����.���� 34(�E�	��%���9�,-.$L4 ���=��7��	�/2.DL-39
�&�9L%9�2
5(DL-����	A#-��$W�65)����4?� 3�#�@%����9�2 13 
 

%����9�2 13 
��	�/2.DL-39�&�9L%���=��7�����$W�65)����4?� 

 

��(�9: ��	�/2.DL-39�&�9L%9�2@=-��$W�65)����4?�  

��$1L�� Mrs. Ros Serey,  Minister Counsellor, Royal Embassy of Cambodia  

gC4���C�) Mr. Randy B. Arquiza, Third Secretary and Vice Consul, Alternate Permanent 
Representative to UNESCAP, Embassy of the Philippines  

$��4�<�	 Prof. Dr. Ambigapathy Pandian, Dean/School of Languages, Literacies and 
Translation (SoLLaT), Universiti Sains Malaysia 

4�� Dr. Somchit Paseutsak, First Secretary, Educational Affairs,  
Embassy of the Lao P.D.R.  

.�"#��<�	 Prof. Dr. Ir. H. Didik Sulistyanto, Education Attaché,  
Embassy of Indonesia  

 
������ ���������� 
 �������	
����������������	���������� (Survey Research) 9�2..�377�������	"#	@�-�(�7�	7
��F��������	377D�$ (Mixed-Methods Research Methodology) <?2�������D�$D���(=�E����F��������
��($�5 (Quantitative method: QUAN) 34(��F��������
'5W�1 (Qualitative method: QUAL) 
(Creswell, 2005; Creswell & Plano Clark, 2007)  
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���������!"�#� 
�/2.��������������	���������� #���� �?�A$E$�%��3��.���(34(A$E������%-.�$��$$%�;����

����	 ���=��7%��3��9�2:?�6� 
/. 
��$1�-.$,.��&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	@���1�B�
7�58�%�1/2.�.���7��(��
$�:�6;���.��<�	 "#	37E�..���� 3 %��3��	E.	 A#-3�E (1) .���19�2
��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� (2) 
'54��65(9�21?���(��
),.�7�58�%9�2��(��
$�:�6;���
.��<�	
�#=��� 34( (3) 
��$%-.����������@���D4�%34(1�B�
'5W�17�58�%�1/2.�.���7��(��
$
�:�6;���.��<�	 

 
 �$����
������������� 

�������	
������37E�..���� 2 �(	( A#-3�E �(	(9�2 1 ��������� (Survey) 34(�(	(9�2 2 ���
���
��(=) (Analysis) ���=��7�(	(9�2 1 ��(�.7#-�	 ���������.���19�2��(��
$�:�6;���.��<�	

�#=��� 34(���:?�6�
'54��65(,.�7�58�%9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� �E����:?�6�@
�(	(9�2 2 ��(�.7#-�	 ������
��(=)
��$%-.����������@���1�B�D4�%34(1�B�7�58�% 34(���
��#9��,-.��.3(����"	7�	���=��7DL-7��=���&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	@���D4�%34(
1�B�7�58�%9�2%.7�.�%E.�����C#����,.���(��
$�:�6;���.��<�	  

�������	
������..�377"#	@�-�������	377D�$ "#	$'E��-��K7��7��$,-.$L4 2 ��(�W9 
/. 
,-.$L4������($�5 (Quantitative data) 34(,-.$L4����
'5W�1 (Qualitative data) �1/2.��$��E�$.F�7�	%��
3��9�2$'E�:?�6� ���=��7��F�������
��(=),-.$L4 2 3779�2��$�@�-@�������	
������ 3�#�.	LE@%����9�2 14 
�E�3D���#����������	34(��.7�(	(��4� (�#/./�� 1.:.) ,.����:?�6�����	@�(	(9�2 1 34( 2 
3�#�.	LE@%����9�2 15 

 
%����9�2 14 

��F����9������	377D�$���3�%�$�(	(34(,��%.#�������9������	 
�(	(9�2 ,��%.#�����������	 ��F���� 

1. ��������� 
(Survey) 

1.1 ������.���19�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� ����
'5W�1 (QUAL) 
1.2 :?�6�
'54��65(9�21?���(��
),.�7�58�%@$'$$.�,.�DL-��(�.7��� ����
'5W�1 (QUAL) 
1.3 ������
��$1�-.$,.��&�7�.'#$:?�6��.��@���1�B�7�58�% �������$�5 (QUAN) 

2. ������
��(=) 
(Analysis) 

2.1 ���
��(=)
��$%-.����������@���1�B�
'5W�17�58�% �������$�5 (QUAN) 
2.2 ��#9��,-.��.3(����"	7�	 ����
'5W�1 (QUAL) 
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�(	(9�2 1 ��������� (Survey) 
 1.1 ���������.���19�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� $� 2 ,��%. A#-3�E 

(1) ���:?�6�,-.$L4����.����34(������	9�2���2	�,-.� ��E ��=$�	���2	���7���9����
,.�
%E��#-��,.���(�9:�$����@�4'E$.��<�	 ,-.���=#���2	���7���9����34(����
4/2.	-�	
3�����$/2.�����(��
$�:�6;���.��<�	 �.����34(D4������	���2	���7.���134(
'54��65(,.�
7�58�%9�2.��<�	
�#=��� ���%- 

(2) �����$W�65)DL-39��(��
$�:�6;���.��<�	 (DL-39�&�9L%,.���(�9:@
�4'E$.��<�	) ���2	���7.���19�2
�#=���=�/.���4�����9�2%-.����,.�%4�#3����=�/.�&���(�.7���
@�� 1.:. 2558  

1.2 ���:?�6�
'54��65(,.�7�58�%9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� @�� 1.:. 2558 @
$'$$.�,.���(�9:�$����@��(��
$�:�6;���.��<�	 #�������"#	�����$W�65)DL-39��(��
$
�:�6;���.��<�	 (DL-39�&�9L%,.���(�9:@�4'E$.��<�	)  

1.3 ���������
��$1�-.$,.��&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	@���1�B�7�58�%�1/2.
�.���7�����C#����,.���(��
$�:�6;���.��<�	 #���������K7,-.$L4"#	���@�-377�.7&�$ "#	
37E�
��$1�-.$..���� 3 ��(�W9 A#-3�E  

(1) 
��$1�-.$#-�.���1  
(2) 
��$1�-.$#-�
'54��65(,.�7�58�% 
(3) 
��$1�-.$#-������#������$���D4�%34(1�B�
'5W�17�58�% 

 
�(	(9�2 2 ������
��(=) (Analysis) 
2.1 ������
��(=)
��$%-.����������@���D4�%34(1�B�7�58�%�1/2.�.���7��(��
$

�:�6;���.��<�	 ���=��73�9��������
��(=) ��(	'�%)@�-�9
�
�����(�$�
��$%-.����������9�2.��
"$�#4
��$3%�%E�� (Discrepancy) "#	37E�
��$%-.����������..���� 3 ��(�W9 A#-3�E  

(1) 
��$%-.����������#-�.���1  
(2) 
��$%-.����������#-�
'54��65(9�2,.�7�58�%  
(3) 
��$%-.����������#-������#������$���D4�%34(1�B�
'5W�17�58�% 

2.2 �����#9��,-.��.3(����"	7�	���=��7DL-7��=���&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	
@���D4�%34(1�B�7�58�%@=-%.7�.�%E.�����C#����,.���(��
$�:�6;���.��<�	 "#	1����5�
���D4������
��(=)
��$%-.����������@���1�B�
'5W�17�58�% 3 #-� 
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%����9�2 15 
3D���#������34(��.7�(	(��4�@���:?�6�����	 
3D���#������ �#/./�� 1.:.  

1.
	. 

25
53

 

F.

. 2

55
3 

$.

. 

25
54

 

�.1
. 2

55
4 

$�.

.
 25

54
 

�$
.	.

 25
54

 

1.

.
 25

54
 

$�.
	. 

25
54

 

�.

. 2

55
4 

�(	(9�2 1 ��������� (Survey) 
1. ������.���19�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� x         
2. :?�6�
'54��65(,.�7�58�%9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� x x x       
3. ������
��$1�-.$,.��&�7�.'#$:?�6��.��@���1�B�7�58�%    x x x    
�(	(9�2 2 ������
��(=) (Analysis) 
1. ���
��(=)
��$%-.����������@���1�B�
'5W�17�58�%       x   
2. ��#9��,-.��.3(����"	7�	        x  
�(	(9�2 3 ����D	31�ED4������	 (Publication) 
1. ��#�%��	$%-�7�779
��$����	        x  
2. �E�79
��$����	�1/2.%�1�$1)�D	31�E@�������������/��(�'$�������         x 

 

%�&����&����'�('��������� 
�
�/2.�$/.9�2@�-@�����K7��7��$,-.$L4@�������	
������$� 3 377 A#-3�E (1) 3777�9?����

����
��(=)�.���� (Document synthesis note) (2) 377�.7&�$ (Questionnaire) 34( (3) 377��$W�65) 
(Interview) "#	$���	4(�.�	##���� 

(1) 3777�9?��������
��(=)�.���� ��$�@�-�1/2.%.7��%&'��(��
),.��������	,-. 1 
/. .���1
34(
'54��65(,.�7�58�%9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=���  

(2) 377�.7&�$ ��$�@�-�1/2.%.7��%&'��(��
),.��������	,-. 2 
/. 
��$1�-.$,.�
�&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	@���1�B�7�58�%�1/2.�.���7�����C#����,.���(��
$
�:�6;���.��<�	 "#	@�-�/2.�E� �377�.7&�$�1/2.�������	 ��/2.� 
��$1�-.$@���1�B�7�58�%,.�
�&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	�1/2.�.���7��(��
$�:�6;���.��<�	 (���=��7DL-39
�&�7�.'#$:?�6��.�� ���DL-%.7)� "#	377�.7&�$#���4E��37E�..���� 4 %. A#-3�E  

%.9�2 1 ,-.$L49�2�A�,.��&�7�34(DL-%.7377�.7&�$  
%.9�2 2 .���1=�/.������134(
'54��65(,.�7�58�%  
%.9�2 3 
��$1�-.$,.��&�7�.'#$:?�6��.��@���1�B�7�58�%  
%.9�2 4 
��$
�#�=K34(,-.��.3(@���1�B�7�58�%  
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"#	%.9�2 1-2 $�4��65(���377%����.7��	��� (Checklist) 34(
��&�$�4�	��C# (Open-

ended question) %.9�2 3 $�4��65(���377%����.7��	��� 
��&�$�4�	��C# 34($�%���($�5
E� 6 
�(#�7 (Rating Scale) 9�2��$�@�-�1/2.������
��$1�-.$,.��&�7�.'#$:?�6��.��@���1�B�7�58�%
�1/2.�.���7��(��
$�:�6;���.��<�	 "#	$���58)��(�$�#���� 

�(#�7������7�%�       
5 =$�	&?� �L�$�� (81-100%) 
4  =$�	&?� �L� (61-80%) 
3  =$�	&?� ���4�� (41-60%) 
2  =$�	&?� -.	 (21-40%) 
1  =$�	&?� -.	9�2�'# (1-20%) 
0  =$�	&?� A$E$�������7�%� 

�(#�7
��$1�-.$   
5  =$�	&?� 1�-.$$��9�2�'# 
4  =$�	&?� 1�-.$$�� 
3  =$�	&?� A$E3E@� 
2  =$�	&?� 1�-.$-.	 
1  =$�	&?� A$E
E.	1�-.$ 
0  =$�	&?� A$E1�-.$�4	 

���=��7%.9�2 4 $�4��65(���377
��&�$�4�	��C# 
 
 (3) 377��$W�65) ��$�@�-�1/2.%.7��%&'��(��
),.��������	,-. 1 
/. ".���34(,-.�����#,.�

%4�#3����@#-�.���19�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� 34(
'54��65(9�21?���(��
),.�
7�58�%9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� 

���%����.7
'5W�1,.��
�/2.�$/.����	9��� 3 377 @�-��F�������
��(=)
��$%�������/�.=� 
(Content Validity) #-�	��F����=�
E�#���,.�
��$�.#
4-.� (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) "#	DL-9��
'5�'B� 3 
9�2���DL-���2	���*#-������(��
'5W�1���:?�6� 34(/=�/.���D4�%34(
���1�B�
'5W�17�58�%@�(#�7.'#$:?�6� D4������
��(=)17�E� IOC $�
E�.	LE�(=�E�� 0.66-1.00 

���=��7377��(�$�9�2$�4��65(���$�%���($�5
E� 6 �(#�7 (377�.7&�$ %.9�2 3) 
%����.7
'5W�1#-�
��$�9�2	�377
��$�.#
4-.�W�	@ (Internal consistency reliability) "#	@�-
E�
��$��(��9F��3.4g�,.�
�.7�
 (Cronbach�s Alpha Coefficient) D4������
��(=)����4'E$%��.	E��
.����	)$=���9	�4�	���� 30 
 9�2��377�.7&�$A�9#4.�@�- (Try out) 17�E� �(#�7������7�%�@
����'7� (What is) A#-
E� α=0.96 �E��(#�7
��$1�-.$@�� 2558 (What should be) A#-
E� α=0.98  
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%����9�2 16 

�
�/2.�$/.����	���3�%�$�4'E$DL-@=-,-.$L4 
9�2 �4'E$DL-@=-,-.$L4 ��(�W9,.��
�/2.�$/.����	 ���%����.7
'5W�1,.��
�/2.�$/.����	 
1 DL-����	 3777�9?��������
��(=)�.���� 
��$%�������/�.=� 
2 DL-39��(��
$�:�6;���.��<�	 377��$W�65)����4?� 
��$%�������/�.=� 
3 DL-39�&�7�.'#$:?�6��.�� 377�.7&�$ 
��$%�������/�.=�  


��$�9�2	�377
��$�.#
4-.�W�	@ 

 

����)������� (��*� 
DL-����	#���������K7��7��$,-.$L4#-�	%�.�%�$,.7,E�	,.�,-.$L4 #���� 
(1) ,-.$L4������:?�6��.����34(������	9�2���2	�,-.���7
'5W�17�58�%34(.��<�	 

"#	��1�(.	E��	�2� �.����9�2@=-,-.$L4���2	���7.���134(
'54��65(9�21?���(��
),.�7�58�%9�2���9�2
%-.����=�/.
�#=���,.���(�9:�$����@�4'E$.��<�	 

(2) ,-.$L4��������$W�65)����4?� �1/2.@=-A#-
��$
�#�=K,.�DL-39��(��
$�:�6;���.��<�	 
(DL-39�&�9L%,.���(�9:�$����@�4'E$.��<�	) ���2	���7.���1=�/.������19�2
�#=���=�/.���4�����
9�2%-.����,.�%4�#3����@��(�9:�$����@�4'E$.��<�	 %4.#�
'54��65(9�21?���(��
),.�
7�58�%9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=���  

(3) ,-.$L4���377�.7&�$ �1/2.������
��$1�-.$,.��&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	
@���1�B�7�58�%�1/2.�.���7�����C#����,.���(��
$�:�6;���.��<�	 "#	@=-DL-39
�&�7�.'#$:?�6� ��E .F����7#� �.�.F����7#� DL-�E�	.F����7#� DL-.���	����������(��
'5W�1 =�/. 
DL-.���	��������������� ���%- 9�2��7D�#�.7�����2	���7���D4�%34(1�B�
'5W�17�58�%,.�
�&�7����DL-%.734(�E��4�7$�9��.��$4),.�DL-����	=�/.9��A��65�	) 
 

�����%���+, (��*� 
������
��(=),-.$L437E�%�$�(	(,.����:?�6�����	 2 �(	( #����  
�(	(9�2 1 ��������� (Survey) 

 1.1 ���������.���1 34(���������
'54��65(9�21?���(��
),.�7�58�%9�2��(��
$�:�6;���
.��<�	
�#=��� 
5(DL-����	A#-#�������@ 2 �L�377 
/. (1) ���:?�6�,-.$L4����.����34(������	9�2
���2	�,-.� 34( (2) �����$W�65)DL-39��(��
$�:�6;���.��<�	 ���2	���7.���19�2
�#=���=�/.���4�����
9�2%-.����,.�%4�#3����@�� 1.:. 2558 "#	,-.$L4����������
��(=)�.���34(D4�����$W�65)
���,-.$L4����
'5W�1 #���� �?�#����������
��(=),-.$L4"#	@�-��F�������
��(=)�/�.=� (Content 
Analysis) 34(��D4������
��(=)$���#�4'E$%�$��(�#K9�2%-.����:?�6� (Qualitative themes) "#	@�-
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��$&�2 (Frequency) 34(
E��-.	4( (Percent) ���=��7�&�%�9�2@�-@���������
��$1�-.$#-�.���134(

'54��65(,.�7�58�% A#-3�E 
��$&�2 34(�-.	4( �E�
��$1�-.$#-������#������$���D4�%34(
1�B�
'5W�17�58�% A#-3�E 
E���4�2	 (Mean) 34(�E��7�2	��7$�%�;� (Standard deviation) 
 .	E��A��K%�$ ���%�#���E� .���1=�/.������1@#9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� $���58)
@���1����5� 3 ,-. (&-��,-���58),-.@#,-.=?2�&/.�E�DE�) A#-3�E 
  (1) $�D4�������		/	� =�/. 
  (2) $�.�
)��
��$�E�$$/.#-�.���1=�/.������1�(=�E����(�9:@�4'E$.��<�	 =�/. 
  (3) $��.����9�2@=-,-.��.3(.	E��-.	 1 ��	���34(�.#
4-.���7D4�����$W�65)
DL-39�&�9L%,.���(�9:@�4'E$.��<�	  

�E����%�#���E� 
'54��65(@#���
'54��65(,.�7�58�%%�$9�2��(��
$�:�6;���.��<�	

�#=��� $���58)@���1����5� 3 ,-. (&-��,-���58),-.@#,-.=?2�&/.�E�DE�) A#-3�E 

 (1) $�D4�������		/	� =�/. 
(2) $��.����9�2@=-,-.��.3(.	E��-.	 2 ��	���,?�A� =�/. 

 (3) $��.����9�2@=-,-.��.3( 1 ��	��� 34(�.#
4-.���7D4�����$W�65)DL-39
�&�9L%,.���(�9:@�4'E$.��<�	 

1.2 ���������
��$1�-.$,.��&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	@���1�B�7�58�%�1/2.
�.���7�����C#����,.���(��
$�:�6;���.��<�	 ��(�.7#-�	 (1) 
��$1�-.$#-�.���1 (2) 
��$
1�-.$#-�
'54��65(,.�7�58�% 34( (3) 
��$1�-.$#-�������$���D4�%34(1�B�
'5W�17�58�% 
���=��7�&�%�9�2@�-@���������
��$1�-.$#-�.���134(
'54��65(,.�7�58�% A#-3�E 
��$&�2 34(�-.	
4( �E�
��$1�-.$#-������#������$���D4�%34(1�B�
'5W�17�58�% A#-3�E 
E���4�2	 (Mean) 34(
�E��7�2	��7$�%�;� (Standard deviation) 

 

�(	(9�2 2 ������
��(=) (Analysis) 
2.1 ������
��(=)
��$%-.����������@���1�B�
'5W�17�58�%�1/2.�.���7��(��
$

�:�6;���.��<�	 ���
��(=),-.$L4"#	��(	'�%)@�-�9
�
�����(�$�
��$%-.����������9�2.��"$�#4

��$3%�%E�� (Discrepancy model) (�'��$4 �E.���5��, 2550) "#	
��$%-.����������@���1�B�

'5W�17�58�% 3 #-� �.#
4-.���7��(�W9,.����������
��$1�-.$ ���=��7
��$%-.�������������
1�B�
'5W�17�58�%,.��&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	 37E�..���� 3 #-� A#-3�E  

 (1) 
��$%-.����������#-�.���1  
@�-��F��������	7�9�	7
E��-.	4(34(
���5=�
E�
��$3%�%E��,.��-.	4(�(=�E��

�W�19�2������� (% 
��$1�-.$,.��&�7�.'#$:?�6��.��@����'7�) 34(�W�19�2
�#=��� 
(���=#@=-��� 100 %) 
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(2) 
��$%-.����������#-�
'54��65(,.�7�58�%  
#���������E�#�	���7
��$%-.����������#-�.���1 "#	@�-��F��������	7�9�	7
E��-.	

4(34(
���5=�
E�
��$3%�%E��,.��-.	4(�(=�E���W�19�2������� (% 
��$1�-.$,.�
�&�7�.'#$:?�6��.��@����'7�) 34(�W�19�2
�#=��� (���=#@=-��� 100 %) 

(3) 
��$%-.����������#-�������$���D4�%34(1�B�
'5W�17�58�%  
�E�
��$%-.����������#-�������$���D4�%34(1�B�
'5W�17�58�%9��A#-"#	���

����	7�9�	7
E���4�2	���D4�����(�$�"#	@�-$�%���($�5
E� 6 �(#�7 34(
���5=�
E�
��$3%�%E��
,.�
E���4�2	�(=�E���(#�7������7�%�@����'7� 34(�(#�7
��$
�#=���@�� 1.:. 2558 34(3�4�

E���4�2	@=-���
E��-.	4("#	����9�	77�**�%�A%�	��
)  

2.2 �����#.�#�7
��$���
�*,.�
��$%-.���������� (Needs priority) =4�����A#-
��$%-.����
������
�7&-�9��� 3 #-�34-� ��
E�
��$3%�%E�� (
E��-.	4() $���#���	�4��#�7���
E�$��9�2�'#A�=�
E�
-.	9�2�'#�1/2.��#.�#�7
��$���
�*,.�
��$%-.���������� (Needs priority)"#	
E�
��$3%�%E��9�2$�
E�
$��9�2�'# =$�	&?� 
��$%-.����������,-.��$�
��$���
�*$��9�2�'#9�2
��A#-��7���1����5� =�/.%-.�
#�������3�-A,.	E����E�#E� @,5(9�2
E�
��$3%�%E��9�2$�
E�-.	9�2�'# =$�	&?� 
��$%-.����������,-.
��$�
��$���
�*-.	9�2�'# .��%-.�A#-��7���3�-A,@W�	=4�� =�/..��A$E������%-.�3�-A, 

2.3 �����#9��,-.��.3(����"	7�	���=��7DL-7��=���&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	
@���D4�%34(1�B�7�58�%@=-%.7�.�%E.�����C#����,.���(��
$�:�6;���.��<�	 "#	1����5�
���D4������
��(=)
��$%-.����������@���1�B�
'5W�17�58�% 3 #-� A#-3�E (1) 
��$%-.����
������#-�.���1 (2) 
��$%-.����������#-�
'54��65(9�21?���(��
),.�7�58�% 34( (3) 
��$
%-.����������#-������#������$���D4�%34(1�B�
'5W�17�58�% 

 



����� 4 

 

��	
�����
��������� 

 
 
 �������	
����������������	���������� (Survey Research) "#	$���%&'��(��
)���
�* 3 ,-. 
/. (1) 
�1/2.������.���134(
'54��65(,.�7�58�%9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� (2) �1/2.������
��$
1�-.$,.��&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	@���1�B�7�58�%�1/2.�.���7�����C#����,.�
��(��
$�:�6;���.��<�	 34( (3) �1/2.���
��(=)
��$%-.����������@���1�B�7�58�% 34(��#9��
,-.��.3(����"	7�	@���D4�%34(1�B�7�58�%@=-%.7�.�%E.�����C#����,.���(��
$
�:�6;���.��<�	 ���=��7D4������
��(=),-.$F437E�..���� 5 %. A#-3�E  

%.9�2 1 D4���������.���134(
'54��65(,.�7�58�%9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=���  
%.9�2 2 D4������
��(=),-.$F49�2�A�,.�DF-%.7377�.7&�$34(,-.$F4�&�7� 
%.9�2 3 D4���������
��$1�-.$,.��&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	@���1�B�

7�58�%�1/2.�.���7�����C#����,.���(��
$�:�6;���.��<�	 
%.9�2 4 D4������
��(=)
��$%-.����������@���1�B�7�58�% 
%.9�2 5 ,-.��.3(����"	7�	@���D4�%34(1�B�7�58�%@=-%.7�.�%E.�����C#����,.�

��(��
$�:�6;���.��<�	 

 

������ 1 ��	
���
����
��� ���!"�#	$"���%�#"&����'���
���(�$)	��
�*�+��
,��#%  

 

���������.���134(
'54��65(,.�7�58�%9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� 
5(DF-����	A#-
#�������@ 2 �F�377 
/. (1) ���:?�6�,-.$F4����.����34(������	9�2���2	�,-.� 34( (2) ���
��$I�65)DF-39�&�9F%,.���(�9:@�4'E$.��<�	 ,-.$F49�2A#-$�����������
��(=)�.���34(
������	9�2���2	�,-.�34(D4�����$I�65)���,-.$F4����
'5I�1 #���� 
5(DF-����	�?�A#-#����������
��(=)
,-.$F4"#	@�-��J�������
��(=)�/�.=� 34(��D4������
��(=)$���#�4'E$%�$��(�#K9�2%-.����:?�6�"#	@�-

��$&�2 34(
E��-.	4(  

������������.���134(
'54��65(,.�7�58�%���3=4E�,-.$F4 2 3=4E� 
/. (1) �.����34(
������	9�2���2	�,-.� 34( (2) �����$I�65)DF-39�&�9F% 17�E� .���134(
'54��65(,.�7�58�%
7��.	E�����I�1��$,.�9'���(�9:@�4'E$.��<�	 (=�/.��(��
$�:�6;���.��<�	) ,5(9�2.���1
34(
'54��65(,.�7�58�%7��.	E�����9�2%-.�����L1�(@7����(�9:@�4'E$.��<�	�9E���  
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1.1 �
������'���
���(�$)	��
�*�+��
,��#% 
 ���%�#���E� .���1=�/.������1@#9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� $���58)@���1����5� 
3 ,-. (&-��,-���58),-.@#,-.=?2�&/.�E�DE�) A#-3�E (1) $�D4�������		/	� =�/. (2) $�.�
)��
��$�E�$$/.
#-�.���1=�/.������1�(=�E����(�9:@�4'E$.��<�	 =�/. (3) $��.����9�2@=-,-.��.3(.	E��-.	 1 
��	���34(�.#
4-.���7D4�����$I�65)DF-39�&�9F%,.���(�9:@�4'E$.��<�	 ���=��7D4���
���
��(=),-.$F4@%����9�2 17 ���,-.$F4D4���������.���19�2�(9-.I�1��$,.�9'���(�9:@
��(��
$�:�6;���.��<�	  

 
%����9�2 17 

D4���������.���19�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� 
9�2 �4'E$��,����� .���1/������1 �,-���58),-.9�2 

1 2 3 
1 ��9	�:��%�)�',I�1 319	) � � � 

9�%319	) �   
1	�7�4 �   

      

2 ��9	�:��%�)��	I�134(���I�1 ��������9��1	���J��$��%� � �  
DF-���2	���*#-������($� � � � 

���9
""4	����.�=�� �   
      

3 ��:����$:��%�) ��:��� � � � 
      

4 �&��O%	���$:��%�) �&���� �  � 
      

5 ��6%�:��%�) -A$E$�- 
      

6 7��=�� 1�5��	:��%�) ���7�*�� ���
��#��� ���9E.��9�2	� 34(�:�6;:��%�) 

DF-��(�.7.���1#-�7�����9E.��9�2	� � � � 

$�

'�9:�) �  � 

1����"��3�$/I�%%�
��/�-�.�=�� �   
��7�*�� �  � 

��J'����/��4�9'/��-�,.�������  � � � 
      

7 
�':��%�)/:?�6�:��%�) -A$E$�- 
8 :�4����$ ����%�:�4�S 34(��(	'�%):�4�S -A$E$�- 

      

9 $'6	:��%�)34(���
$:��%�) ���U=$�	 � �  
9�	
��$ � �  
����9J�$'6	�  �  

      

10 �=��9	���� /�4'E$��,�����./2 3����WX$/. (21 ��,�) �  � 
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1.2 �!"�#	$"���%�#"&����'���
���(�$)	��
�*�+��
,��#% 
�E����%�#���E� 
'54��65(@#���
'54��65(,.�7�58�%%�$9�2��(��
$�:�6;���.��<�	


�#=��� $���58)@���1����5� 3 ,-. (&-��,-���58),-.@#,-.=?2�&/.�E�DE�) A#-3�E (1) $�D4�������		/	�
=�/. (2) $��.����9�2@=-,-.��.3(.	E��-.	 2 ��	���,?�A� =�/. (3) $��.����9�2@=-,-.��.3( 1 
��	��� 34(�.#
4-.���7D4�����$I�65)DF-39�&�9F%,.���(�9:@�4'E$.��<�	���=��7D4���
���
��(=),-.$F4@%����9�2 18 ���,-.$F4D4���������
'54��65(,.�7�58�%9�2�(9-.I�1��$,.�9'�
��(�9:@��(��
$�:�6;���.��<�	  

 
%����9�2 18 

D4���������
'54��65(,.�7�58�%9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� 
9�2 #-� 
'54��65( �,-���58),-.9�2 

1 2 3 
1 1'9J�1���	  

(Cognitive domain) 
�%��O**�/9��6(9���O**� �  � 


��$�F-@��,�����/������1 � � � 

���
�#�����2$/
��$
�#��-�����
) � � � 

���
�#���
��(=) � � � 

���
�#����
��(=)   � 

���
�#������1��6) � �  

��$��$��&@���3�-A,�O*=� � � � 


��$��$��&����%���4,/������
��(=)%���4, �  � 


��$��$��&@���7��=����#���%�.� �   
���7��=����4� �  � 

9��6(������	�F-%4.#����% � � � 


��$��$��&#-�I�6�.���a6 � � � 
      

2 ��%1���	 
(Affective domain) 


'5J��$/���	J��$/���	�7��5@������1  � � � 

9�:
%�����7��%E.��/�1/2.�E�$��  � �  
���$.��=K
'5
E�@%�.�  �  � 


��$���DF-��    � 

7'
4��I�19�2#�  �  � 

3���F�@�@���9����  �  � 

$'$$.����4/
��$���14"4�  �  � 


��$$�2@�  �   
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%����9�2 18 (%E.) 
 
9�2 #-� 
'54��65( �,-���58),-.9�2 

1 2 3 
3 9��6(1���	 

(Psychomotor) 
9��6(���@�-�9
""4	������9: � � � 

9��6(���9�������9�$ � � � 

9��6(9�����
$/9��6(�(=�E��7'

4 ($'6	��$1�J)) � � � 

9��6(����U�7�%�/9��6(9��������1 � � � 

9��6(����/2.��� � � � 

9��6(@������7%����7��9�29�� � � � 

 
������ 2 ��	
�����
����������#��/'��%������ �����0
� ���������0
�#� 

 
������
��(=),-.$F4@%.��$���%&'��(��
)�1/2.:?�6�4��65(,.��4'E$%��.	E��9�2@�-@�������	

34(���3��3��,.�%��3�� ���������
��(=),-.$F41/�;�,.�%��3��"#	@�-�&�%�����7��	�	 
(Descriptive Statistics) ��(�.7#-�	 
��$&�234(�-.	4(  

 
2.1 ��������%������ �����0
�  
��(�.7#-�	 (1) %��3=E��O��'7�,.�DF-39�&�7�.'#$:?�6��.�� 34( (2) ��(�7���5)

���9����@�&�7�.'#$:?�6��.��,.�DF-%.7377�.7&�$<?2����DF-39�&�7�.'#$:?�6��.�� 
 

%����9�2 19 

��$&�234(�-.	4(,.��4'E$%��.	E��DF-39�&�7�.'#$:?�6����3�%�$%��3=E��O��'7� 
%��3=E��O��'7�,.�DF-39�&�7�.'#$:?�6��.�� 
��$&�2 (f) �-.	4( (%) 

.J����7#� 1 1.82 
�.�.J����7#� 14 25.45 
DF-�E�	.J����7#� 10 18.18 

57#�/�.�
57#�/DF-�E�	
57#� 2 3.64 
DF-.���	����������(��
'5I�1 4 7.27 
DF-�����7#F34%��7E����@�����(��
'5I�1   4 7.27 
.����	)��(���
5(����/��9	�4�	/����� 12 21.82 
%��3=E�./2* 8 14.55 
��$  55 100 

*��E DF-.���	��������������� DF-.���	������������	 ���%- 
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���D4������
��(=)@%����9�2 19 �(�=KA#-�E� DF-39�&�7�.'#$:?�6�9�2���DF-@=-,-.$F4���
�* 
(Key informant) �E�@=*E#����%��3=E��.�.J����7#� (�-.	4( 25.45) �.�4�$� 
/. .����	)��(���
5(
����/��9	�4�	/����� (�-.	4( 21.82) 34(DF-�E�	.J����7#� (�-.	4( 18.18) %�$4��#�7 .������17�E� $�
�&�7�.'#$:?�6��.���1�	�3=E��#�	�9�2.J����7#����DF-@=-,-.$F4 (�-.	4( 1.82) 

 
%����9�2 20 


E��L4�2	34(�E��7�2	��7$�%�;�,.���(�7���5)���9����@�&�7�.'#$:?�6��.��  
,.��4'E$%��.	E��DF-39�&�7�.'#$:?�6� (�����#/.) 
%��3�� 
E��L4�2	  

(�#/.) 
�E��7�2	��7$�%�;� 

��(�7���5)���9����@�&�7�.'#$:?�6��.�� 113.11* 114.612 
* ��($�5 9 �X 5 �#/. (�9�	77�**�%�A%�	��
)) 

 
���D4������
��(=)@%����9�2 20 �(�=KA#-�E� DF-39�&�7�.'#$:?�6�9�2���DF-@=-,-.$F4���
�* 

$���(�7���5)���9����@�&�7�.'#$:?�6��.��"#	�L4�2	�9E���7 113.11 �#/. (=�/. ��($�5 =�/. 
9 �X 5 �#/.)  
 

2.2 �������#��/'��%�0
�#��!,�(1	$
��	��  
��(�.7#-�	 (1) ,-.$F4���D4�%7�58�% (3 �X	-.=4��) (2) �-.	4(,.�7�58�%�(#�7���**�%��9�2

A#-��9��@%E����(�9: (3) �����#9��"	7�	/3D���D4�%34(1�B�7�58�%�1/2.�.���7��(��
$
�:�6;���.��<�	 (4) ���@=-
��$���
�*��7���D4�%7�58�%�1/2.�.���7��(��
$�:�6;���.��<�	 (5) 

��$1�-.$@���D4�%34(1�B�7�58�%�1/2.�.���7��(��
$�:�6;���.��<�	 (%�$�����7�F-,.�DF-39
�&�7�.'#$:?�6��.��) 

 
%����9�2 21 

�����C#�D	,-.$F4#-����D4�%7�58�%,.��&�7�.'#$:?�6��.�� (3 �X	-.=4��) 
 

$�,-.$F4=�/.A$E 
��$&�2 (f) �-.	4( (%) 
1. $�,-.$F49'�%��7E���� 6.00 10.91 
2. $�,-.$F47��%��7E���� 18.00 32.73 
3. A$E$�,-.$F4 31.00 56.36 
��$ 55 100.00 
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 ���D4������
��(=)@%����9�2 21 17�E� �&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	�E�@=*E 
(�-.	4( 56.36) ��	��%�.��E�A$E$�,-.$F4���D4�%7�58�% 3 �X	-.=4�� (2550-2552) <?2���(�.7A�
#-�	 (1) �-.	4(,.�7�58�%�(#�7���**�%��9�2A#-��9��=�/.��(�.7.���1.���(I�	@�(	(��4� 1 �X 
(2) �-.	4(,.�7�58�%�(#�7���**�%��9�2A#-��9��%����,�9�2�����K����:?�6� (3) �-.	4(,.�7�58�%
�(#�7���**�%��9�2DE�����.7@7��(�.7������1 34( (4) �-.	4(,.�7�58�%�(#�7���**�%��9�2A#-
9����@%E����(�9: 
 

%����9�2 22 
,-.$F4#-����D4�%7�58�%,.��&�7�.'#$:?�6��.�� (3 �X	-.=4��) (n=24 =�/.�-.	4( 43.64) 

%��7E����#-�
'5I�17�58�% �-.	4( (%) 
2550 2551 2552 

1. �-.	4(,.�7�58�%�(#�7���**�%��9�2A#-��9��=�/.��(�.7.���1.���(I�	@�(	(��4� 1 �X 31.63 34.86 32.33 
2. �-.	4(,.�7�58�%�(#�7���**�%��9�2A#-��9��%����,�9�2�����K����:?�6�* 21.24 27.15 22.73 
3. �-.	4(,.�7�58�%�(#�7���**�%��9�2DE�����.7@7��(�.7������1** 6.17 6.52 6.41 
4. �-.	4(,.�7�58�%�(#�7���**�%��9�2A#-9����@%E����(�9: 2.05 2.75 2.55 

*%����,� =$�	&?� A#-@�-
��$�F-�E�@=*E@��,�����9�2�����K����:?�6��1/2.��(�.7.���1 
** 3���7�L1�(7�58�%@ 4 ��,����� 
/. ��:����$:��%�) �I���:��%�) 319	:��%�) 34(1	�7�4:��%�)  
  (
���5�L1�(��,�����9�2$�7�58�%�7"#	��$�=�
E��-.	4(�L4�2	 ���=��7�&�7�9�2A$E��C#�./	��A$E$�DF-�����K����:?�6�) 
 

 ���D4������
��(=)@%����9�2 22 �(�=KA#-�E� 7�58�%9�2�7���:?�6�@�(#�7���**�%��9�2A#-
9����@%E����(�9: (	-.=4�� 3 �X) 	��$�.	FE@����9�2A$E$���� "#	�L4�2	 3 �X (�X 2550 �-.	4( 2.05 
�X 2551 �-.	4( 2.75 34(�X 2552 �-.	4( 2.55) 
�#����-.	4( 2.45 34(@I�1��$17�E� 7�58�%�(#�7
���**�%��9�2A#-��9��=�/.��(�.7.���1.���(I�	@�(	(��4� 1 �X (	-.=4�� 3 �X) 
�#����-.	4( 
32.94 (�X 2550 �-.	4( 31.63 �X 2551 �-.	4( 34.86 34(�X 2552 �-.	4( 32.33) 
 

%����9�2 23 
�����C#�D	,-.$F4���2	���7�-.	4(,.�7�58�%�(#�7���**�%��9�2A#-��9��@%E����(�9: 

$�,-.$F4=�/.A$E 
��$&�2 (f) �-.	4( (%) 
1. $�,-.$F49'�%��7E���� 1.00 1.82 
2. $�,-.$F47��%��7E���� 6.00 10.91 
3. A$E$�,-.$F4 48.00 87.27 
��$ 55.00     100.00 

 
���D4������
��(=)@%����9�2 23 �(�=KA#-�E� �&�7�.'#$:?�6��.���E�@=*EA$E$�,-.$F4

���2	���7���A#-��9��@%E����(�9:,.�7�58�%�(#�7���**�%�� (�-.	4( 87.27)  
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%����9�2 24 
�-.	4(,.�7�58�%�(#�7���**�%��9�2A#-��9�����3�%�$��(�9:@�4'E$.��<�	 (n=55) 
��(�9: �-.	4( 

 

��(�9: �-.	4( 
2550 2551 2552 2550 2551 2552 

��$1F��  0.00 0.17 0.11 4�� 0.00 0.03 0.04 
7�FA  0.00 0.00 0.00 ���	#�$ 0.31 0.16 0.12 
1$E�  0.00 0.03 0.05 ���
"��) 0.05 0.09 0.02 
lC4���C�)  0.00 0.00 0.00 .�"#��<�	 0.04 0.04 0.09 
$��4�<�	  0.05 0.12 0.10 A9	 31.63 34.86 32.33 

 
 

���D4������
��(=)@%����9�2 24 �(�=KA#-�E� 7�58�%�(#�7���**�%��9�2�7���:?�6�@
�&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	�E�@=*E	��9����@��(�9:A9	 ,5(9�27����(�9:@�4'E$
.��<�	 17�E� A$E$�7�58�%A9	�,-�A�9����@�E�� 3 �X9�2DE�$� (2550-2552) A#-3� ��(�9:7�FA 34(
lC4���C�) 
 
 

%����9�2 25 
�-.	4(,.�7�58�%�(#�7���**�%��9�2A#-��9��.��4'E$��(�9:.��<�	 (n=55) 

��(�9: �-.	4(  ��(�9: �-.	4( 
2550 2551 2552 2550 2551 2552 

(1) .��<�	7����$ (
��$�E�$$/.�,%�:�6;����.���	%(��..�) (4) .�
)����J���**��m.���IF$�I�
�.���	%(��..��L�	�@%- * 

��J��5��;��(����� 0.03 0.10 0.12 �=��;.�$���� 0.00 0.05 0.05 
���=4�@%- 0.00 0.00 0.00 �=���.�5�����  0.00 0.00 0.00 
*�2�'n 0.00 0.01 0.01 W��2��:� 0.00 0.00 0.00 
(2) .��<�	7��=� (.���� �� ���=4�@%- *�2�'n)  �����&� 0.00 0.00 0.00 
..��%��4�	 0.00 0.00 0.00  *.������(�9:A9	 ..��%��4�	 ��<�34#) 34(lC4���C�) 

��<�34#) 0.00 0.00 0.00  (5) ��(�9:9�2��C#���
-�����/$�
��$��$1�J)��7.��<�	 
.��#�	 0.03 0.00 0.00  3
�#� 0.02 0.00 0.00 
(3) ��(�9:DF-�����%���5)  :��4���� 0.00 0.00 0.00 
���O����� 0.00 0.00 0.00  A%-=�� 0.00 0.00 0.00 
%�$.�)�4��% 0.00 0.00 0.00  ./2o 0.00 0.00 0.00 

 
���D4������
��(=)@%����9�2 25 �(�=KA#-�E� 7�58�%�(#�7���**�%��9�2�7���:?�6�@

�&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	 A#-A�9����@��(�9:.��4'E$.��<�	@�E�� 3 �X9�2DE�$� 
(2550-2552) 3%E17�E�$�����A$E$���� A#-3�E �� *�2�'n .��#�	 �=��;.�$���� 34(3
�#� 
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%����9�2 26 
�����#9��"	7�	/3D���D4�%34(1�B�7�58�%�1/2.�.���7��(��
$�:�6;���.��<�	 

�&�7�,.�9E�$������#9��"	7�	/3D���D4�%34(1�B�7�58�%
�1/2.�.���7��(��
$�:�6;���.��<�	=�/.A$E 


��$&�2 (f) �-.	4( (%) 

1. $� 42.00 76.36 
2. A$E$� 13.00 23.64 
��$ 55 100.0 

 

���D4������
��(=)@%����9�2 26 �(�=KA#-�E� �&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	�E�
@=*E (�-.	4( 76.36) $������#9��"	7�	 =�/.3D���D4�%34(1�B�7�58�%�1/2.�.���7��(��
$
�:�6;���.��<�	9�2���#,?�@�X 1.:. 2558  

 

%����9�2 27 

E��L4�2	34(�E��7�2	��7$�%�;�,.�
��$
�#�=K���2	���7
��$1�-.$@���D4�%34(1�B�7�58�% 

�1/2.�.���7��(��
$�:�6;���.��<�	 (n=55) 
��	��� 
E��L4�2	  �E��7�2	��7$�%�;� 

�&�7�,.�9E�@=-
��$���
�*��7���D4�%7�58�%�1/2.�.���7
��(��
$�:�6;���.��<�	.	FE@�(#�7@# 

3.29 1.00 

*��58)��(�$� 
/. -.	��E� 1=A$E@=-
��$���
�*, 1.00-1.50=-.	9�2�'#, 1.51-2.50=-.	, 2.51-3.50=���4��, 3.51-
4.50=$��, 4.51-5.00=$��9�2�'#  
 

���D4������
��(=)@%����9�2 27 �(�=KA#-�E� @I�1��$�&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:
A9	��	��%�.��E� @=-
��$���
�*��7���D4�%34(1�B�7�58�%�1/2.�.���7��(��
$�:�6;���
.��<�	.	FE@�(#�7 ���4�� 
 

%����9�2 28 

E��L4�2	34(�E��7�2	��7$�%�;�,.�
��$
�#�=K���2	���7
��$1�-.$@���D4�%34(1�B�7�58�% 

�1/2.�.���7��(��
$�:�6;���.��<�	 (n=55) 
��	��� 
E��L4�2	  �E��7�2	��7$�%�;� 

#-�=4���F%� 3.38 0.93 
#-�������	����. 3.47 0.88 
#-�.����	)34(7'
4��� 3.27 0.95 
#-���2���7�'������	�F- 3.60 1.03 
#-����3(3�.���134(���9����@��(�9:�4'E$.��<�	 2.98 1.21 
I�1��$ 3.34 0.86 

*��58)��(�$� 
/. -.	��E� 1=A$E1�-.$, 1.00-1.50=A$E
E.	1�-.$, 1.51-2.50=1�-.$-.	, 2.51-3.50=1�-.$���4��
, 3.51-4.50=1�-.$$��, 4.51-5.00=1�-.$$��9�2�'#  
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���D4������
��(=)@%����9�2 28 �(�=KA#-�E� @I�1��$�&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:
A9	��	��%�.��E�$�
��$1�-.$.	FE@�(#�7 ���4�� (
E��L4�2	�9E���7 3.34) �E���(�#K9�2
�&�7�.'#$:?�6��.����	���E�$�
��$1�-.$$��9�2�'# 
/. #-���2���7�'������	�F- (
E��L4�2	
�9E���7 3.60) �.�4�$� 
/. #-�������	����. (
E��L4�2	�9E���7 3.47) #-�=4���F%� (
E��L4�2	�9E���7 
3.38) #-�.����	)34(7'
4��� (
E��L4�2	�9E���7 3.27) 34(#-����3(3�.���134(���9����@
��(�9:�4'E$.��<�	 (
E��L4�2	�9E���7 2.98) %�$4��#�7 

 
%����9�2 29 


��$&�234(�-.	4(,.�.�#�7
��$���
�*,.�
'54��65(,.�7�58�%%�$ 
��.7$�%�;�
'5�'B��(#�7.'#$:?�6�3=E���%� (n=55) 


'54��65(,.�7�58�%%�$ TQF 
��$&�2 (�-.	4() 
.�#�7 1 .�#�7 2 .�#�7 3 .�#�7 4 .�#�7 5 


'5J��$ ���	J��$ 21  

(38.18) 

8  
(14.55) 

9  
(16.36) 

9  
(16.36) 

8  
(14.55) 


��$�F- 
 

18  
(32.73) 

19  

(34.55) 

7  
(12.73) 

7  
(12.73) 

4  
(7.27) 

9��6(9���O**� 
 

8  
(14.55) 

14  
(25.45) 

21  

(38.18) 

8  
(14.55) 

4  
(7.27) 


��$��$1�J)�(=�E��7'

4 34(
��$��7D�#�.7 
 

3  
(5.45) 

11  
(20.00) 

11  
(20.00) 

22  

(40.00) 

8  
(14.55) 

������
��(=)%���4, ����/2.��� 34( 
���@�-�9
""4	������9: 

5  
(9.09) 

3  
(5.45) 

7  
(12.73) 

9  
(16.36) 

31  

(56.36) 

 
 ������@=-DF-39�&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	��#.�#�7
��$���
�*,.�
'54��65(
,.�7�58�%%�$��.7$�%�;�
'5�'B��(#�7.'#$:?�6�3=E���%� (Thai Qualification Framework: TQF) 
D4������
��(=)@I�1��$ 17�E� �&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	��7�F-�E�
'54��65(,.�
7�58�%9�2���
�*���.�7#�79�2 1 
/. 
'5J��$34(���	J��$ .�#�79�2 2 
/. 
��$�F- .�#�79�2 3 
/. 9��6(9��
�O**� .�#�79�2 4 
/. 
��$��$1�J)�(=�E��7'

4 34(
��$��7D�#�.7 34(.�#�79�2 5 
/. ������
��(=)
%���4, ����/2.��� 34(���@�-�9
""4	������9: (%����9�2 29) 
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%����9�2 30 
�����7�F-���2	���7
��$1.�1�	�,.�
'54��65(,.�7�58�%%�$��.7$�%�;�
'5�'B� 

�(#�7.'#$:?�6�3=E���%� (n=55) 

'54��65(,.�7�58�% 5 #-�%�$ TQF �1�	�1.���=��7��(��
$

�:�6;���.��<�	=�/.A$E 

��$&�2 (f) �-.	4( (%) 

1. �1�	�1. 44 80.00 
2. A$E�1�	�1. 11 20.00 
��$ 55 100.00 

 

���D4������
��(=)@%����9�2 30 �(�=KA#-�E� �&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	�E�
@=*E (�-.	4( 80) ��7�F-�E�
'54��65(,.�7�58�% 5 #-�%�$ TQF �1�	�1.���=��7���D4�%34(1�B�
7�58�%@�(#�7���**�%���1/2.�.���7��(��
$�:�6;���.��<�	9�2�(���#,?�@�X 1.:. 2558  
  .������ 
5(DF-����	A#-��K7,-.$F4����
'5I�1 ���=��7DF-39�&�7�.'#$:?�6��.��9�2$.��E�

'54��65(,.�7�58�%%�$��.7 TQF A$E�1�	�1. "#	DF-39�&�7�.'#$:?�6��.��9�2����4'E$
%��.	E��A#-@=-,-.��.3(�E� 7�58�%�(#�7���**�%��
��$�
'54��65(�1�2$�%�$ A#-3�E (1) 9��6(9��
I�6�%E����(�9: (2) 
��$�F-���2	���7I�6�34(��BJ��$.��<�	 (3) 9��6(������1 (4) 
��$���DF-�� (5) 
�',I�1��	34(@� (6) 
��$</2.��%	)�'���% (7) 
��$
�#�����2$��-�����
) (8) 9��6(@����U�7�%���9��
������1 (9) 9��6(���7��=��34(�����#��� (10) 9��6(���3���=�
��$�F-%4.#��1 (11) 
��$�F-#-�

��$��$1�J)�(=�E����(�9: (12) 
��$�4-�3�#�..� 34( (13) ��%��J��5( 
 

������ 3 ��	
���
�����
��������%�0
�#��!,�(1	$
��	��:�'����(/�+:�	
��#;�


�#"&���<����%�#�	
��'=,������%'���
���(�$)	��
�*�+� 
���������
��$1�-.$,.��&�7�.'#$:?�6��.��@���1�B�7�58�%�1/2.�.���7�����C#����

,.���(��
$�:�6;���.��<�	 ������:?�6��I�1���D4�%34(1�B�7�58�%@�O��'7� (What is) ,.�
�&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	 ��(�.7#-�	
��$1�-.$ 3 #-� A#-3�E (1) 
��$1�-.$#-�
.���1 (2) 
��$1�-.$#-�
'54��65(,.�7�58�% 34( (3) 
��$1�-.$#-�������$���D4�%34(1�B�

'5I�17�58�% 
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3.1 ��
������,�
��
��� 
���D4������
��(=),-.$F4����
'5I�1 (D4�����$I�65)DF-39�&�9F%34(D4�������
��(=)

�.����34(������	) 17�E� .���19�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=������=��77�58�%9�2�7���:?�6�@
�(#�7���**�%��$����� 16 .���1 (%����9�2 17) 34(D4������
��(=)@%����9�2 31 17�E� @I�1��$
�&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	$�
��$1�-.$@���D4�%7�58�%�(#�7���**�%��@=-%����7

��$%-.����,.���(��
$�:�6;���.��<�	 �-.	4( 30.91 "#	.���19�2$�
��$1�-.$$��9�2�'# 
/. .���1
��7�*�� (�-.	4( 69.09) �.�4�$� 3 .�#�73�� 
/. (1) .���1��J'���� =�/.��4�9' =�/.��-�,.������� 
.���1���U=$�	=�/.�%��� 34(.���19�	
��$ (�-.	4( 56.36 �9E���) (2) DF-��(�.7.���1#-�
7�����9E.��9�2	� (�-.	4( 54.55) 34( (3) $�

'�9:�) 34(1����"��3�$/I�%%�
��/�-�.�=�� (�-.	4( 
49.09) %�$4��#�7 �E�.���19�2�&�7�.'#$:?�6��.��A$E��$��&D4�%A#-$��1�	�.���1�#�	� 
/. 
DF-���2	���*#-������($� 

 
%����9�2 31 


��$1�-.$#-�.���1,.��&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	  
"#	1����5����
��$&�234(�-.	4(,.�.���19�2�&�7���$��&D4�%A#- (n=55) 

�4'E$��,����� 9�2 .���19�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=���* 
��$&�2 (f) �-.	4( (%) 
��9	�:��%�)�',I�1 1 319	) 1 1.82 

2 9�%319	) 1 1.82 
3 1	�7�4 14 25.45 

��9	�:��%�)��	I�1 
34(���I�1 

4 ��������9��1	���J��$��%� 1 1.82 
5 DF-���2	���*#-������($� 0 0.00 
6 ���9
""4	����.�=�� 6 10.91 

��:����$:��%�) 7 ��:��� 20 36.36 
�&��O%	���$:��%�) 8 �&���� 6 10.91 

7��=��J'���� 1�5��	:��%�)  
���7�*�� �����#���  

���9E.��9�2	�  
34(�:�6;:��%�) 

9 DF-��(�.7.���1#-�7�����9E.��9�2	� 30 54.55 
10 $�

'�9:�) 27 49.09 
11 1����"��3�$/I�%%�
��/�-�.�=�� 27 49.09 
12 ��7�*�� 38 69.09 
13 ��J'����/��4�9'/��-�,.������� 31 56.36 

$'6	:��%�)34(
���
$:��%�) 

14 ���U=$�	 31 56.36 
15 9�	
��$ 31 56.36 
16 ����9J�$'6	� 9 16.36 


��$1�-.$@I�1��$ (
E��L4�2	,.��-.	4() 30.91 
*A$E��$3����WX$/. (21 ��,�) �/2.����$'E�:?�6�
��$1�-.$,.�7�58�%9�2�7���:?�6�@�(#�7���**�%�� ,5(9�2

3����WX$/.$����DF-9�2�7���:?�6�@�(#�7��(��:�	7�%�������1 
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3.2 ��
������,�
��!"�#	$"���%�#"&� 
���D4������
��(=),-.$F4����
'5I�1 (D4�����$I�65)DF-39�&�9F%34(D4�������
��(=)

�.����34(������	) 17�E� 
'54��65(,.�7�58�%9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=������=��77�58�%
9�2�7���:?�6�@�(#�7���**�%�� ��(�.7#-�	 (1) #-�1'9J�1���	 ���� 12 
'54��65( (2) #-���%
1���	 ���� 8 
'54��65( 34( (3) #-�9��6(1���	 ���� 6 
'54��65( (%����9�2 18) 34(D4���
���
��(=)@%����9�2 32 17�E� @I�1��$ �&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	��$��&1�B�

'54��65(,.�7�58�%9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=���A#-�-.	4( 64.34 

�$/2.1����5������	#-� 17�E� (1) #-�1'9J�1���	 �&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	
��$��&1�B�
'54��65(,.�7�58�%A#-�-.	4( 61.82 (2) #-���%1���	 ��$��&1�B�A#-�-.	4( 58.86 
34( (3) #-�9��6(1���	 ��$��&1�B�A#-�-.	4( 76.67 �(�=KA#-�E�
'54��65(,.�7�58�%#-�9��6(
1���	 ��$��&1�B�A#-$��9�2�'# �.�4�$� 
/. #-�1'9J�1���	 34(#-���%1���	 

�$/2.1����5������	
'54��65( A#-D4��'�#����  
(1) 
'54��65(,.�7�58�%#-�1'9J�1���	 17�E� 
'54��65(,.�7�58�%9�2�&�7�.'#$:?�6�

�.��$�
��$1�-.$$��9�2�'# 
/. 
��$��$��&#-�I�6�.���a6 (�-.	4( 94.55) �.�4�$� 3 .�#�73�� 

/. 
��$�F-@��,�����=�/.������1 (�-.	4( 87.27) �%��O**�=�/.9��6(9���O**� (�-.	4( 85.45) 34(
���
�#�����2$=�/.
��$
�#��-�����
)34(9��6(������	�F-%4.#����% (�-.	4( 67.27 �9E���) %�$4��#�7 
�E�
'54��65(,.�7�58�%9�2�&�7�.'#$:?�6��.��$�
��$1�-.$-.	9�2�'# 
/. ���
�#����
��(=) 
(�-.	4( 29.09) 

(2) 
'54��65(,.�7�58�%#-���%1���	 17�E� 
'54��65(,.�7�58�%9�2�&�7�.'#$:?�6��.��
$�
��$1�-.$$��9�2�'# 
/. 
'5J��$ =�/.���	J��$ =�/.���	�7��5@������1 (�-.	4( 87.27) �.�4�$� 
3 .�#�73�� 
/. 
��$���DF-�� (�-.	4( 80) 7'
4��I�19�2#� (�-.	4( 76.36) 34(9�:
%�����7��%E.��/
�1/2.�E�$�� (�-.	4( 54.55) %�$4��#�7 �E�
'54��65(,.�7�58�%9�2�&�7�.'#$:?�6��.��$�
��$
1�-.$-.	9�2�'# 
/. 3���F�@�@���9���� (�-.	4( 36.36)  

(3) 
'54��65(,.�7�58�%#-�9��6(1���	 17�E� 
'54��65(,.�7�58�%9�2�&�7�.'#$:?�6�
�.��$�
��$1�-.$$��9�2�'# 
/. 9��6(���@�-�9
""4	������9: (�-.	4( 92.73) �.�4�$� 3 .�#�7
3�� 
/. 9��6(���9�������9�$ (�-.	4( 89.09) 9��6(����/2.��� (�-.	4( 81.82) 34(9��6(����U�7�%�/
9��6(9��������1 (�-.	4( 74.55) %�$4��#�7 �E�
'54��65(,.�7�58�%9�2�&�7�.'#$:?�6��.��$�

��$1�-.$-.	9�2�'# 
/. 9��6(@������7%����7��9�29�� (�-.	4( 54.55)  
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%����9�2 32 

��$1�-.$#-�
'54��65(,.�7�58�%,.��&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	 "#	1����5���� 


��$&�234(�-.	4(,.�
'54��65(9�2�&�7���$��&1�B�A#- (n=55) 
9�2 #-� 
'54��65(,.�7�58�%9�2 

��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� 

��$&�2 (f) �-.	4( (%) 

1 1'9J�1���	  
 

(1) �%��O**�/9��6(9���O**� 47 85.45 
(2) 
��$�F-@��,�����/������1 48 87.27 
(3) ���
�#�����2$/
��$
�#��-�����
) 37 67.27 
(4) ���
�#���
��(=) 35 63.64 
(5) ���
�#����
��(=) 16 29.09 
(6) ���
�#������1��6) 22 40.00 
(7) 
��$��$��&@���3�-A,�O*=� 33 60.00 
(8) 
��$��$��&����%���4,/������
��(=)%���4, 21 38.18 
(9) 
��$��$��&@���7��=����#���%�.� 28 50.91 
(10) ���7��=����4� 32 58.18 
(11) 9��6(������	�F-%4.#����% 37 67.27 
(12) 
��$��$��&#-�I�6�.���a6 52 94.55 


��$1�-.$#-�1'9J�1���	 (
E��L4�2	,.��-.	4() 61.82 
     

2 ��%1���	 
 

(1) 
'5J��$/���	J��$/���	�7��5@������1  48 87.27 
(2) 9�:
%�����7��%E.��/�1/2.�E�$��  30 54.55 
(3) ���$.��=K
'5
E�@%�.�  28 50.91 
(4) 
��$���DF-��  44 80.00 
(5) 7'
4��I�19�2#�  42 76.36 
(6) 3���F�@�@���9����  20 36.36 
(7) $'$$.����4/
��$���14"4�  23 41.82 
(8) 
��$$�2@�  24 43.64 


��$1�-.$#-���%1���	 (
E��L4�2	,.��-.	4() 58.86 
     

3 9��6(1���	 
 

(1) 9��6(���@�-�9
""4	������9: 51 92.73 
(2) 9��6(���9�������9�$ 49 89.09 
(3) 9��6(9�����
$/9��6(�(=�E��7'

4  37 67.27 
(4) 9��6(����U�7�%�/9��6(9��������1 41 74.55 
(5) 9��6(����/2.��� 45 81.82 
(6) 9��6(@������7%����7��9�29�� 30 54.55 


��$1�-.$#-�9��6(1���	 (
E��L4�2	,.��-.	4() 76.67 

��$1�-.$@I�1��$ 64.34 
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3.3 ��
������,�
�	�	���	
���� ���#;�
�!">
��#"&� 
�����(�$�
��$1�-.$@���D4�%34(1�B�
'5I�17�58�%�1/2.�.���7��(��
$�:�6;���

.��<�	 ��������#�(#�7����U�7�%�@�O��'7� (What is) �E��&�7�.'#$:?�6��.��$�������$���
�%��	$
��$1�-.$.	FE@�(#�7$��-.	�1�	�@#@���D4�%34(1�B�7�58�% "#	��58)�����#�(#�7���
�U�7�%�9�2@=-�&�7���(�$�$� 6 �(#�7 A#-3�E 5 =�F�$�� (81-100%), 4=�F� (61-80%), 3=���4�� (41-60%), 
2=-.	 (21-40%), 1=-.	9�2�'# (1-20%), 0=A$E$�����U�7�%� �E���58)�����(�$�
��$1�-.$ 1����5����

E��L4�2	
(3 A#-3�E 
/. -.	��E� 1=A$E1�-.$, 1.00-1.50=A$E
E.	1�-.$, 1.51-2.50=1�-.$-.	, 2.51-
3.50=1�-.$���4��, 3.51-4.50=1�-.$$��, 4.51-5.00=1�-.$$��9�2�'# 
  

%����9�2 33 

��$1�-.$#-�������$���D4�%34(1�B�
'5I�17�58�%,.��&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	 

�1/2.�.���7��(��
$�:�6;���.��<�	 (n=55) 
9�2 ������$���D4�%34(1�B�
'5I�17�58�% Mean SD % 
��$1�-.$ 

#-�9�2 1 =4���F%� 
1.1 �(7734(�4A�@���7��=��=4���F%� �����C#/�C#=4���F%� 34(

���1�B�/���7��'�
'5I�1,.�=4���F%� 
3.22 
 

1.32 
 

64.40 
 

1.2 �����C#=4���F%�/��,�����9�2���9�2%-.����@.��<�	  
(��E ��,����9E.��9�2	�34(���"��3�$ ��,�9�21��34(���
�#�9�� ��,����D4�%.�=�� ��,�I�6�7�z�<� ���%-) 

2.93 
 
 

1.27 
 
 

58.60 
 

1.3 ���7F�5������.7 TQF��7$�%�;�=4���F%����=��77����,�
,.�.��<�	 (��E ASEAN Common Competency Standards 
Framework for Tourism Professionals ���%-) 

2.78 
 
 

1.30 
 
 

55.60 
 

1.4 ����9�	7".=E�	��% (Credit transfer) �(=�E���&�7�,.�9E�
��7�&�7�.'#$:?�6�./2@��(�9:�4'E$.��<�	  

2.60 
 

1.55 
 

52.00 
 

1.5 ���1�B�34(���7��'�=4���F%�"#	9��,-.%�4�
��$�E�$$/.
�(=�E���&�7�,.�9E� ��7�&�7� .�
)�� =E�	�� �&�
��(�.7��� (I�
��;/�.��) ,.���(�9:./2@�4'E$.��<�	 

2.55 
 
 

1.30 
 
 

51.00 
 

1.6 ���7���'���� }9��6(9��I�6�~ �������7��
�7=�/.7��
�7�4/.�@
3%E4(=4���F%� "#	��:?�6��4/.�.	E��-.	��E� 3 I�6� A#-3�E 
I�6�A9	 34(I�6�9�����@.��<�	.�� 2 I�6� ��E �4/.����	
����I�6�A9	 I�6�.���a6 34(I�6�7�z�<� ���%- 

2.40 
 
 
 

1.34 
 
 
 

48.00 
 

1.7 ����E�����$@=-��:?�6�W�����E�$��7�&���(�.7���@
��(�9:A9	 34(/=�/.��(�9:@�4'E$.��<�	 �1/2.@=-A#-��7
��(�7���5)���� (����(	(��4� 3 �#/.-1 �X)  

2.80 
 
 

1.37 
 
 

56.00 
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%����9�2 33 (%E.) 
 

9�2 ������$���D4�%34(1�B�
'5I�17�58�% Mean SD % 
��$1�-.$ 
1.8 �����#@=-$����9#�.7
��$��$��&1/�;�9�2������,.�.��<�	

�E.�����K����:?�6� (Exit exam) (��E I�6�.���a6 ���@�-
�9
""4	������9: ���%-) 

2.51 
 
 

1.37 
 
 

50.20 
 

1.9 �����#@=-$�������$/"
�����@=-��:?�6�A�:?�6�#F�� =�/.�,-�
�E�$"
�����34���4�2	�(=�E���&�7�.'#$:?�6�@��(�9:
�4'E$.��<�	 (��E �,-��E�$"
����� The Malaysia-Indonesia-
Thailand student mobility ,.� The Framework for Regional 
Integration in Higher Education in Southeast Asia ���%-) 

2.78 
 
 
 
 

1.33 
 
 
 
 

55.60 
 


E��L4�2	 (#-�=4���F%�) 2.73 0.25 54.60 
#-�9�2 2 ������	����. 
2.1 �����#������$������	����.377�-DF-���	������
�* "#	

@=-��:?�6�A#-���	�F-34(W��9��6(����E�	�=4/.%�.��$/2.%-.�A�
9����@%E����(�9: 

3.09 
 
 

1.25 
 
 

61.80 
 

2.2 ���1�B��$��&(34(9��6(9�2������@7����,�.���19�2���9�2
%-.����@�4'E$.��<�	 "#	��/2.$"	���7�/�.=�����@"
�����
�.34(3D����.   

2.64 
 
 

1.13 
 
 

52.80 
 

2.3 ���@�-�/2.����.9�217@��(�9:�4'E$.��<�	 �1/2.@=-��:?�6�
A#-���	�F-.	E���,-�@�34($.��=KI�1��#�� (��E �F�I�1
"
����-��.�
��@��(�9:$��4�<�	 ���%-) 

2.53 
 
 

1.14 
 
 

50.60 
 

2.4 ���1�B�=��,-.����	 =�/.��%���$#-�������	����.�1/2.
��$�@�-���7��'�
'54��65(,.���:?�6� "#	�L1�(.	E��	�2�

'54��65(9�2�.#
4-.���7
��$%-.����,.�.��<�	  

2.33 
 
 

1.16 
 
 

46.60 
 

2.5 �(77�����#34(��(�$�D49�2�E�����$@=-��:?�6���$��&1�B�
34(���7��'�
'5I�1,.�%�.�A#-%����7
��$%-.����,.��&�
��(�.7���@��(�9:�4'E$.��<�	 (��E �����(�$�1�B����
@���W���� ���%-) 

2.56 
 
 
 

1.15 
 
 
 

51.20 
 


E��L4�2	 (#-�������	����.) 2.63 0.28 52.60 
#-�9�2 3 .����	)34(7'
4��� 
3.1 ����E�����$@=-.����	)34(7'
4���$�
��$�F-34(
��$�,-�@�

���2	���7 AEC 34(����%��	$7�58�%@=-$�
��$1�-.$ (��E @=-
.����	)�,-��E�$��(�'$/��$$�@=��,-.���2	���7 AEC  ���%-) 

2.64 
 
 

1.08 
 
 

52.80 
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%����9�2 33 (%E.) 
 

9�2 ������$���D4�%34(1�B�
'5I�17�58�% Mean SD % 
��$1�-.$ 
3.2 ����E�����$@=-.����	)A#-��7��(�7���5)%�� "#	�,-���7���

W��.7�$/W���� ��7�&�7�.'#$:?�6� .�
)�� =E�	�� =�/. 
�&���(�.7��� @��(�9:�4'E$.��<�	 

2.65 
 
 

1.31 
 
 

53.00 
 

3.3 ���34���4�2	���	�F-��(�7���5)@���9����/#F��@��(�9:
�4'E$.��<�	�(=�E��.����	)34(7'
4���,.��&�7��1/2.��$�
&E�	9.#@=-��7��:?�6�  

2.65 
 
 

1.35 
 
 

53.00 
 

3.4 �����#9��,-.%�4�
��$�E�$$/.���2	���7������	����.��7
�&�7�.'#$:?�6�@��(�9:�4'E$.��<�	 (��E "
�����
34���4�2	.����	)����&�7�.'#$:?�6�@��(�9:�4'E$.��<�	
�1/2.9��=-�9�2�.@7����,����� ���%-) 

2.51 
 
 
 

1.27 
 
 
 

50.20 
 

3.5 ����1�2$��#�E�.����	)%E.��:?�6�@��,�����9�2���9�2%-.����@
��(�9:�4'E$.��<�	@=-$�
��$�=$�(�$ (��E ������1 7 ��,�,.�
.��<�	 A#-3�E 319	) 9�%319	) 1	�7�4 ��:��� �&���� ��
������ 34(��7�*��) 

2.49 
 
 
 

1.32 
 
 
 

49.80 
 


E��L4�2	 (#-�.����	)34(7'
4���) 2.59 0.08 51.80 
#-�9�2 4 ��2���7�'������	�F- 
4.1 ���$��/2.��2�1�$1) 34(�/2...A4)@���$�59�2�1�	�1. ���=��7

��:?�6�@����/7
-,-.$F4���2	���7��(�9:@�4'E$.��<�	 
(��E e-library ;�,-.$F4�1/2.����/7
- ���%-) 

2.80 
 
 

1.22 
 
 

56.00 
 

4.2 �����#�%��	$�/2. ���#' 34(.'���5)������	9�29��$�	 34(A#-
$�%�;�@�(#�7���4 (��E ���A�%�$,-.%�4�	.$��7�E�$
���2	���7�����(�.7������1 7 ��,�,.�.��<�	) 

2.85 
 

 

1.25 
 

 

57.00 
 

4.3 �����#@=-=-.��$'# 3=4E����	�F- =-.����	34(=-.��U�7�%���� 
(Laboratory) @���$�59�2�1�	�1.���=��7��:?�6� "#	�L1�(@
��,�9�2���9�2%-.����@��(�9:�4'E$.��<�	 

2.89 
 
 

1.23 
 
 

57.80 
 

4.4 �����#�%��	$�9
""4	������9:@���$�59�2�1�	�1.%E.���@�-
,.���:?�6� ��E 
.$1���%.�) �
�/.,E�	.��%.�)�K% ;�,-.$F4
������	 ���%-  

3.35 
 
 

1.25 
 
 

67.00 
 


E��L4�2	 (#-���2���7�'������	�F-) 2.97 0.25 59.40 
#-�9�2 5 ���3(3�.���134(���9����@��(�9:�4'E$.��<�	 
5.1 ���@=-,-.$F4��:?�6����2	���7���,?�9(�7�	DF-A#-��7@7��7�.�

$�%�;�������13=E�.��<�	 ��E $�%�;��$��&(������1���
9E.��9�2	�.��<�	 ���%- 

2.18 
 
 

1.20 
 
 

43.60 
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%����9�2 33 (%E.) 
 

9�2 ������$���D4�%34(1�B�
'5I�17�58�% Mean SD % 
��$1�-.$ 
5.2 ���@=-,-.$F4���2	���7%4�#3���� 34(�����(��:��7�$�
���

@�&���(�.7���@��(�9:�4'E$.��<�	  
2.45 
 

1.27 
 

49.00 
 

5.3 �����#@=-$�:F	)@=-
����?�6�#-�������� 34(#-����1�B�
�$��&(34(9��6(9�2������@�����(�.7.���1/������1@
��(�9:�4'E$.��<�	  

2.36 
 
 

1.34 
 
 

47.20 
 

5.4 ���@=-,-.$F4���2	���7���W��.7�$/���W���� @�&�7�/.�
)��/
=E�	��/�&���(�.7���@��(�9:�4'E$.��<�	 �1/2.�%��	$

��$1�-.$@=-��7��:?�6�9�2���4���(�7���:?�6� 

2.47 
 
 

1.35 
 
 

49.40 
 

5.5 ����E�����$ ��7�' 34(@=-
��$�E�	�=4/.3�E��:?�6�@���
�$�
���34(����#�9��A�9������7�&���(�.7���@
��(�9:�4'E$.��<�	 

2.53 
 
 

1.44 
 
 

50.60 
 


E��L4�2	 (#-����3(3�.���134(���9����@��(�9:�4'E$.��<�	) 2.40 0.14 48.00 

E��L4�2	 (��$9'�#-�) 2.66 0.27 53.20 

 

 ���D4������
��(=)@%����9�2 33 17�E� @I�1��$ 17�E� �&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:
A9	A#-#����������$���D4�%34(1�B�
'5I�17�58�%�1/2.�.���7��(��
$�:�6;���.��<�	.	FE@
�(#�7 ���4�� (
E��L4�2	�9E���7 2.66 =�/.�-.	4( 53.20) 34(�$/2.1����5������	#-� 17�E� #-�9�2$�

��$1�-.$=�/.A#-#�������$��9�2�'# 
/. #-���2���7�'������	�F- (
E��L4�2	�9E���7 2.97 =�/.�-.	4( 
59.40) �.�4�$� 
/. #-�=4���F%� (
E��L4�2	�9E���7 2.73 =�/.�-.	4(54.60) #-�������	����. 
(
E��L4�2	�9E���7 2.63 =�/.�-.	4( 52.60) #-�.����	)34(7'
4��� (
E��L4�2	�9E���7 2.59 =�/.�-.	4(
51.80) 34(#-����3(3�.���134(���9����@��(�9:�4'E$.��<�	 (
E��L4�2	�9E���7 2.40 =�/.�-.	
4( 48) %�$4��#�7 34(�$/2.1����5������	������$ A#-D4��'�#���� 
 

(1) ,�
���#	����  
������$9�2$�
��$1�-.$$��9�2�'# 
/. ������$9�2 1.1 �(7734(�4A�@���7��=��=4���F%� ���

��C#=�/.�C#=4���F%� 34(���1�B�=�/.���7��'�
'5I�1,.�=4���F%� (
E��L4�2	�9E���7 3.22 =�/.�-.	4( 
64.40) �.�4�$� 3 .�#�73�� 
/. ������$9�2 1.2 �����C#=4���F%�/��,�����9�2���9�2%-.����@.��<�	 
(
E��L4�2	�9E���7 2.93 =�/.�-.	4( 58.0) ������$9�2 1.7 ����E�����$@=-��:?�6�W�����E�$��7�&�
��(�.7���@��(�9:A9	 34(/=�/.��(�9:@�4'E$.��<�	 �1/2.@=-A#-��7��(�7���5)���� (���
�(	(��4� 3 �#/.-1 �X) (
E��L4�2	�9E���7 2.80 =�/.�-.	4( 56) 34(������$9�2 1.3 ���7F�5������.7 
TQF ��7$�%�;�=4���F%����=��77����,�,.�.��<�	 34(������$9�21.9 �����#@=-$�������$/
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"
�����@=-��:?�6�A�:?�6�#F�� =�/.�,-��E�$"
�����34���4�2	�(=�E���&�7�.'#$:?�6�@
��(�9:�4'E$.��<�	 (
E��L4�2	�9E���7 2.78 =�/.�-.	4( 55.60 �9E���) %�$4��#�7 �E�������$9�2$�
��$
1�-.$-.	9�2�'# 
/. ������$9�2 1.6 ���7���'���� }
��$��$��&9��I�6�%E����(�9:~ �������7��
�7
�4/.�@3%E4(=4���F%� "#	��:?�6�%-.��4/.�.	E��-.	��E� 3 I�6� (��$I�6�A9	) (
E��L4�2	�9E���7 
2.40 =�/.�-.	4( 48) 
 (2) ,�
�	
����+�	
����  

������$9�2$�
��$1�-.$$��9�2�'# 
/. ������$9�2 2.1 �����#������$������	����.377�-
DF-���	������
�* "#	@=-��:?�6�A#-���	�F-34(W��9��6(����E�	�=4/.%�.��$/2.%-.�A�9����@
%E����(�9: (
E��L4�2	�9E���7 3.09 =�/.�-.	4( 61.80) �.�4�$� 3 .�#�73�� 
/. 
/. ������$9�2 2.2 ���
1�B��$��&(34(9��6(9�2������@7����,�.���19�2���9�2%-.����@�4'E$.��<�	 "#	��/2.$"	���7
�/�.=�����@"
������.34(3D����. (
E��L4�2	�9E���7 2.64 =�/.�-.	4( 52.80) 34(������$9�2 
2.5 �(77�����#34(��(�$�D49�2�E�����$@=-��:?�6���$��&1�B�34(���7��'�
'5I�1,.�%�.�A#-
%����7
��$%-.����,.��&���(�.7���@��(�9:�4'E$.��<�	 (
E��L4�2	�9E���7 2.56 =�/.�-.	4( 
51.20) 34(������$9�2 2.3 ���@�-�/2.����.9�217@��(�9:�4'E$.��<�	 �1/2.@=-��:?�6�A#-���	�F-.	E��
�,-�@�34($.��=KI�1��#�� (
E��L4�2	�9E���7 2.53 =�/.�-.	4( 50.60) %�$4��#�7 �E�������$9�2$�
��$
1�-.$-.	9�2�'# 
/. ������$9�2 2.4 ���1�B�=��,-.����	/��%���$#-�������	����.�1/2.��$�@�-
���7��'�
'54��65(,.���:?�6� "#	�L1�(.	E��	�2�
'54��65(9�2�.#
4-.���7
��$%-.����,.�
.��<�	 (
E��L4�2	�9E���7 2.33 =�/.�-.	4( 46.60) 
 (3) ,�
��
�
�+� ���!��
	�  
 ������$9�2$�
��$1�-.$$��9�2�'# $� 2 ������$ 
/. ������$9�2 3.2 ����E�����$@=-.����	)A#-��7
��(�7���5)%�� "#	�,-���7���W��.7�$/W���� ��7�&�7�.'#$:?�6� .�
)�� =E�	�� =�/.�&�
��(�.7��� @��(�9:�4'E$.��<�	 34(������$9�2 3.3 ���34���4�2	���	�F-��(�7���5)@���
9����/#F��@��(�9:�4'E$.��<�	�(=�E��.����	)34(7'
4���,.��&�7��1/2.��$�&E�	9.#@=-��7
��:?�6� (
E��L4�2	�9E���7 2.65 =�/.�-.	4( 53 �9E���) �.�4�$� 
/. ������$9�2 3.1 ����E�����$@=-
.����	)34(7'
4���$�
��$�F-34(
��$�,-�@����2	���7��(��
$�:�6;���.��<�	34(����%��	$7�58�%
@=-$�
��$1�-.$ (
E��L4�2	�9E���7 2.64 =�/.�-.	4( 52.80) 34(������$9�2 3.4 �����#9��,-.%�4�
��$
�E�$$/.���2	���7������	����.��7�&�7�.'#$:?�6�@��(�9:�4'E$.��<�	 (
E��L4�2	�9E���7 2.51 =�/.
�-.	4( 50.20) %�$4��#�7 �E�������$9�2$�
��$1�-.$-.	9�2�'# 
/. ������$9�2 3.5 ����1�2$��#�E�
.����	)%E.��:?�6�@��,�����9�2���9�2%-.����@��(�9:�4'E$.��<�	@=-$�
��$�=$�(�$ (
E��L4�2	
�9E���7 2.49 =�/.�-.	4( 49.80) 
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 (4) ,�
���%��#���!�	
����+���� 
 ������$9�2$�
��$1�-.$$��9�2�'# 
/. ������$9�2 4.4 �����#�%��	$�9
""4	������9:@
���$�59�2�1�	�1.%E.���@�-,.���:?�6� ��E 
.$1���%.�) �
�/.,E�	.��%.�)�K% ;�,-.$F4������	 ���
%- (
E��L4�2	�9E���7 3.35 =�/.�-.	4( 67) �.�4�$� 
/. ������$9�2 4.3 �����#@=-=-.��$'# 3=4E����	�F- 
=-.����	34(=-.��U�7�%���� (Laboratory) @���$�59�2�1�	�1.���=��7��:?�6� "#	�L1�(@��,�9�2
���9�2%-.����@��(�9:�4'E$.��<�	 (
E��L4�2	�9E���7 2.89 =�/.�-.	4( 57.80) 34(������$9�2 4.2 ���
��#�%��	$�/2. ���#' 34(.'���5)������	9�29��$�	 34(A#-$�%�;�@�(#�7���4 (
E��L4�2	�9E���7 2.85 
=�/.�-.	4( 57) %�$4��#�7 �E�������$9�2$�
��$1�-.$-.	9�2�'# 
/. ������$9�2 4.1 ���$��/2.��2�1�$1) 
34(�/2...A4)@���$�59�2�1�	�1. ���=��7��:?�6�@����/7
-,-.$F4���2	���7��(�9:@�4'E$
.��<�	 (
E��L4�2	�9E���7 2.80 =�/.�-.	4( 56) 
 (5) ,�
�	
� �� ���
��� ��	
���
%
�:�'����(	�!?��
�*�+� 
 ������$9�2$�
��$1�-.$$��9�2�'# 
/. ������$9�2 5.5 ����E�����$ ��7�' 34(@=-
��$
�E�	�=4/.3�E��:?�6�@����$�
�����7�&���(�.7���@��(�9:�4'E$.��<�	 34(����#�9��A�
9����@��(�9:�4'E$.��<�	 (
E��L4�2	�9E���7 2.53 =�/.�-.	4( 50.60) �.�4�$� 
/. ������$9�2 5.4 ���
@=-,-.$F4���2	���7���W��.7�$/���W���� @�&�7� .�
)�� =E�	�� =�/.�&���(�.7���@
��(�9:�4'E$.��<�	 �1/2.�%��	$
��$1�-.$@=-��7��:?�6�9�2���4���(�7���:?�6� (
E��L4�2	�9E���7 2.47 
=�/.�-.	4( 49.40) ������$9�2 5.2 ���@=-,-.$F4���2	���7%4�#3���� 34(�����(��:��7�$�
���@
�&���(�.7���@��(�9:�4'E$.��<�	 (
E��L4�2	�9E���7 2.45 =�/.�-.	4( 49) 34(������$9�2 5.3 ���
��#@=-$�:F	)@=-
����?�6�#-�������� 34(#-����1�B��$��&(34(9��6(9�2������@�����(�.7
.���1/������1@��(�9:�4'E$.��<�	 (
E��L4�2	�9E���7 2.36 =�/.�-.	4( 47.20) %�$4��#�7 �E�������$9�2
$�
��$1�-.$-.	9�2�'# 
/. ������$9�2 5.1 ���@=-,-.$F4��:?�6����2	���7���,?�9(�7�	DF-A#-��7
@7��7�.�$�%�;�������13=E�.��<�	 (
E��L4�2	�9E���7 2.18 =�/.�-.	4( 43.60) 
 

������ 4 ��	
�����
�����
����%	
���
�'@�:�	
��#;�
�!">
��#"&� 
 
������
��(=)
��$%-.����������@���1�B�
'5I�17�58�%�1/2.�.���7��(��
$�:�6;���

.��<�	 ��(	'�%)@�-�9
�
�����(�$�
��$%-.����������9�2.��"$�#4
��$3%�%E�� (Discrepancy 
model) ���=��7
��$%-.����������@���1�B�
'5I�17�58�%,.��&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:
A9	 37E�..���� 3 #-� A#-3�E 
��$%-.����������#-�.���1 
��$%-.����������#-�
'54��65(,.�
7�58�% 34(
��$%-.����������#-�������$���D4�%34(1�B�
'5I�17�58�% �1/2.�.���7��(��
$
�:�6;���.��<�	  
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=4�����A#-
��$%-.����������
�7&-�9��� 3 #-�34-� ������%-.�$������#.�#�7
��$���
�*
,.�
��$%-.���������� (Needs priority) "#	��
E�
��$3%�%E�� (
E��-.	4(=�/.
E��L4�2	) $���#
���	�4��#�7���
E�$��9�2�'#A�=�
E�-.	9�2�'# "#	
E�
��$3%�%E��9�2$�
E�$��9�2�'# =$�	&?� 
��$%-.����
������,-.��$�
��$���
�*$��9�2�'#9�2
��A#-��7���1����5� =�/.%-.�#�������3�-A,.	E����E�#E��E. 
@,5(9�2
E�
��$3%�%E��9�2$�
E�-.	9�2�'# =$�	&?� 
��$%-.����������,-.��$�
��$���
�*-.	9�2�'# 
.��%-.�A#-��7���3�-A,@I�	=4�� =�/..��A$E������%-.�3�-A, 

 
4.1 ��
����%	
���
�'@�,�
��
���  
�����#.�#�7
��$���
�*,.�
��$%-.����������#-�.���1 @�-��J��������	7�9�	7
E��-.	4(34(


���5=�
E�
��$3%�%E��,.��-.	4(�(=�E���I�19�2������� (% 
��$1�-.$,.��&�7�.'#$:?�6�
�.��@�O��'7�) 34(�I�19�2
�#=��� (���=#@=-��� 100 %) 

 
%����9�2 34 

.�#�7
��$���
�*,.�
��$%-.����������#-�.���1,.��&�7�.'#$:?�6��.��  
9�2 
��$%-.����������#-�.���1 % 9�2
�#=���* 

(What should be) 
% 
��$1�-.$ 

(What is) 
Diff. 
 

.�#�79�2 

1 319	) 100 1.82 98.18 2 
2 9�%319	) 100 1.82 98.18 2 
3 1	�7�4 100 25.45 74.55 5 
4 ��������9��1	���J��$��%� 100 1.82 98.18 2 
5 DF-���2	���*#-������($� 100 0.00 100.00 1 
6 ���9
""4	����.�=�� 100 10.91 89.09 3 
7 ��:��� 100 36.36 63.64 6 
8 �&���� 100 10.91 89.09 3 
9 DF-��(�.7.���1#-�7�����9E.��9�2	� 100 54.55 45.45 8 
10 $�

'�9:�) 100 49.09 50.91 7 
11 1����"��3�$/I�%%�
��/�-�.�=�� 100 49.09 50.91 7 
12 ��7�*�� 100 69.09 30.91 10 
13 ��J'����/��4�9'/��-�,.������� 100 56.36 43.64 9 
14 ���U=$�	 100 56.36 43.64 9 
15 9�	
��$ 100 56.36 43.64 9 
16 ����9J�$'6	� 100 16.36 83.64 4 

*@�X 1.:. 2558 
�#�E��&�7�.'#$:?�6��.��9'�3=E� (68 3=E�) �(��$��&D4�%7�58�%�(#�7���**�%��A#-@9'�
��,�.���19�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� #���� % 9�2
�#=���=100 ���=��79'�.���1 
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 ���D4������
��(=)@%����9�2 34 17�E� .���19�2�&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	%-.�
@=-
��$���
�*�/2.�������.���19�2��(��
$�:�6;���.��<�	%-.���� ���	�%�$.�#�7
��$���
�* 10 
.�#�7 (7��.���1$�
��$���
�*�9E����?�.	FE@.�#�7�#�	���) A#-3�E .�#�79�2 1 .���1DF-���2	���*#-����
��($� .�#�79�2 2 .���1319	) 9�%319	) 34(��������9��1	���J��$��%� .�#�79�2 3 .���1�&���� 
34(���9
""4	����.�=�� .�#�79�2 4 .���1����9J�$'6	� .�#�79�2 5 .���11	�7�4 .�#�79�2 6 
.���1��:��� .�#�79�2 7 .���1$�

'�9:�) 34(1����"��3�$/I�%%�
��/�-�.�=�� .�#�79�2 8 DF-
��(�.7.���1#-�7�����9E.��9�2	� .�#�79�2 9 .���1��J'����/��4�9'/��-�,.������� 34(���U=$�	/ 
9�	
��$ 34(.�#�79�2 10 .���1��7�*�� 
 

4.2 ��
����%	
���
�'@�,�
��!"�#	$"���%�#"&�  

�����#.�#�7
��$���
�*,.�
��$%-.����������#-�
'54��65(,.�7�58�% @�-��J����
����	7�9�	7
E��-.	4(34(
���5=�
E�
��$3%�%E��,.��-.	4(�(=�E���I�19�2������� (% 
��$1�-.$
,.��&�7�.'#$:?�6��.��@�O��'7�) 34(�I�19�2
�#=��� (���=#@=-��� 100 %) 

 
%����9�2 35 

.�#�7
��$���
�*,.�
��$%-.����������#-�
'54��65(,.�7�58�%,.��&�7�.'#$:?�6��.��  
9�2 #-� 
��$%-.���������� 

#-�
'54��65(,.�7�58�% 

% 9�2
�#=���* 
(What should be) 

% 
��$1�-.$ 
(What is) 

Diff. 
 

.�#�79�2 

1 1'9J�1���	  
 

(1) �%��O**�/9��6(9���O**� 100 85.45 14.55 9 
(2) 
��$�F-@��,�����/������1 100 87.27 12.73 10 
(3) ���
�#�����2$/
��$
�#��-�����
) 100 67.27 32.73 8 
(4) ���
�#���
��(=) 100 63.64 36.36 7 
(5) ���
�#����
��(=) 100 29.09 70.91 1 
(6) ���
�#������1��6) 100 40.00 60.00 3 
(7) 
��$��$��&@���3�-A,�O*=� 100 60.00 40.00 6 
(8) 
��$��$��&����%���4,/������
��(=)%���4, 100 38.18 61.82 2 
(9) 
��$��$��&@���7��=����#���%�.� 100 50.91 49.09 4 
(10) ���7��=����4� 100 58.18 41.82 5 
(11) 9��6(������	�F-%4.#����% 100 67.27 32.73 8 
(12) 
��$��$��&#-�I�6�.���a6 100 94.55 5.45 11 

*@�X 1.:. 2558 
�#�E��&�7�.'#$:?�6��.��9'�3=E� (68 3=E�) �(��$��&1�B�
'54��65(,.�7�58�%�(#�7
���**�%��9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=���A#-
�79'�
'54��65( #���� % 9�2
�#=���=100 ���=��79'�
'54��65( 
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%����9�2 35 (%E.) 
 

9�2 #-� 
��$%-.���������� 
#-�
'54��65(,.�7�58�% 

% 9�2
�#=��� 
(What should be) 

% 
��$1�-.$ 
(What is) 

Diff. 
 

.�#�79�2 

2 ��%1���	 
 

(1) 
'5J��$/���	J��$/���	�7��5@������1  100 87.27 12.73 8 
(2) 9�:
%�����7��%E.��/�1/2.�E�$��  100 54.55 45.45 5 
(3) ���$.��=K
'5
E�@%�.�  100 50.91 49.09 4 
(4) 
��$���DF-��  100 80.00 20.00 7 
(5) 7'
4��I�19�2#�  100 76.36 23.64 6 
(6) 3���F�@�@���9����  100 36.36 63.64 1 
(7) $'$$.����4/
��$���14"4�  100 41.82 58.18 2 
(8) 
��$$�2@�  100 43.64 56.36 3 

       

3 9��6(1���	 
 

(1) 9��6(���@�-�9
""4	������9: 100 92.73 7.27 6 
(2) 9��6(���9�������9�$ 100 89.09 10.91 5 
(3) 9��6(9�����
$/9��6(�(=�E��7'

4  100 67.27 32.73 2 
(4) 9��6(����U�7�%�/9��6(9��������1 100 74.55 25.45 3 
(5) 9��6(����/2.��� 100 81.82 18.18 4 
(6) 9��6(@������7%����7��9�29�� 100 54.55 45.45 1 

 
���D4������
��(=)@%����9�2 35 17�E� 
'54��65(,.�7�58�% 3 #-� A#-3�E #-�1'9J�1���	 

#-���%1���	 34(#-�9��6(1���	 ���
'54��65(9�2�&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	%-.�@=-

��$���
�*�/2.�������
'54��65(9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� "#	��'�A#-#���� 

(1) 
'54��65(#-�1'9J�1���	 "#	���	�%�$.�#�7
��$���
�* 11 .�#�7 A#-3�E .�#�79�2 1 ���
�#
����
��(=) .�#�79�2 2 
��$��$��&����%���4, =�/.������
��(=)%���4, .�#�79�2 3 ���
�#������1��6) 
.�#�79�2 4 
��$��$��&@���7��=����#���%�.� .�#�79�2 5 ���7��=����4� .�#�79�2 6 
��$��$��&
@���3�-A,�O*=� .�#�79�2 7 ���
�#���
��(=) .�#�79�2 8 ���
�#�����2$/
��$
�#��-�����
) 34(9��6(
������	�F-%4.#����% ($�
��$���
�*�9E���) .�#�79�2 9 �%��O**� =�/.9��6(9���O**� .�#�79�2 10 

��$�F-@��,�����=�/.������1 34(.�#�79�2 11 
��$��$��&#-�I�6�.���a6 

(2) 
'54��65(#-���%1���	 "#	���	�%�$.�#�7
��$���
�* 8 .�#�7 A#-3�E .�#�79�2 1 3���F�@�
@���9���� .�#�79�2 2 $'$$.����4/
��$���14"4� .�#�79�2 3 
��$$�2@� .�#�79�2 4 ���$.��=K

'5
E�@%�.� .�#�79�2 5 9�:
%�����7��%E.�� =�/.�1/2.�E�$�� .�#�79�2 6 7'
4��I�19�2#� .�#�79�2 
7 
��$���DF-�� 34(.�#�79�2 8 
'5J��$ ���	J��$ =�/.���	�7��5@������1 
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(3) 
'54��65(#-�9��6(1���	 "#	���	�%�$.�#�7
��$���
�* 6 .�#�7 A#-3�E .�#�79�2 1 9��6(
@������7%����7��9�29�� .�#�79�2 2 9��6(9�����
$ =�/.9��6(�(=�E��7'

4 .�#�79�2 3 9��6(���
�U�7�%� =�/.9��6(9��������1 .�#�79�2 4 9��6(����/2.��� .�#�79�2 5 9��6(���9�������9�$ 34(
.�#�79�2 6 9��6(���@�-�9
""4	������9: 

 
4.3 ��
����%	
���
�'@�,�
�	�	���	
���� ���#;�
�!">
��#"&�  
�����#.�#�7
��$���
�*,.�
��$%-.����������#-�������$���D4�%34(1�B�
'5I�1

7�58�% 9��A#-"#	�������	7�9�	7
E��L4�2	 (=�/.�-.	4() ���D4�����(�$�"#	@�-$�%���($�5
E� 6 
�(#�7 34(
���5=�
E�
��$3%�%E��,.�
E��L4�2	 (=�/.�-.	4() �(=�E���(#�7����U�7�%�@�O��'7� 34(
�(#�7
��$
�#=���@�X 1.:. 2558  

 
%����9�2 36 

.�#�7
��$���
�*,.�
��$%-.����������#-�������$���D4�%34(1�B�
'5I�17�58�% 
,.��&�7�.'#$:?�6��.��  

9�2 
��$%-.���������� 
#-�������$���D4�%34(1�B�
'5I�17�58�% 

% 9�2
�#=���* 
(What should be) 

% 
��$1�-.$ 
(What is) 

Diff. 
 

.�#�79�2 
(��	#-�) 

.�#�79�2 
(I�1��$) 

#-�9�2 1 =4���F%� 
1.1 �(7734(�4A�@���7��=��=4���F%� �����C#/�C#

=4���F%� 34(���1�B�/���7��'�
'5I�1,.�=4���F%� 
84.80 64.40 20.40 8 22 

1.2 �����C#=4���F%�/��,�����9�2���9�2%-.����@.��<�	  
(��E ��,����9E.��9�2	�34(���"��3�$ ��,�9�21��34(���
�#�9�� ��,����D4�%.�=�� ��,�I�6�7�z�<� ���%-) 

83.00 58.60 24.40 7 21 

1.3 ���7F�5������.7 TQF ��7$�%�;�=4���F%����=��77��
��,�,.�.��<�	 (��E ASEAN Common Competency 
Standards Framework for Tourism Professionals) 

80.00 55.60 24.40 7 21 

1.4 ����9�	7".=E�	��% (Credit transfer) �(=�E��
�&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	��7
�&�7�.'#$:?�6�./2@��(�9:�4'E$.��<�	  

80.80 52.00 28.80 3 13 

1.5 ���1�B�34(���7��'�=4���F%�"#	9��,-.%�4�
��$
�E�$$/.�(=�E���&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	 ��7
�&�7� .�
)��=E�	�� =�/.�&���(�.7��� (I�
��;/
�.��) ,.���(�9:./2@�4'E$.��<�	 

82.20 51.00 31.20 2 8 

*$����D4���%.7377��(�$�"#	@�-$�%���($�5
E� 6 �(#�734(3�4����
E��-.	4( "#	@=-
�&�7�.'#$:?�6��.����(�$�%�.��E�@�X 1.:. 2558 �&�7��($�
��$1�-.$.	FE@�(#�7@# 
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%����9�2 36 (%E.) 
 

9�2 
��$%-.���������� 
#-�������$���D4�%34(1�B�
'5I�17�58�% 

% 9�2
�#=��� 
(What should be) 

% 
��$1�-.$ 
(What is) 

Diff. 
 

.�#�79�2 
(��	#-�) 

.�#�79�2 
(I�1��$) 

1.6 ���7���'���� }
��$��$��&9��I�6�%E����(�9:~ ���
����7��
�7�4/.�@3%E4(=4���F%� "#	��:?�6�%-.��4/.�
.	E��-.	��E� 3 I�6� (��$I�6�A9	) (��E �4/.����	@
����I�6�.���a6-I�6�7�z�<�-I�6�A9	 ���%-) 

81.40 48.00 33.40 1 2 

1.7 ����E�����$@=-��:?�6�W�����E�$��7�&���(�.7���
@��(�9:A9	 34(/=�/.��(�9:@�4'E$.��<�	 �1/2.@=-
A#-��7��(�7���5)���� (����(	(��4� 3 �#/.-1 �X)  

81.80 56.00 25.80 6 19 

1.8 �����#@=-$����9#�.7
��$��$��&1/�;�9�2������,.�
.��<�	�E.�����K����:?�6� (Exit exam) (��E 
I�6�.���a6 ���@�-�9
""4	������9: ���%-) 

78.60 50.20 28.40 4 14 

1.9 �����#@=-$�������$/"
�����@=-��:?�6�A�:?�6�#F�� 
=�/.�,-��E�$"
�����34���4�2	�(=�E��
�&�7�.'#$:?�6�@��(�9:�4'E$.��<�	 (��E �,-��E�$
"
����� The Malaysia-Indonesia-Thailand student 
mobility ,.� The Framework for Regional Integration in 
Higher Education in Southeast Asia ���%-) 

83.60 55.60 28.00 5 15 

#-�9�2 2 ������	����. 
2.1 �����#������$������	����.377�-DF-���	���

���
�* "#	@=-��:?�6�A#-���	�F-34(W��9��6(���
�E�	�=4/.%�.��$/2.%-.�A�9����@%E����(�9: 

86.60 61.80 24.80 5 20 

2.2 ���1�B��$��&(34(9��6(9�2������@7����,�.���1
9�2���9�2%-.����@�4'E$.��<�	 "#	��/2.$"	���7
�/�.=�����@"
������.34(3D����.   

82.20 52.80 29.40 4 12 

2.3 ���@�-�/2.����.9�217@��(�9:�4'E$.��<�	 �1/2.@=-
��:?�6�A#-���	�F-.	E���,-�@�34($.��=KI�1��#�� (��E 
�F�I�1"
����-��.�
��@��(�9:$��4�<�	 ���%-) 

82.60 50.60 32.00 2 6 

2.4 ���1�B�=��,-.����	 =�/.��%���$#-�������	����.
�1/2.��$�@�-���7��'�
'54��65(,.���:?�6� "#	�L1�(

'54��65(9�2�.#
4-.���7
��$%-.����,.�.��<�	  

80.00 46.60 33.40 1 2 
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%����9�2 36 (%E.) 
 

9�2 
��$%-.���������� 
#-�������$���D4�%34(1�B�
'5I�17�58�% 

% 9�2
�#=��� 
(What should be) 

% 
��$1�-.$ 
(What is) 

Diff. 
 

.�#�79�2 
(��	#-�) 

.�#�79�2 
(I�1��$) 

2.5 �(77�����#34(��(�$�D49�2�E�����$@=-��:?�6���$��&
1�B�34(���7��'�
'5I�1,.�%�.�A#-%����7
��$
%-.����,.��&���(�.7���@��(�9:�4'E$.��<�	 
(��E �����(�$�1�B����@���W���� ���%-) 

83.00 
 

 
 

51.20 
 
 
 

31.80 3 7 

#-�9�2 3 .����	)34(7'
4��� 
3.1 ����E�����$@=-.����	)34(7'
4���$�
��$�F-34(
��$

�,-�@����2	���7 AEC 34(����%��	$7�58�%@=-$�
��$1�-.$ 
(��E @=-.����	)�,-��E�$��(�'$/��$$�@=��,-.���2	���7 
AEC  ���%-) 

82.20 52.80 
 
 
 

29.40 4 12 

3.2 ����E�����$@=-.����	)A#-��7��(�7���5)%�� "#	�,-���7
���W��.7�$=�/.W���� ��7�&�7�.'#$:?�6� .�
)�� 
=E�	�� =�/.�&���(�.7��� @��(�9:�4'E$
.��<�	 

83.00 53.00 30.00 2 10 

3.3 ���34���4�2	���	�F-��(�7���5)@���9����/#F��@
��(�9:�4'E$.��<�	�(=�E��.����	)34(7'
4���,.�
�&�7��1/2.��$�&E�	9.#@=-��7��:?�6�  

82.60 53.00 29.60 3 11 

3.4 �����#9��,-.%�4�
��$�E�$$/.���2	���7������	����.
��7�&�7�.'#$:?�6�@��(�9:�4'E$.��<�	 (��E 
"
�����34���4�2	.����	)����&�7�@��(�9:�4'E$
.��<�	�1/2.9��=-�9�2�.@7����,����� ���%-) 

80.80 50.20 30.60 1 9 

3.5 ����1�2$��#�E�.����	)%E.��:?�6�@��,�����9�2���9�2
%-.����@��(�9:�4'E$.��<�	@=-$�
��$�=$�(�$ (��E 
������1 7 ��,�,.�.��<�	 A#-3�E 319	) 9�%319	) 
1	�7�4 ��:��� �&���� �������� 34(��7�*��) 

77.00 49.80 27.20 5 17 

#-�9�2 4 ��2���7�'������	�F- 
4.1 ���$��/2.��2�1�$1) 34(�/2...A4)@���$�59�2�1�	�1. 

���=��7��:?�6�@����/7
-,-.$F4���2	���7��(�9:@
�4'E$.��<�	 (��E e-library ;�,-.$F4�1/2.����/7
-) 

84.40 56.00 28.40 1 14 

4.2 �����#�%��	$�/2. ���#' 34(.'���5)������	9�29��$�	 34(
A#-$�%�;�@�(#�7���4 (��E ���A�%�$,-.%�4�
	.$��7�E�$���2	���7�����(�.7������1 7 ��,�,.�
.��<�	 ���%-) 

84.40 57.00 27.40 2 16 

 



136 

%����9�2 36 (%E.) 
 

9�2 
��$%-.���������� 
#-�������$���D4�%34(1�B�
'5I�17�58�% 

% 9�2
�#=��� 
(What should be) 

% 
��$1�-.$ 
(What is) 

Diff. 
 

.�#�79�2 
(��	#-�) 

.�#�79�2 
(I�1��$) 

4.3 �����#@=-=-.��$'# 3=4E����	�F- =-.����	34(
=-.��U�7�%���� (Laboratory) @���$�59�2�1�	�1.���=��7
��:?�6� "#	�L1�(@��,�9�2���9�2%-.����@��(�9:
�4'E$.��<�	 

84.40 57.80 26.60 3 18 

4.4 �����#�%��	$�9
""4	������9:@���$�59�2�1�	�1.
%E.���@�-,.���:?�6� ��E 
.$1���%.�) �
�/.,E�	
.��%.�)�K% ;�,-.$F4������	 ���%-  

89.40 67.00 22.40 4 21 

#-�9�2 5 ���3(3�.���134(���9����@��(�9:�4'E$.��<�	 
5.1 ���@=-,-.$F4��:?�6����2	���7���,?�9(�7�	DF-A#-��7

@7��7�.�$�%�;�������13=E�.��<�	 ��E $�%�;�
�$��&(������1���9E.��9�2	�.��<�	 ���%- 

76.80 43.60 
 
 

33.20 2 3 

5.2 ���@=-,-.$F4���2	���7%4�#3���� 34(�����(��:��7
�$�
���@�&���(�.7���@��(�9:�4'E$.��<�	  

81.80 49.00 32.80 4 5 

5.3 �����#@=-$�:F	)@=-
����?�6�#-�������� 34(#-����
1�B��$��&(34(9��6(9�2������@�����(�.7.���1/
������1@��(�9:�4'E$.��<�	  

81.00 47.20 33.80 1 1 

5.4 ���@=-,-.$F4���2	���7���W��.7�$/���W���� @�&�7�/
.�
)��/=E�	��/�&���(�.7���@��(�9:�4'E$
.��<�	 �1/2.�%��	$
��$1�-.$@=-��7��:?�6�9�2���4���(�7
���:?�6� 

82.60 49.40 33.20 2 3 

5.5 ����E�����$ ��7�' 34(@=-
��$�E�	�=4/.3�E��:?�6�
@����$�
���34(����#�9��A�9������7�&�
��(�.7���@��(�9:�4'E$.��<�	  

83.60 50.60 33.00 3 4 

 
���D4������
��(=)@%����9�2 36 17�E� @I�1��$ ������$���D4�%34(1�B�
'5I�1

7�58�%9�2�&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	%-.�@=-
��$���
�* $����� 28 ������$ ���=��7
������$9�2$�
��$������%-.�#��������E.���.�#�73�� 
/. ������$#-����3(3�.���134(���
9����@��(�9:�4'E$.��<�	 �.�4�$� 
/. #-�.����	)34(7'
4��� #-�������	����. #-�
=4���F%� 34(#-���2���7�'������	�F- %�$4��#�7 (���,-.$F4@%����9�2 33) ���=��7������$���D4�%
34(1�B�
'5I�17�58�%9�2$�
��$%-.����������$��9�2�'#@3%E4(#-� $�#���� 
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(1) ������$#-����3(3�.���134(���9����@%E����(�9: 
/. �����#@=-$�:F	)@=-

����?�6�#-�������� 34(#-����1�B��$��&(34(9��6(9�2������@�����(�.7.���1=�/.
������1@��(�9:�4'E$.��<�	  

(2) ������$#-�.����	)34(7'
4��� 
/. �����#9��,-.%�4�
��$�E�$$/.���2	���7������	���
�.��7�&�7�.'#$:?�6�@��(�9:�4'E$.��<�	 (��E "
�����34���4�2	.����	)����&�7�@
��(�9:�4'E$.��<�	�1/2.9��=-�9�2�.@7����,����� ���%-) 

(3) ������$#-�������	����. 
/. ���1�B�=��,-.����	=�/.��%���$#-�������	���
�.�1/2.��$�@�-���7��'�
'54��65(,.���:?�6� "#	�L1�(
'54��65(9�2�.#
4-.���7
��$%-.����
,.�.��<�	 

(4) ������$#-�=4���F%� 
/. ���7���'���� }
��$��$��&9��I�6�%E����(�9:~ �������
7��
�7=�/.7��
�7�4/.�@3%E4(=4���F%� "#	��:?�6�%-.��4/.�.	E��-.	��E� 3 I�6� (��$I�6�A9	) 
(��E �4/.����	@����I�6�.���a6-I�6�7�z�<�-I�6�A9	 ���%-) 

(5) ������$#-���2���7�'������	�F- 
/. ���$��/2.��2�1�$1) 34(�/2...A4)@���$�59�2
�1�	�1. ���=��7��:?�6�@����/7
-,-.$F4���2	���7��(�9:@�4'E$.��<�	 (��E e-library ;�,-.$F4
�1/2.����/7
- ���%-) 

.	E��A��K%�$ �$/2.1����5�9'�������$@I�1��$ 17�E� ������$���D4�%34(1�B�
'5I�1
7�58�%9�2�&�7�.'#$:?�6��.��
���E�����$34(��7�' "#	���	�%�$.�#�7
��$���
�*,.�
��$
%-.���������� $�#���� 

.�#�79�2 1 �����#@=-$�:F	)@=-
����?�6�#-�������� 34(#-����1�B��$��&(34(9��6(9�2
������@�����(�.7.���1/������1@��(�9:�4'E$.��<�	 (������$9�2 5.3)  

.�#�79�2 2 $����� 2 ������$ A#-3�E (1) ���7���'���� }
��$��$��&9��I�6�%E����(�9:~ 
�������7��
�7�4/.�@3%E4(=4���F%� "#	��:?�6�%-.��4/.�.	E��-.	��E� 3 I�6� (��$I�6�A9	) (��E 
�4/.����	@����I�6�.���a6-I�6�7�z�<�-I�6�A9	 ���%-) (������$9�2 1.6) 34( (2) ���1�B�
=��,-.����	 =�/.��%���$#-�������	����.�1/2.��$�@�-���7��'�
'54��65(,.���:?�6� 
"#	�L1�(
'54��65(9�2�.#
4-.���7
��$%-.����,.�.��<�	 (������$9�2 2.4) (�/2.�������������$
9�2$�
��$���
�*�9E����?�.	FE@.�#�7�#�	���) 

.�#�79�2 3 $����� 2 ������$ A#-3�E (1) ���@=-,-.$F4��:?�6����2	���7���,?�9(�7�	DF-A#-��7
@7��7�.�$�%�;�������13=E�.��<�	 ��E $�%�;��$��&(������1���9E.��9�2	�.��<�	 ���%- 
(������$9�2 5.1) 34( (2) ���@=-,-.$F4���2	���7���W��.7�$/���W���� @�&�7�/.�
)��/=E�	��/
�&���(�.7���@��(�9:�4'E$.��<�	 �1/2.�%��	$
��$1�-.$@=-��7��:?�6�9�2���4���(�7���:?�6� 
(������$9�2 5.4) (���������$9�2$�
��$���
�*�9E����?�.	FE@.�#�7�#�	���) 

.�#�79�2 4 ����E�����$ ��7�' 34(@=-
��$�E�	�=4/.3�E��:?�6�@����$�
���34(���
�#�9��A�9������7�&���(�.7���@��(�9:�4'E$.��<�	 (������$9�2 5.5) 
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.�#�79�2 5 ���@=-,-.$F4���2	���7%4�#3���� 34(�����(��:��7�$�
���@�&�
��(�.7���@��(�9:�4'E$.��<�	 (������$9�2 5.2) 

.�#�79�2 6 ���@�-�/2.����.9�217@��(�9:�4'E$.��<�	 �1/2.@=-��:?�6�A#-���	�F-.	E���,-�@�
34($.��=KI�1��#�� (��E �F�I�1"
����-��.�
��@��(�9:$��4�<�	 ���%-) (������$9�2 2.3) 

.�#�79�2 7 �(77�����#34(��(�$�D49�2�E�����$@=-��:?�6���$��&1�B�34(���7��'�

'5I�1,.�%�.�A#-%����7
��$%-.����,.��&���(�.7���@��(�9:�4'E$.��<�	 (��E ���
��(�$�1�B����@���W���� ���%-) (������$9�2 2.5) 

.�#�79�2  8 ���1�B�34(���7��'�=4���F%�"#	9��,-.%�4�
��$�E�$$/.�(=�E��
�&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	 ��7�&�7� .�
)��=E�	�� =�/.�&���(�.7��� (I�
��;/
�.��) ,.���(�9:./2@�4'E$.��<�	 (������$9�2 1.5) 

.�#�79�2 9 �����#9��,-.%�4�
��$�E�$$/.���2	���7������	����.��7�&�7�.'#$:?�6�@
��(�9:�4'E$.��<�	 (��E "
�����34���4�2	.����	)����&�7�@��(�9:�4'E$.��<�	�1/2.9��=-�9�2
�.@7����,����� ���%-) (������$9�2 3.4) 

.�#�79�2 10 ����E�����$@=-.����	)A#-��7��(�7���5)%��"#	��7���W��.7�$=�/.W���� ��7
�&�7�.'#$:?�6� .�
)�� =E�	�� =�/.�&���(�.7��� @��(�9:�4'E$.��<�	 (������$9�2 3.2) 

.�#�79�2 11 ���34���4�2	���	�F-��(�7���5)@���9����/#F��@��(�9:�4'E$.��<�	
�(=�E��.����	)34(7'
4���,.��&�7��1/2.��$�&E�	9.#@=-��7��:?�6� (������$9�2 3.3) 

.�#�79�2 12 ����E�����$@=-.����	)34(7'
4���$�
��$�F-34(
��$�,-�@����2	���7��(��
$
�:�6;���.��<�	 34(����%��	$7�58�%@=-$�
��$1�-.$ ��E @=-.����	)�,-��E�$��(�'$/��$$�@=��,-.
���2	���7��(��
$�:�6;���.��<�	 ���%- (������$9�2 3.1) 

.�#�79�2 13 ����9�	7".=E�	��% (Credit transfer) �(=�E���&�7�.'#$:?�6�@��(�9:A9	
��7�&�7�.'#$:?�6�./2@��(�9:�4'E$.��<�	 (������$9�2 1.4) 

.�#�79�2 14 �����#@=-$����9#�.7
��$��$��&1/�;�9�2������,.�.��<�	�E.�����K�
���:?�6� (Exit exam) (��E I�6�.���a6 ���@�-�9
""4	������9: ���%-) (������$9�2 1.8) 

.�#�79�2 15 �����#@=-$�������$/"
�����@=-��:?�6�A�:?�6�#F�� =�/.�,-��E�$"
�����
34���4�2	�(=�E���&�7�.'#$:?�6�@��(�9:�4'E$.��<�	 (��E �,-��E�$"
����� The Malaysia-
Indonesia-Thailand student mobility ,.� The Framework for Regional Integration in Higher Education 
in Southeast Asia ���%-) (������$9�2 1.9) 

.�#�79�2 16 �����#�%��	$�/2. ���#' 34(.'���5)������	9�29��$�	 34(A#-$�%�;�@�(#�7���4 
(��E ���A�%�$,-.%�4�	.$��7�E�$���2	���7�����(�.7������1 7 ��,�,.�.��<�	 A#-3�E 319	) 9�%
319	) 1	�7�4 ��:��� �&���� �������� 34(��7�*�� ���%-) (������$9�2 4.2) 

.�#�79�2 17 ����1�2$��#�E�.����	)%E.��:?�6�@��,�����9�2���9�2%-.����@��(�9:�4'E$
.��<�	@=-$�
��$�=$�(�$ (��E ������1 7 ��,�,.�.��<�	 ���%-) (������$9�2 3.5) 
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.�#�79�2 18 �����#@=-=-.��$'# 3=4E����	�F- =-.����	34(=-.��U�7�%����@���$�59�2�1�	�1.
���=��7��:?�6� "#	�L1�(@��,�9�2���9�2%-.����@��(�9:�4'E$.��<�	 (������$9�2 4.3) 

.�#�79�2 19 ����E�����$@=-��:?�6�W�����E�$��7�&���(�.7���@��(�9:A9	 34(/=�/.
��(�9:@�4'E$.��<�	 �1/2.@=-A#-��7��(�7���5)���� (����(	(��4� 3 �#/.-1 �X) (������$9�2 1.7) 

.�#�79�2 20 �����#������$������	����.377�-DF-���	������
�* "#	@=-��:?�6�A#-
���	�F-34(W��9��6(����E�	�=4/.%�.��$/2.%-.�A�9����@%E����(�9: (������$9�2 2.1) 

.�#�79�2 21 $����� 3 ������$ A#-3�E (1) �����C#=4���F%�/��,�����9�2���9�2%-.����@.��<�	 
(��E ��,����9E.��9�2	�34(���"��3�$ ��,�9�21��34(����#�9�� ��,����D4�%.�=�� ��,�I�6�7�
z�<� ���%-) (������$9�2 1.2) (2) ���7F�5������.7 TQF ��7$�%�;�=4���F%����=��77����,�,.�
.��<�	 (��E ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals ���%-) 
(������$9�2 1.3) �����#�%��	$�9
""4	������9:@���$�59�2�1�	�1.%E.���@�-,.���:?�6� ��E 

.$1���%.�) �
�/.,E�	.��%.�)�K% ;�,-.$F4������	 ���%- (������$9�2 4.4) (�/2.�������������$9�2$�

��$���
�*�9E����?�.	FE@.�#�7�#�	���) 

.�#�79�2 22 ���1�B��(7734(�4A�@���7��=��=4���F%� �����C#/�C#=4���F%� 34(���
1�B�/���7��'�
'5I�1,.�=4���F%� (������$9�2 1.1) 

 
.	E��A��K%�$ .��=/.���D4������
��(=),-.$F4����
'5I�1 (%.7��%&'��(��
)�������	,-. 1) 

34(D4������
��(=),-.$F4�������$�5 (%.7��%&'��(��
)�������	,-. 2 34( 3) @%.9�2 1-4 @
377�.7&�$�1/2.�������	 $�
��&�$�4�	��C#���� 4 ,-. 9�2��C#".���@=-DF-39�&�7�.'#$:?�6�
�.��@��(�9:A9	A#-3�#�
��$
�#�=K�1�2$�%�$.	E��=4��=4�	 ��'�A#-#���� 


��&�$,-.9�2 1 9E�
�#�E�$�.���1=�/.������1./2.��=�/.A$E9�2�&�7�.'#$:?�6��.��
��D4�%
�1/2.�.���7��(��
$�:�6;���.��<�	 "��#�(7'34(@=-�=%'D4 


��%.7   (1) DF-#F34DF-�F�.�	' (2) ��-�,.�J'���� SMEs ��E J'����D4�%I�58).�=�� ���%- (3) 
��:��� (	�	%)) (4) DF-��-��I�1	%�)34(�.��$��2 (Animation) (5) 9�2��?�6�#-����4�9' (6) ��
��J��5�',�'$� (7) 319	)3D%(��..� (8) ���U=$�	 (�(=�E����(�9:) (9) ��%319	) (10) 
��3�#� (11) .':������	) (�.34(.7�$#-����	J��$) 


��&�$,-.9�2 2 9E�
�#�E�7�58�%
��$�
'54��65(@#.��=�/.A$E "��#�(7'34(@=-�=%'D4 

��%.7  
'54��65(,.�7�58�%9�2��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=��� (�1�2$�%�$) A#-3�E (1) 


��$�F-34(
��$�,-�@�@��BJ��$,.���(�9:@.��<�	 (2) 
��$�F-,.���(�9:�1/2.7-�@ 3 $�%� 

/. ���
$ �:�6;��� 34(����$/.� (3) ��%���?�%E.=-�9�2 (4) 
��$���$/..���1 (���	�734-�9����A#-
9�9�"#	A$E%-.�W�����1�2$�%�$) (5) 9��6(#-��9
""4	������9: (6) ��%��J��5( (7) 
��$.#9 
(8) 
��$�����I��#�%E..�
)�� (9) 7'
4��I�1I�	.� (10) J��$�I�7�4 

 



140 


��&�$,-.9�2 3 9E�
�#�E��&�7�.'#$:?�6��.��
���%��	$
��$1�-.$#-�@#�1�2$�%�$ 

��%.7  (1) 
��$�F-34(
��$�,-�@�@��=$�	�(=�E����(�9: �1/2.
��$
4E.�%��@���9����

��7.�
)��@%E����(�9: (2) ,-.$F4,.�%4�#3����@�4'E$.��<�	 (3) 9��6(9��������1 (4) $�
3D�����D4�%7�58�%9�2��#�� (5) ��#�%��	$7'
4��� �/2.������	�F- .�
���&�9�2 34(�.����
��(�.7����.@=-1�-.$ (6) �����-��.�
)
��$�F-"#	���9������	#-��9
""4	� (7) �����7�'9'
����	�1/2.��-��3��3���F�@�@=-��77'
4�����	������� (8) ���D4�%
�F.����	)9�2$�
��$�F-
��$��$��& (9) 
���1�B�
��$��$��&9��I�6�,.�7�58�% "#	�L1�(I�6�.���a6 34(I�6�9�����,.���(�9:@
.��<�	 (10) 
��$
�#��-�����
) (11) ��(�7���5)9��������1 (12) �����7��:?�6�9�2$������(�9:
�1/2.7-� (13) ���1�B�=4���F%�����%�@=-$�
'5I�1�(#�7���4 (14) ����E�����$
��$�E�$$/.9��
��������(=�E���&�7�.'#$:?�6�A9	34(��(�9:./2@.��<�	 (15) ���34���4�2	��:?�6�/.����	) 
(16) ����9�	7".=E�	��%������	�(=�E��A9	��7.��<�	 (17) ���34���4�2	���	�F-���2	���73�
�U�7�%�9�2#�#-��9
""4	������9:�(=�E����(�9:A9	��7��(�9:./2@.��<�	 (18) �����#�%��	$
7'
4����1/2.9��=-�9�2���:F	)�4���1/2.��/2.$"	�34(��(�����(=�E����(�9:@.��<�	 (19) 
��
:?�6�I�6�%E����(�9:.	E��-.	 4 I�6� ��E I�6�A9	 I�6�.���a6 I�6��� 34(I�6�*�2�'n ���% 
(20) �1�2$"
�����=�/.������$
��$�E�$$/.�(=�E���&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	 �&�
��(�.7���@.��<�	 (21) 
��$��$1�J)@����7���(=�E��7'

4  


��&�$9�2 4 ,-.��.3( (
�#$��L1�(9�2���2	�,-.���7���1�B�7�58�%@.��<�	) 

��%.7  (1) 
��$�:F	),-.$F4.��<�	 (2) 3D��#-����D4�%7�58�%
��$�$�%����9�2��$��&

#�������A#-.	E��%E.�/2.� (3) 
'54��65(,.�7�58�%A9	�1�2$�%�$ 
/. "4�9�:)9�2��-��,��� �F-9�"4� 
9��=%'���5) �F-9�
��$��4�2	3�4� 34(1�-.$9�2�(	.$��7�����4�2	3�4� (4) ��C#".���@=-��:?�6�
A#-���	�F-�����(�7���5) �1/2.1�-.$9�2�(..�A�9����A#-9�9� (5) ���D4�%34(1�B�7�58�%�1/2.
�.���7��(��
$�:�6;���.��<�	
��9��������(3=E���%� (6) $�=E�	��7��=����#���.	E��������� (7) 
.����I�6�.���a634-� 
���E�����$@=-��:?�6���$��&@�-I�6�9�2 2 34( 3 A#- ��E I�6��� 
I�6�*�2�'n ���%- (8) ��.. 
����#��(�'$�1/2.�(#$
��$
�#�=K,.�DF-9�2$��E����2	�,-.���7��(��
$
�:�6;���.��<�	�1/2.���,-.$F4@=-��7�&�7�.'#$:?�6�34(��A����7��'�34(1�B�7�58�%@=-
�.#
4-.���7
��$%-.����,.���(�9:@�4'E$.��<�	 

 
������ 5 ������� ����%�A+�
+:�	
���� ���#;�
�#"&�:��������%�?�	
��'=,������%

'���
���(�$)	��
�*�+� 
���D4������
��(=),-.$F4����
'5I�134(������($�5 (%.9�2 1-4) ��$��FE����,�	

,-.��.3(����"	7�	@=-��7DF-7��=���&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	 #���� 



141 

1. �����C#=4���F%�@=$E@�(#�7���**�%��  �&�7�.'#$:?�6��.��
��@=-
��$���
�*��7 16 
��,�.���19�2���9�2%-.����,.�.��<�	=�/.��(��
$�:�6;���.��<�	�E. A#-3�E (1) 319	) (2) 9�%
319	) (3) 1	�7�4 (4) ��������9��1	���J��$��%� (5) DF-���2	���*#-������($� (6) ���9
""4	�
���.�=�� (7) ��:��� (8) �&���� (9) DF-��(�.7.���1#-�7�����9E.��9�2	� (10) $�

'�9:�) (11) 
1����"��3�$/I�%%�
��/�-�.�=�� (12) ��7�*�� (13) ��J'����/��4�9'/��-�,.������� (14) ��
�U=$�	 (15) 9�	
��$ 34( (16) ����9J�$'6	� �/2.����%E.A�.��<�	�(�4�	���%4�#34(;�
���D4�%3=E��#�	� (Single market and production base) 9�2�($�����
4/2.	-�	.	E������@ 4 ��/2.� A#-3�E 
(1) ��
-� (2) 7����� (3) ���4�9' (4) ���9' 34( (4) 3����$�WX$/. (�O��'7��&�7�.'#$:?�6��.��
@��(�9:A9	$�
��$1�-.$�-.	4( 30.91)  

2. �&�7�.'#$:?�6��.�� 
�����=#��m�=$�	@���D4�%7�58�%@=-A#-
�7@9'���,�.���1
9�2��(��
$�:�6;���.��<�	%-.���� 3%E@�(	(3��
��@=-
��$���
�*��7.���1=�/.������19�2$�
��$
%-.����������$��9�2�'#�E. 
/. .���1DF-���2	���*#-������($� �.�4�$� 
/. .���1319	) 9�%319	) 
��������9��1	���J��$��%� �&���� ���9
""4	����.�=�� ����9J�$'6	� 1	�7�4 ��:��� 
$�

'�9:�) 1����"��3�$/I�%%�
��/�-�.�=�� DF-��(�.7.���1#-�7�����9E.��9�2	� ��J'����/��
4�9'/��-�,.������� ���U=$�	 9�	
��$ 34(��7�*�� %�$4��#�7 

3. .����
'54��65(,.�7�58�%%�$��.7$�%�;�
'5�'B��(#�7.'#$:?�6�3=E���%� 
(
'5J��$34(���	J��$ 
��$�F- 9��6(9���O**� 
��$��$1�J)�(=�E��7'

434(
��$��7D�#�.7 34(
������
��(=)%���4, ����/2.��� 34(���@�-�9
""4	������9:) ������=#
'54��65(9�2�A�34(

'54��65(�L1�(,.�7�58�% �&�7�.'#$:?�6��.��3%E4(3=E�
����
'54��65(,.�7�58�%9�2
��(��
$�:�6;���.��<�	
�#=���$��E�$1����5�#-�	 <?2�.���(�=$/.34(3%�%E����A#-%�$.�%
4��65),.��&�7�.'#$:?�6��.��3%E4(3=E� 3%E9�����
��1����5�
'54��65(,.�7�58�%9�2��(��
$
�:�6;���.��<�	
�#=���#-�	 ��(�.7#-�	 (1) #-�1'9J�1���	 ���� 12 
'54��65( (2) #-���%1���	 
���� 8 
'54��65( 34( (3) #-�9��6(1���	 ���� 6 
'54��65( (�O��'7��&�7�.'#$:?�6��.��
@��(�9:A9	$�
��$1�-.$�-.	4( 64.34)  

4. �&�7�.'#$:?�6��.��
��@=-
��$���
�*��7���1�B�
'54��65(,.�7�58�%9�2���
��$
%-.����������$��9�2�'#�E. 
/. 
'54��65(,.�7�58�%#-���%1���	 ($����� 8 
'54��65() �.�4�$� 

/. 
'54��65(,.�7�58�%#-�1'9J�1���	 ($����� 12 
'54��65() 34(
'54��65(,.�7�58�%#-�
9��6(1���	 ($����� 6 
'54��65() %�$4��#�7 "#	$���	4(�.�	##���� 

4.1 
'54��65(,.�7�58�%#-���%1���	 ���
'54��65(9�2�&�7�.'#$:?�6��.��
��
��E�1�B��E.���#-�3�� "#	���	�%�$.�#�7
��$���
�* A#-3�E (1) 3���F�@�@���9���� (2) $'$$.�
���4/
��$���14"4� (3) 
��$$�2@� (4) ���$.��=K
'5
E�@%�.� (5) 9�:
%�����7��%E.�� =�/.
�1/2.�E�$�� (6) 7'
4��I�19�2#� (7) 
��$���DF-�� 34( (8) 
'5J��$ ���	J��$ =�/.���	�7��5@
������1 



142 

 4.2 
'54��65(,.�7�58�%#-�1'9J�1���	 ���	�%�$.�#�7
��$���
�* A#-3�E (1) ���
�#
����
��(=) (2) 
��$��$��&����%���4, =�/.������
��(=)%���4, (3) ���
�#������1��6) (4) 
��$��$��&
@���7��=����#���%�.� (5) ���7��=����4� (6) 
��$��$��&@���3�-A,�O*=� (7) ���
�#���
��(=) 
(8) ���
�#�����2$/
��$
�#��-�����
) 34(9��6(������	�F-%4.#����% ($�
��$���
�*�9E���) (9) �%��O**� 
=�/.9��6(9���O**� (10) 
��$�F-@��,�����=�/.������1 34( (11) 
��$��$��&#-�I�6�.���a6 

4.3 
'54��65(,.�7�58�%#-�9��6(1���	 ���	�%�$.�#�7
��$���
�* A#-3�E (1) 9��6(
@������7%����7��9�29�� (2) 9��6(9�����
$ =�/.9��6(�(=�E��7'

4 (3) 9��6(����U�7�%� =�/.
9��6(9��������1 (4) 9��6(����/2.��� (5) 9��6(���9�������9�$ 34( (6) 9��6(���@�-�9
""4	�
�����9: 

5. �&�7�.'#$:?�6��.����$��&���2$#���������#9��=�/.���7��'�3D1�B�
'5I�17�58�%
A#-9�9� (��E 3D���D4�%34(1�B�
'5I�17�58�%,.��&�7� � L7�7���7��'� 1.:. 2554 ���%-) 
�1/2.@=-�.#
4-.���7
��$%-.����,.���(��
$�:�6;���.��<�	9�2���4���(���#,?�@�X 1.:. 2558 <?2�
����X3��9�2
�#�E��($�DF-�����K����:?�6� (=���&�7����2$��7��:?�6�34(��3D���1�B�7�58�%A�@�-
@�X 1.:. 2555 ����X3��) 

6. 
�����7��'�"	7�	���D4�%34(1�B�7�58�%,.��&�7� "#	�1�2$������$=�/."
�����9�2
�E�����$34(��7�'@=-7�58�%A#-A�9����@%E����(�9:$��,?� "#	�L1�(.	E��	�2���(�9:@�4'E$
.��<�	 .��<�	 +3 34(.��<�	 +6 

7. 
���E�����$34(��7�'@=-�&�7�.'#$:?�6��.��#����"
�����=�/.������$���D4�%
34(1�B�
'5I�17�58�%�1/2.�.���7��(��
$�:�6;���.��<�	@=-$��,?� (���� 28 ������$) 
"#	�L1�(.	E��	�2�"
�����=�/.������$9�2$�
��$������%-.�#��������E.���.�#�73�� �/2.����
�O��'7�D4���#������.	FE@�(#�7���4�� (
�#����-.	4( 53.20) "#	�L1�(.	E��	�2� "
�����=�/.
������$9�2$�
��$������%-.�#��������E.���.�#�73�� 
/. ������$#-����3(3�.���134(���
9����@��(�9:�4'E$.��<�	 �.�4�$� 
/. #-�.����	)34(7'
4��� #-�������	����. #-�
=4���F%� 34(#-���2���7�'������	�F- %�$4��#�7 "#	$���	4(�.�	##���� 

7.1 ������$#-����3(3�.���134(���9����@%E����(�9: "#	������$9�2
�&�7�.'#$:?�6��.��
���E�����$�/2.����$�
��$%-.����������$��9�2�'# 
/. �����#@=-$�:F	)@=-

����?�6�#-�������� 34(#-����1�B��$��&(34(9��6(9�2������@�����(�.7.���1/������1@
��(�9:�4'E$.��<�	  

 7.2 ������$#-�.����	)34(7'
4��� "#	������$9�2�&�7�.'#$:?�6��.��
��
�E�����$�/2.����$�
��$%-.����������$��9�2�'# 
/. �����#9��,-.%�4�
��$�E�$$/.���2	���7������	���
�.��7�&�7�.'#$:?�6�@��(�9:�4'E$.��<�	 (��E "
�����34���4�2	.����	)����&�7�@
��(�9:�4'E$.��<�	�1/2.9��=-�9�2�.@7����,����� ���%-) 

 



143 

 7.3 ������$#-�������	����. "#	������$9�2�&�7�.'#$:?�6��.��
���E�����$
�/2.����$�
��$%-.����������$��9�2�'# 
/. ���1�B�=��,-.����	 =�/.��%���$#-�������	����.
�1/2.��$�@�-���7��'�
'54��65(,.���:?�6� "#	�L1�(
'54��65(9�2�.#
4-.���7
��$%-.����,.�
��(��
$�:�6;���.��<�	 

 7.4 ������$#-�=4���F%� "#	������$9�2�&�7�.'#$:?�6��.��
���E�����$�/2.����
$�
��$%-.����������$��9�2�'# 
/. ���7���'���� }
��$��$��&9��I�6�%E����(�9:~ �������7��
�7
�4/.�@3%E4(=4���F%� "#	��:?�6�%-.��4/.�.	E��-.	��E� 3 I�6� (��$I�6�A9	) (��E �4/.����	@
����I�6�.���a6-I�6�7�z�<�-I�6�A9	 ���%-) 

 7.5 ������$#-���2���7�'������	�F- "#	������$9�2�&�7�.'#$:?�6��.��
��
�E�����$�/2.����$�
��$%-.����������$��9�2�'# 
/. ���$��/2.��2�1�$1) 34(�/2...A4)@���$�59�2
�1�	�1. ���=��7��:?�6�@����/7
-,-.$F4���2	���7��(�9:@�4'E$.��<�	 (��E e-library ;�,-.$F4
�1/2.����/7
-) 

8. .����������$���D4�%34(1�B�
'5I�17�58�%9�2$�
��$%-.����������$��9�2�'#@3%E4(
#-�34-� @�(	(���2$3�� (�E�� 2 �X3�� =�/. 1.:. 2555-2556) �&�7�.'#$:?�6��.��
��#����
"
�����=�/.������$9�2$�
��$���
�*34($�
��$%-.������������E�#E��E. ��E  

 (1) ���@=-,-.$F4��:?�6����2	���7���,?�9(�7�	DF-A#-��7@7��7�.�$�%�;�������1
3=E�.��<�	 ��E $�%�;��$��&(������1���9E.��9�2	�.��<�	 ���%- 

(2) ���@=-,-.$F4���2	���7���W��.7�$/���W���� @�&�7�/.�
)��/=E�	��/�&�
��(�.7���@��(�9:�4'E$.��<�	 �1/2.�%��	$
��$1�-.$@=-��7��:?�6�9�2���4���(�7���:?�6�  

(3) ����E�����$ ��7�' 34(@=-
��$�E�	�=4/.3�E��:?�6�@����$�
���34(���
�#�9��A�9������7�&���(�.7���@��(�9:�4'E$.��<�	  

(4) ���@=-,-.$F4���2	���7%4�#3���� 34(�����(��:��7�$�
���@�&�
��(�.7���@��(�9:�4'E$.��<�	  

(5) ���@�-�/2.����.9�217@��(�9:�4'E$.��<�	 �1/2.@=-��:?�6�A#-���	�F-.	E��
�,-�@�34($.��=KI�1��#�� (��E �F�I�1"
����-��.�
��@��(�9:$��4�<�	 ���%-)  

(6) ������7��'��(77�����#34(��(�$�D49�2�E�����$@=-��:?�6���$��&1�B�34(
���7��'�
'5I�1,.�%�.�A#-%����7
��$%-.����,.��&���(�.7���@��(�9:�4'E$.��<�	 (��E 
�����(�$�1�B����@���W���� ���%-)  

(7) ���1�B�34(���7��'�=4���F%�"#	#���������#9��,-.%�4�
��$�E�$$/.�(=�E��
�&�7�.'#$:?�6��.��@��(�9:A9	 ��7�&�7� .�
)��=E�	�� =�/.�&���(�.7��� (I�
��;/
�.��) ,.���(�9:./2@�4'E$.��<�	  

 
 



144 

(8) �����#9��,-.%�4�
��$�E�$$/.���2	���7������	����.��7�&�7�.'#$:?�6�@
��(�9:�4'E$.��<�	 (��E "
�����34���4�2	.����	)����&�7�@��(�9:�4'E$.��<�	�1/2.9��=-�9�2
�.@7����,����� ���%-)  

(9) ����E�����$@=-.����	)A#-��7��(�7���5)%��"#	��7���W��.7�$=�/.W���� ��7
�&�7�.'#$:?�6� .�
)�� =E�	�� =�/.�&���(�.7��� @��(�9:�4'E$.��<�	  

(10) ���34���4�2	���	�F-��(�7���5)@���9����/#F��@��(�9:�4'E$.��<�	
�(=�E��.����	)34(7'
4���,.��&�7��1/2.��$�&E�	9.#@=-��7��:?�6�  

(11) ����E�����$@=-.����	)34(7'
4���$�
��$�F-34(
��$�,-�@����2	���7��(��
$
�:�6;���.��<�	 34(����%��	$7�58�%@=-$�
��$1�-.$ ��E @=-.����	)�,-��E�$��(�'$/��$$�@=��,-.
���2	���7��(��
$�:�6;���.��<�	 ���%-  

9. ���#������@�(	(9�2�.� (�E�� 2 �X=4�� =�/. 1.:. 2557-2558) �&�7�.'#$:?�6��.��

��#�������%�#%�$34(��(�$�D4���#������@�E�� 2 �X3�� 34(�E�����$@=-$������#"
�����
=�/.������$���D4�%34(1�B�
'5I�17�58�%9�2	��A$EA#-#�������@=-
�7&-� ��E 

 (1) ����9�	7".=E�	��% (Credit transfer) �(=�E���&�7�.'#$:?�6�@��(�9:A9	
��7�&�7�.'#$:?�6�./2@��(�9:�4'E$.��<�	  

(2) �����#@=-$����9#�.7
��$��$��&1/�;�9�2������,.�.��<�	�E.�����K�
���:?�6� (Exit exam) (��E I�6�.���a6 ���@�-�9
""4	������9: ���%-)  

(3) �����#@=-$�������$=�/."
�����@=-��:?�6�A�:?�6�#F�� =�/.�,-��E�$"
�����
34���4�2	�(=�E���&�7�.'#$:?�6�@��(�9:�4'E$.��<�	 (��E �,-��E�$"
����� The Malaysia-
Indonesia-Thailand student mobility ,.� The Framework for Regional Integration in Higher Education 
in Southeast Asia ���%-)  

(4) �����#�%��	$�/2. ���#' 34(.'���5)������	9�29��$�	 34(A#-$�%�;�@�(#�7
���4 (��E ���A�%�$,-.%�4�	.$��7�E�$���2	���7�����(�.7������1 7 ��,�,.�.��<�	 A#-3�E 
319	) 9�%319	) 1	�7�4 ��:��� �&���� �������� 34(��7�*�� ���%-)  

 (5) ����1�2$��#�E�.����	)%E.��:?�6�@��,�����9�2���9�2%-.����@��(�9:�4'E$
.��<�	@=-$�
��$�=$�(�$ (��E ������1 7 ��,�,.�.��<�	 ���%-)  

 (6) �����#@=-=-.��$'# 3=4E����	�F- =-.����	34(=-.��U�7�%����@���$�59�2�1�	�1.
���=��7��:?�6� "#	�L1�(@��,�9�2���9�2%-.����@��(�9:�4'E$.��<�	  

 (7) ����E�����$@=-��:?�6�W�����E�$��7�&���(�.7���@��(�9:A9	 34(/=�/.
��(�9:@�4'E$.��<�	 �1/2.@=-A#-��7��(�7���5)���� (����(	(��4� 3 �#/.-1 �X)  

 (8) �����#������$������	����.377�-DF-���	������
�* "#	@=-��:?�6�A#-
���	�F-34(W��9��6(����E�	�=4/.%�.��$/2.%-.�A�9����@%E����(�9:  



145 

 (9) �����C#=4���F%�/��,�����9�2���9�2%-.����@.��<�	 (��E ��,����9E.��9�2	�34(
���"��3�$ ��,�9�21��34(����#�9�� ��,����D4�%.�=�� ��,�I�6�7�z�<� ���%-)  

(10) ���7F�5������.7 TQF ��7$�%�;�=4���F%����=��77����,�,.�.��<�	 
(��E ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals ���%-)  

(11) �����#�%��	$�9
""4	������9:@���$�59�2�1�	�1.%E.���@�-,.���:?�6� 
��E 
.$1���%.�) �
�/.,E�	.��%.�)�K% ;�,-.$F4������	 ���%-  

(12) ���1�B��(7734(�4A�@���7��=��=4���F%� �����C#/�C#=4���F%� 34(���
1�B�/���7��'�
'5I�1,.�=4���F%�  

 



����� 5 

 

��	
 ��
����� ������������� 
 
 

�������	
�������
����������	
��������� (Survey Research) �$%%&'	(�)��*��������	$%%+�,
&'	��-./��0��12�������	 3 4) 1� (1) 
6�����������6$701/87��9804�%�8:�-;����0��1,
<�9=���
�
>�	�1�'?��� (2) 
6��������1��,6�),4��.�%��/',<A�9�
���(���0
;<B;	(����6�C��
%�8:�-
6������%���
�D'
���4���0��1,
<�9=����
>�	� $70 (3) 
6����
1��0?21��,-)�������
���
(����6�C��%�8:�- $70��';��4)
��$�0
����&	%�	���?��%+E)%��?���.�%��/',<A�9�
���(����
+7�-$706�C��%�8:�-(?)-%���-F���
�D'
���4���0��1,
<�9=����
>�	� �7/F,-��	F�� 1� 
+E)$;��.�%��/',<A�9�
��� ������ 55 1� $70+E)$;��.��;E-4���0
;<(��7/F,�
>�	� ������ 
5 1� 
1����,�����	,� 3 ��0
H; B')$�F (1) $%%%��;A�������
1��0?2
���� (2) $%%��,H�982
���7A� (3) 
$%%�%.�, &'	,��0	0
�7�(����'��
���&1���������	
����0	0
�7� 9 
'�� $70180+E)����	
�J%
��%��,4),E7')�	-�
� ���?��%�.�-�;��(�)(������
1��0?24),E7 B')$�F 1��,.�� �)	70 1F�
K7��	
7418�- 
$70�F��
%��	�
%�,�-�=��  
 

��	
��������� 
 
��������/�+7-�,��-./��0��124��������	 3 4) '����� 

1. ���6;����0��1,
<�9=����
>�	�1�'?��� ,������� 16 ��4����6 B')$�F $6;	2 ;��-$6;	2 
6	�%�7 ���������;��6	���*��,��-� +E)
���	���N')�������0,� ���
;1&�&7	�����?�� ��<��� 
�.����� +E)��0�%���6')��%�����;F�
;��	� ,�11/
;<�2 6������&��$�,/H�1-�1��/�)���?�� ���
%�N�� ���*/����/���7�;/�/
�)�4������� ����P?,�	 ;��	1��, $70�����;*�,�/9	��   

1/87��9804�%�8:�-;����0��1,
<�9=����
>�	�1�'?��� ,�������  26 1/87��980 B')$�F 
(1) ')��6/;*�6���	 ,������� 12 1/87��980 B')$�F ;��90;���QNN� 1��,�E)(���4����� 

���1�'��)�����12 ���1�'��
1��0?2 ���1�'���
1��0?2 ���1�'
�����6��92 1��,��,��.(����-�'���(�
$�)�QN?� 1��,��,��.
���-��
74 1��,��,��.(����%��?����'���-�
� ���%��?��
�7� ;��90���

��	��E)-7'����- $701��,��,��.')��H�9����R9  

(2) ')����-6���	 ,������� 8 1/87��980 B')$�F 1/8*��,/���	*��,/���	�%��8(�
������6 1��,>����-	2�/���- ;�<�1-�;��'�-F���/
6����F�,��� ���,�
?J�1/81F�(�-�
� 1��,
���+E)��� 
%/17��H�6;��'� 1��,-�0?���(�-�
� ���-�'���(�	F��,�1/8*��, 1��,�E)�A�
����F��?�A��4��12�� 
$���E�(�(����;����� ,/,,����7/1��,
���67&7� 1��,,���(�  



147 

 

(3) ')��;��906���	 ,������� 6 1/87��980 B')$�F ;��90���(�)
;1&�&7	������
;< 
;��90���;�����
���;�, ;��90;�����1,/;��90�0?�F��%/117 ;��90����P�%�-�/;��90;��������6 
;��90��������� ;��90(�������%-�� $70;��90(������%1)�4),E7  

2. 1��,6�),4��.�%��/',<A�9�
���(���0
;<B;	(����6�C��%�8:�-
6������%
��0��1,
<�9=����
>�	�,� 3 ')�� B')$�F (1) 1��,6�),')�����6 (2) 1��,6�),')��1/87��980
4�%�8:�- $70 (3) 1��,6�),')�������'������,���+7�-$706�C��1/8H�6%�8:�-  

1��,6�),')�����6 6%�F� (�H�6��,�.�%��/',<A�9�
���(���0
;<B;	,�1��,6�),
(����+7�-%�8:�-�0'�%���NN�-��(?)-����%1��,-)����4���0��1,
<�9=����
>�	� �)	70 
30.91 &'	���6;��,�1��,6�),,��;���/' 1� ���6���%�N�� (�)	70 69.09) ��7�,� 3 ��'�%$�� 1� 
(1) ���6���*/���� ?�����7�;/� ?��
�)�4������� ���6����P?,�	?����-��� $70���6;��	1��, 
(�)	70 56.36 
;F����) (2) +E)��0�%���6')��%�����;F�
;��	� (�)	70 54.55) $70 (3) +E)��0�%
���6')��%�����;F�
;��	� (�)	70 54.55) -�,7��'�% �F�����6;���.�%��/',<A�9�
���B,F��,��.
+7�-B'),�
6�	����6
'�	� 1� +E)
���	���N')�������0,� 
 1��,6�),')��1/87��9804�%�8:�- 6%�F� (�H�6��, �.�%��/',<A�9�
���,�1��,
6�),?����,��.6�C��1/87��9804�%�8:�-;����0��1,
<�9=����
>�	�1�'?���B')�)	70 64.34 
$-F
,��6����8�
�����	')�� 6%�F� (1) ')��6/;*�6���	 �.�%��/',<A�9�
���,�1��,6�),�)	70 61.82 
(2) ')����-6���	 ,�1��,6�),�)	70 58.86 $70 (3) ')��;��906���	 ,�1��,6�),�)	70 76.67  

	F��B��J-�, 
,��6����8�
�����	1/87��980 6%�F� (1) 1/87��9804�%�8:�-')��6/;*�6���	;��
�.�%��/',<A�9�
���,�1��,6�),,��;���/' 1� 1��,��,��.')��H�9����R9 (�)	70 94.55) 
��7�,� 3 ��'�%$�� 1� 1��,�E)(���4�����?��������6 (�)	70 87.27) �-��QNN�?��;��90;��
�QNN� (�)	70 85.45) $70���1�'��
���,?��1��,1�'��)�����12$70;��90���
��	��E)-7'����- (�)	70 
67.27 
;F����) -�,7��'�% �F��1/87��9804�%�8:�-;���.�%��/',<A�9�
���,�1��,6�),�)	;���/' 
1� ���1�'���
1��0?2 (�)	70 29.09) (2) 1/87��9804�%�8:�-')����-6���	 ;���.�%��/',<A�9�
���
,�1��,6�),,��;���/' 1� 1/8*��, ?�����	*��, ?�����	�%��8(�������6 (�)	70 87.27) ��7�,� 
3 ��'�%$�� 1� 1��,
���+E)��� (�)	70 80) %/17��H�6;��'� (�)	70 76.36) $70;�<�1-�
���%��-F���/

6����F�,��� (�)	70 54.55) -�,7��'�% �F��1/87��9804�%�8:�-;���.�%��/',<A�9�
���,�1��,
6�),�)	;���/' 1� $���E�(�(����;����� (�)	70 36.36) $70 (3) 1/87��9804�%�8:�-')��;��90
6���	 ;���.�%��/',<A�9�
���,�1��,6�),,��;���/' 1� ;��90���(�)
;1&�&7	������
;< (�)	70 
92.73) ��7�,� 3 ��'�%$�� 1� ;��90���;�����
���;�, (�)	70 89.09) ;��90��������� (�)	70 
81.82) $70;��90����P�%�-�/;��90;��������6 (�)	70 74.55) -�,7��'�% �F��1/87��9804�%�8:�-;��
�.�%��/',<A�9�
���,�1��,6�),�)	;���/' 1� ;��90(�������%-����%���;��;�� (�)	70 54.55)  
 



148 

 

1��,6�),')��������,���+7�-$706�C��1/8H�6%�8:�- 6%�F� (�H�6��, 6%�F� 
�.�%��/',<A�9�
���(���0
;<B;	B')'��
���������,���+7�-$706�C��1/8H�6%�8:�-
6������%
��0��1,
<�9=����
>�	�	EF(��0'�% ����7�� (�)	70 53.20) $70
,��6����8�
�����	')�� 6%�F� 
')��;��,�1��,6�),?��B')'��
������,��;���/' 1� ')���������%��/����
��	��E) (�)	70 59.40) ��7�,� 
1� ')��?7���E-� (�)	7054.60) ')�����
��	������ (�)	70 52.60) ')������	2$70%/17��� (�)	70
51.80) $70')�����$�0$�����6$70���;�����(���0
;<�7/F,�
>�	� (�)	70 48) -�,7��'�% 
	F��B��J-�, 
,��6����8�
�����	������, 6%�F�  

(1) ')��?7���E-� ������,;��,�1��,6�),,��;���/' 1� ���6�C���0%%$70�7B�(����%��?��
?7���E-� ���
�D'?���D'?7���E-� $70���6�C��?�����%��/�1/8H�64�?7���E-� (�)	70 64.40) 
�F��������,;��,�1��,6�),�)	;���/' 1� ���%���/���� W;��90;��H�9�X 
�������%��1�%?��%��1�%

7��(�$-F70?7���E-� &'	���<A�9�
7��	F���)	��F� 3 H�9� B')$�F H�9�B;	 $70H�9�;�����(�
�
>�	��� 2 H�9� 
�F� 
7��
��	�����H�9�B;	 H�9����R9 $70H�9�%�Y�>� 
���-)� (�)	70 48)   

(2) ')�����
��	������ ������,;��,�1��,6�),,��;���/' 1� �����'������,���
��	����
��$%%
�)�+E)
��	�
������1�N &'	(?)���<A�9�B')
��	��E)$70Z[�;��90����F�	
?7�-�
�
,��-)�B�
;�����(�-F����0
;< (�)	70 61.80) �F��������,;��,�1��,6�),�)	;���/' 1� ���6�C��?��4)����	
?�����-���,')�����
��	������
6�����,�(�)���%��/�1/87��9804����<A�9� &'	
K6�0	F��	���
1/87��980;���'17)���%1��,-)����4��
>�	� (�)	70 46.60)  

(3) ')������	2$70%/17��� ������,;��,�1��,6�),,��;���/' ,� 2 ������, 1� ����F�
���,(?)
����	2B')��%��0�%���82-��&'	
4)���%���Z[�%�,?��Z[������%�.�%��/',<A�9� �12�� 
?�F�	��� ?���.����0�%���(���0
;<�7/F,�
>�	� $70���$7�
�7��	�
��	��E)��0�%���82(�
���;�����?��'E���(���0
;<�7/F,�
>�	��0?�F������	2$70%/17���4��.�%��
6�����,�.F�	;'
(?)��%���<A�9� (�)	70 53 
;F����) �F��������,;��,�1��,6�),�)	;���/' 1� ���
6��,��'�F������	2-F
���<A�9�(���4�����;��
���;��-)����4���0
;<(��7/F,�
>�	�(?),�1��,
?,�0�, (�)	70 49.80) 
 (4) ')���������%��/����
��	��E) ������,;��,�1��,6�),,��;���/' 1� �����'
-��	,
;1&�&7	�
�����
;<;��
6�	�6-F���(�)4����<A�9� 
�F� 1,6��
-�2 
1��4F�	��
-�2
�J- =��4),E7�������	 

���-)� (�)	70 67) �F��������,;��,�1��,6�),�)	;���/' 1� ���,��������6�,62 $70����B7�2(�
���,�8;��
6�	�6 ���?��%���<A�9�(������%1)�4),E7
���	���%��0
;<(��7/F,�
>�	� (�)	70 56) 
 (5) ')�����$�0$�����6$70���;�����(���0
;<�7/F,�
>�	� ������,;��,�1��,6�),,��
;���/' 1� ����F�
���, ���%��/� $70(?)1��,�F�	
?7�$�F���<A�9�(�����,�1������%�.��
��0�%���(���0
;<�7/F,�
>�	� $70���
'��;��B�;�����(���0
;<�7/F,�
>�	� (�)	70 50.60) 
�F��������,;��,�1��,6�),�)	;���/' 1� ���(?)4),E7���<A�9�
���	���%���4A��;0
%�	�+E)B')��%
(%��%��,�-�=��������6$?F��
>�	� (�)	70 43.60) 



149 

 

3. 1��,-)�������
���(����6�C��%�8:�-
6������%��0��1,
<�9=����
>�	� $%F��
��� 
3 ')�� B')$�F 1��,-)�������
���')�����6 1��,-)�������
���')��1/87��9804�%�8:�- $701��,
-)�������
���')��������,���+7�-$706�C��1/8H�6%�8:�-  

1��,-)�������
���')�����6 
��	�-�,��'�%1��,���1�N B')$�F (1) +E)
���	���N')�������0,� 
(2) $6;	2 ;��-$6;	2 $70���������;��6	���*��,��-� (,�1��,���1�N
;F����) (3) �.����� $70���

;1&�&7	�����?�� (,�1��,���1�N
;F����) (4) �����;*�,�/9	�� (5) 6	�%�7 (6) ��<��� (7) ,�11/
;<�2 
$706������&��$�,/H�--�1��/�)���?�� (,�1��,���1�N
;F����) (8) +E)��0�%���6')��%�����
;F�
;��	� (9) ���*/����/���7�;/�/
�)�4������� $70����P?,�	/;��	1��, (,�1��,���1�N
;F����) $70 
(10) ���%�N�� 
 1��,-)�������
���')��1/87��9804�%�8:�- ��/�B')'����� 

(1) 1/87��980')��6/;*�6���	 
��	�-�,��'�%1��,���1�N 11 ��'�% B')$�F 1) ���1�'���
1��0?2 
2) 1��,��,��.
���-��
74 ?�������
1��0?2-��
74 3) ���1�'
�����6��92 4) 1��,��,��.(����%��?��
��'���-�
� 5) ���%��?��
�7� 6) 1��,��,��.(����$�)B4�QN?� 7) ���1�'��
1��0?2 8) ���1�'��
���,/
1��,1�'��)�����12 $70;��90���
��	��E)-7'����- (,�1��,���1�N
;F����) 9) �-��QNN� ?��;��90;��
�QNN� 10) 1��,�E)(���4�����?��������6 $70 11) 1��,��,��.')��H�9����R9 

(2) 1/87��980')����-6���	 
��	�-�,��'�%1��,���1�N 8 ��'�% B')$�F 1) $���E�(�(����
;����� 2) ,/,,����7/1��,
���67&7� 3) 1��,,���(� 4) ���,�
?J�1/81F�(�-�
� 5) ;�<�1-�
���
%��-F���?��
6����F�,��� 6) %/17��H�6;��'� 7) 1��,
���+E)��� $70 8) 1/8*��, ���	*��, ?��
���	�%��8(�������6 

(3) 1/87��980')��;��906���	 
��	�-�,��'�%1��,���1�N 6 ��'�% B')$�F 1) ;��90(����
���%-����%���;��;�� 2) ;��90;�����1, ?��;��90�0?�F��%/117 3) ;��90����P�%�-� ?��;��90;��
������6 4) ;��90��������� 5) ;��90���;�����
���;�, $70 6) ;��90���(�)
;1&�&7	������
;< 

1��,-)�������
���')��������,���+7�-$706�C��1/8H�6%�8:�- 6%�F� ������,���+7�-
$706�C��1/8H�6%�8:�-;���.�%��/',<A�9�
���(���0
;<B;	-)�(?)1��,���1�N ,������� 28 
������, ���?��%������,;��,�1��,���
���-)�'��
�������F�
�����'�%$�� 1� ������,')�����$�0
$�����6$70���;�����(���0
;<�7/F,�
>�	� ��7�,� 1� ')������	2$70%/17��� ')�����
��	�
����� ')��?7���E-� $70')���������%��/����
��	��E) -�,7��'�% ���?��%������,���+7�-$706�C��
1/8H�6%�8:�-;��,�1��,-)�������
���,��;���/'(�$-F70')�� ��/�B')'����� 

(1) ������,')�����$�0$�����6$70���;�����(���0
;< 1� �����'(?),�<E�	2(?)1����A�9�
')��������� $70')�����6�C���,��.�0$70;��90;�����
���(������0�%���6?��������6(�
��0
;<�7/F,�
>�	�  

(2) ������,')������	2$70%/17��� 1� �����';��4)-�7�1��,�F�,,�
���	���%���
��	����
����%�.�%��/',<A�9�(���0
;<�7/F,�
>�	�  
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(3) ������,')�����
��	������ 1� ���6�C��?��4)����	?�����-���,')�����
��	����
��
6�����,�(�)���%��/�1/87��9804����<A�9� &'	
K6�01/87��980;���'17)���%1��,-)����
4��
>�	� 

(4) ������,')��?7���E-� 1� ���%���/���� W;��90;��H�9�X 
�������%��1�%?��%��1�%
7��(�
$-F70?7���E-� &'	���<A�9�
7��	F���)	��F� 3 H�9� B')$�F H�9�B;	 $70H�9�;�����(��
>�	��� 
2 H�9� 
�F� 
7��
��	�����H�9�B;	 H�9����R9 $70H�9�%�Y�>� 
���-)� 

(5) ������,')���������%��/����
��	��E) 1� ���,��������6�,62 $70����B7�2(����,�8;��

6�	�6 ���?��%���<A�9�(������%1)�4),E7
���	���%��0
;<(��7/F,�
>�	�  

	F��B��J-�, ��
?��B����������,;��,�1��,-)�������
���,��;���/'(�$-F70')��$7)� 
������,���+7�-$706�C��1/8H�6%�8:�-;���.�%��/',<A�9�
���1���F�
���,$70���%��/�
6��,
-�, 
&'	
��	�-�,��'�%1��,���1�N ��/�B')'����� 

(1) ���(?)4),E7���<A�9�
���	���%���4A��;0
%�	�+E)B')��%(%��%��,�-�=��������6$?F��
>�	� 

�F� ,�-�=���,��.�0������6���;F�
;��	��
>�	� 
���-)�  

(2) ���(?)4),E7
���	���%���Z[�%�,/���Z[���� (��.�%��/�12��/?�F�	���/�.��
��0�%���(���0
;<�7/F,�
>�	� 
6��
-��	,1��,6�),(?)��%���<A�9�;�����7���0�%���<A�9�  

(3) ����F�
���, ���%��/� $70(?)1��,�F�	
?7�$�F���<A�9�(�����,�1����$70���
'��;��
B�;�������%�.����0�%���(���0
;<�7/F,�
>�	�  

(4) ���(?)4),E7
���	���%-7�'$����� $70�����0��<��%�,�1����(��.����0�%���4�
��0
;< 10 ��0
;<(��7/F,�
>�	�  

(5) ���(�)��������;��6%(���0
;<�7/F,�
>�	� 
6���F�
���,(?)���<A�9�B')
��	��E)	F��
4)�(�
$70,�
?J�H�6��'
���F���0
;<(��7/F,�
>�	�,�7��980
���	F��B�  

(6) ������%��/��0%%�����'$70��0
,��+7;���F�
���,(?)���<A�9���,��.6�C��$70���%��/�
1/8H�64�-�
�B')-����%1��,-)����4��.����0�%���(���0
;<�7/F,�
>�	�  

(7) ���6�C��$70���%��/�?7���E-�&'	;��4)-�7�1��,�F�,,��0?�F���.�%��/',<A�9�

���(���0
;<B;	 ��%�.�%�� �12��?�F�	��� ?���.����0�%��� (H�1��=/
���) 4�
��0
;<���(��7/F,�
>�	�  

(8) �����';��4)-�7�1��,�F�,,�
���	���%���
��	�������0?�F���.�%��/',<A�9�
���
(���0
;<B;	��%�.�%��/',<A�9����(��7/F,�
>�	�  

(9) ����F�
���,(?)����	2B')��%��0�%���82-��&'	��%���Z[�%�,?��Z[���� ��%
�.�%��/',<A�9� �12�� ?�F�	��� ?���.����0�%��� (���0
;<�7/F,�
>�	�  

(10) ���$7�
�7��	�
��	��E)��0�%���82(����;�����/'E���(���0
;<�7/F,�
>�	��0?�F��
����	2$70%/17���4��.�%��
6�����,�.F�	;'(?)��%���<A�9�  
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(11) ����F�
���,(?)����	2$70%/17���,�1��,�E)$701��,
4)�(�
���	���%��0��1,
<�9=���
�
>�	� $70���
-��	,%�8:�-(?),�1��,6�), 
�F� (?)����	2
4)��F�,��0�/,/��,,��(�?��4)
���	���%
��0��1,
<�9=����
>�	� 
���-)�  

(12) ���
;�	%&�?�F�	��- (Credit transfer) �0?�F���.�%��/',<A�9�
���(���0
;<B;	
��%�.�%��/',<A�9����(���0
;<�7/F,�
>�	�  

(13) �����'(?),����;'�%1��,��,��.6���=��;�����
���4��
>�	��F����
�J����<A�9� 
(Exit exam) 
�F� H�9����R9 ���(�)
;1&�&7	������
;< 
���-)� 

(14) �����'(?),�������,?��&1�����(?)���<A�9�B�<A�9�'E��� ?��
4)��F�,&1�����
$7�
�7��	��0?�F���.�%��/',<A�9�(���0
;<�7/F,�
>�	�  

(15) �����'
-��	,��� ���'/ $70/���82���
��	�;��;���,�	 $70B'),�-�=��(��0'�%���7 
�F� 

���B�-�,4)-�7�	,��%�F�,
���	���%�����0�%������6 7 ��4�4��
>�	� B')$�F $6;	2 ;��-
$6;	2 6	�%�7 ��<��� �.����� ��������� $70���%�N��  

(16) ���
6��,��'�F������	2-F���<A�9�(���4�����;��
���;��-)����(���0
;<�7/F,�
>�	�(?)
,�1��,
?,�0�, 
�F� ������6 7 ��4�4��
>�	� 
���-)� 

(17) �����'(?)?)��,/' $?7F�
��	��E) ?)�
��	�$70?)��P�%�-����(����,�8;��
6�	�6���?��%
���<A�9� &'	
K6�0(���4�;��
���;��-)����(���0
;<�7/F,�
>�	�  

(18) ����F�
���,(?)���<A�9�Z[�����F�,��%�.����0�%���(���0
;<B;	 $70/?��
��0
;<(��7/F,�
>�	� 
6��(?)B')��%��0�%���82���� (
����0	0
�7� 3 
'��-1 �f)  

(19) �����'������,���
��	������$%%
�)�+E)
��	�
������1�N &'	(?)���<A�9�B')
��	��E)$70
Z[�;��90����F�	
?7�-�
�
,��-)�B�;�����(�-F����0
;<  

(20) ���
�D'?7���E-�/��4�����;��
���;��-)����(��
>�	� (
�F� ��4����;F�
;��	�$70���
&��$�, ��4�;��6��$70���
'��;�� ��4����+7�-�?�� ��4�H�9�%�Y�>� 
���-)�)  

(21) ���%E�8������% TQF ��%,�-�=��?7���E-����?��%%����4�4��
>�	� 
�F� ASEAN 
Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals 
���-)� 

(22) �����'
-��	,
;1&�&7	������
;<(����,�8;��
6�	�6-F���(�)4����<A�9� 
�F� 
1,6��
-�2 
1��4F�	��
-�2
�J- =��4),E7�������	 
���-)�  

(23) ���6�C���0%%$70�7B�(����%��?��?7���E-� ���
�D'/�D'?7���E-� $70���6�C��/
���%��/�1/8H�64�?7���E-�  
 ���?��%4)
��$�0
����&	%�	���?��%+E)%��?���.�%��/',<A�9�
���(����+7�-$70
6�C��%�8:�-
6������%��0��1,
<�9=����
>�	�,������� 9 4) ('E��	70
�	'(�%;;�� 4 -�;�� 5) 
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��
������������ 
 
������H����	+7-�,4)1)�6% (Findings) ����������	 &'	$%F��
��� 3 4) '����� 

1. 4)1)�6%����������	�0%/�F� ���6?��������6;����0��1,
<�9=����
>�	�1�'?��� ,�
������ 16 ��0
H; $701/87��9804�%�8:�-;����0��1,
<�9=����
>�	�1�'?��� ,������� 26 
1/87��980 &'	$%F��
��� 3 ')�� B')$�F (1) ')��6/;*�6���	 ,������� 12 1/87��980 (2) ')����-6���	 ,�
������ 8 1/87��980 $70 (3) ')��;��906���	 ,������� 6 1/87��980  

4)1)�6%'���7F��
������-%��-./��0��12�������	4);�� 1 >A��+7,����������
1��0?2$70
��
1��0?24),E7
���1/8H�6���$?7F�4),E7 2 $?7F� 1� (1) 
����$70+7�������	;��
���	�4)� $70 (2) 
�����,H�982+E)$;��.��;E-4���0
;<(��7/F,�
>�	� $,)�F�4)1)�6%'���7F���0,����4),E7
���
1/8H�6
6�	�$?7F�
'�	� &'	B,F,����(�)��*����
������,�8 $-F4),E7;��B'),�1��,�F�
���.�	EF(��0'�%;��
	,��%B') (Acceptable) 
�������,�������?�'
�8:2(����1�'
7�����6$701/87��9804�%�8:�- 
�7F��1� ����0-�'���(��F� ���6?��������6(';����0��1,
<�9=����
>�	�1�'?��� ,�
�8:2(����
6����8� 3 4) 1� (1) ,�+7�������		��	�� ?�� (2) ,��12��1��,�F�,,�')�����6?��������6�0?�F��
��0
;<(��7/F,�
>�	� ?�� (3) ,�
����;��(?)4)
��$�0	F���)	 1 ��	���$70�'17)���%+7
�����,H�982+E)$;��.��;E-4���0
;<(��7/F,�
>�	� &'	.)�
4)�
�8:24)('4)?�A��.��F�+F�� 
���?��%
����1/87��9804�%�8:�- ���;���0-�'���(��F� 1/87��980('
���1/87��9804�%�8:�--�,;��
��0��1,
<�9=����
>�	�1�'?��� ,�
�8:2(����6����8� 3 4) 
�F�
'�	���� 1� (1) ,�+7�������		��	�� 
?�� (2) ,�
����;��(?)4)
��$�0	F���)	 2 ��	���4A��B� ?�� (3) ,�
����;��(?)4)
��$�0 1 
��	��� $70�'17)���%+7�����,H�982+E)$;��.��;E-4���0
;<(��7/F,�
>�	� &'	.)�
4)�
�8:2
4)('4)?�A��.��F�+F�� 

	F��B��J-�, 4)1)�6%-�,��-./��0��124);�� 1 �0,�1��,�F�
���.�,��	���4A��?��,�������
��*����
������,�8,��F�,*�%�	 
�F� �����
1��0?2�12��0�%
��������� (Exploratory Factor Analysis: 
EFA) ?�������
1��0?2�12��0�%
���	��	�� (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ')�	&��$��,7�
�
�7 (Jöreskog & Sorbom, 1993; ��7��982 �������	, 2542) 
���-)� ?��$,)$-F���(�)��*������
1��0?2
�12��0�%
���1/8H�6 (Qualitative Factor Analysis: QFA) (Howe, 2000) ,��F�		��	���J�0;��(?)4)
1)�6%,�1��,�F�
���.�$70	,��%B'),��4A�� 

2. 4)1)�6%����������	�0%/�F� 1��,6�),4��.�%��/',<A�9�
���(���0
;<B;	(����
6�C��%�8:�-
6������%��0��1,
<�9=����
>�	�,� 3 ')�� B')$�F (1) 1��,6�),')�����6 (2) 1��,
6�),')��1/87��9804�%�8:�- $70 (3) 1��,6�),')�������'������,���+7�-$706�C��1/8H�6
%�8:�- &'	+7�����
1��0?2(�H�6��, 6%�F� ')�����6 �.�%��/',<A�9�
���(���0
;<B;	,�
1��,6�), �)	70 30.91 ')��1/87��9804�%�8:�- ,�1��,6�),�)	70 64.34 $70')��������,���
+7�-$706�C��1/8H�6%�8:�- ,�1��,6�),�)	70 53.20 $�'�(?)
?J��F� +7���'��
������(��Q��/%��
4��.�%��/',<A�9�
���(���0
;<B;	(�
�������+7�-$706�C��%�8:�-
6������%��0��1,
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<�9=����
>�	�	��B,F%��7/
�{�?,�	 
�������	��,��F��F�� (Gap) 
��'4A���0?�F��
�{�?,�	$70�0'�%
����P�%�-�(��Q��/%�� (
�{�?,�	(�H�6��,
;F���%�)	70 100 $-F;������
�{�?,�	��$-�-F�����B')
-�,�-7��9824�$-F70�.�%��) 	F��B��J-�, 
���?�)�;��4��.�%��/',<A�9�
���;/�$?F�;���0���
4),E7'���7F��B�6����8�$70'��
������-FB� 

��������  ���+7���������1��,6�),')�����6 6%�F� ���6;��,�1��,6�),,��;���/' 1� 
���%�N�� ��7�,� 3 ��'�%$�� 1� (1) ���*/����/���7�;/�/
�)�4������� $70����P?,�	/;��	1��, 
(2) +E)��0�%���6')��%�����;F�
;��	� $70 (3) ,�11/
;<�2 $706������&��$�,/H�--�1��/�)���?�� 
�F�����6;���.�%��/',<A�9�
���B,F��,��.+7�-B'),�
6�	����6
'�	� 1� +E)
���	���N')�������0,� 
���4)1)�6%'� ��7F ��  �0 
?J�B')�F �  �'17)���%�H�6�����'���<A�9�(��Q��/%��4�
�.�%��/',<A�9�
���(���0
;<B;	 
��������.�%���F��(?NF (,����F��)	70 80) 
�D'��(�
180%��?��*/���� 180��-�<��-�2 $70180<�7�<��-�2 (��4����;F�
;��	�$70���&��$�,)  

���?��%(���4���0,� 6%�F� 	��B,F,��.�%��/',<A�9�
���$?F�(';��
�D'��(��0'�%
���NN�-�� $70
,��
;�	%��%�.�%��/',<A�9�4���= 6%�F� (���0
;<B;	 ,��.�%��/',<A�9�
6�	�
$?F�
'�	�;����,��.+7�-%�8:�-�0'�%���NN�-��
6��B���0�%���6
���+E)
���	���N')�������0,� ����
1� ,?���;	�7�	
�9-�<��-�2 $-F.)�6����8����+7������
1��0?2
����$70�����
1��0?2$��&�),(�
�Q��/%�� 
�F� %;��
1��0?2-7�'$�����(���1-��%1��,6�),4�$�����B;	 &'	 6�,6�'� &	*�
�,/;� $70�E��-� 
;<��$'� (2553) 
���-)� 6%�F� ���6')�������0,�,�1��,���1�N$70���7��
���;��
-)����(��
>�	� $70
��� 1 (���4�;�����1�N������ 11 ��4�4��
>�	�$70
�����4�;���0,����
�D'

���;�����1)�
,��,������,-��
�����0��1,
<�9=����
>�	�(� �f 6.<. 2558 (4),E7��� Bali Concord 
II (������0�/,�/'	'�
>�	�1����;�� 9 (��f 6.<. 2546 8 
��0%�?7� ��0
;<��&'��
>�	) 
�������

?-/+7 2 ��0��� 1�  

(1) ��0
;< 10 ��0
;<(��
>�	� B')$�F B;	 ���1&��2 ,�
7
>�	 ��&'��
>�	 �D7���D��2 %�EB� 

��	'��, 6,F� ��,6E�� $707�� -���	EF%�6���;��;��-�'��%;0
7  

(2) ,��12��1��,�F�,,�')�������0,��0?�F����0
;<(��7/F,�
>�	�;��	EF(��P%�-��
>�	� 
(ASEAN Charter) (ASEAN, 2007) 	EF 2 �12�� B')$�F 1) �?6��*2�����0,�$?F��
>�	� (ASEAN 
Fisheries Federation: AFF) $70 2) <E�	2���6�C�������0,�$?F�

��	-0����
K�	�(-) (Southeast 
Asian Fisheries Development Centre: SEAFDEC) 

+7���������1��,6�),')��1/87��9804�%�8:�-������ 3 ')�� B')$�F ')��6/;*�6���	 ')����-
6���	 $70')��;��906���	 >A��
������$%F�1/87��9804�%�8:�--�,;R9���/',/F�?,�	;�����<A�9� 
(Bloom�s Taxonomy of Educational Objectives) 4� Bloom & others (1971) 6%�F� (1) ')��6/;*�6���	 
�.�%��/',<A�9�
���,�1��,6�),�)	70 61.82 (2) ')����-6���	 ,�1��,6�),�)	70 58.86 $70 (3) 
')��;��906���	 ,�1��,6�),�)	70 76.67 $70
,��6����8�
�����	1/87��980 6%�F� (1) ')��6/;*�6���	 
1/87��980;���.�%��/',<A�9�
���,�1��,6�),,��;���/' 1� 1��,��,��.')��H�9����R9 �F��
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1/87��980;��,�1��,6�),�)	;���/' 1� ���1�'���
1��0?2 (2) ')����-6���	 1/87��980;��
�.�%��/',<A�9�
���,�1��,6�),,��;���/' 1� 1/8*��, ���	*��, ?�����	�%��8(�������6 
�F��1/87��980;��,�1��,6�),�)	;���/' 1� $���E�(�(����;����� $70 (3) ')��;��906���	 
1/87��980;���.�%��/',<A�9�
���,�1��,6�),,��;���/' 1� ;��90���(�)
;1&�&7	������
;< 
�F��1/87��980;��,�1��,6�),�)	;���/' 1� ;��90(�������%-����%���;��;��  

���4)1)�6%'���7F���0
?J�B')�F� ���6�C��1��,��,��.')��H�9����R9	��
�������;��
�.�%��/',<A�9�
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Interview Form 

 

The Readiness of the Development of Graduates in the Private Higher Education Institutions 
in Thailand to Support the ASEAN Economic Community 

[For Researcher] 
 
Explanation:  

This form was made to collect data in regard to the careers, professions, desirable attributes 
of graduates and employment for foreigners in the ASEAN countries. The obtainable data 
and recommendations would be immensely beneficial to the improvement of the quality 
graduates in the private higher education institutions in Thailand.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Section 1: Interviewee (s) 

 

1. Embassy of the ASEAN countries: 

[  ] The Republic of Singapore [  ] The Socialist Republic of Vietnam 
[  ] Malaysia [  ] Myanmar 
[  ] Indonesia [  ] Cambodia 
[  ] The Philippines [  ] Lao People’s Democratic Republic 
[  ] Brunei Darussalam  

 

2. Interviews: 

 

Key informant 1:  

Name: …………………………………………………………………………………………. 
Current position:  [  ] Ambassador  

[  ] Chancery Secretary 
[  ] Consul/Alternate 

[  ] Consular Assistant 
[  ] Officer 
[  ] Others (Please identify)…………………………………………….. 

Key informant 2:  

Name: …………………………………………………………………………………………. 
Current position:  [  ] Ambassador  

[  ] Chancery Secretary 
[  ] Consul/Alternate 
[  ] Consular Assistant 
[  ] Officer 
[  ] Others (Please identify)…………………………………………….. 

Key informant 2:  

Name: …………………………………………………………………………………………. 
Current position:  [  ] Ambassador  

[  ] Chancery Secretary 
[  ] Consul/Alternate 
[  ] Consular Assistant 
[  ] Officer 
[  ] Others (Please identify)…………………………………………….. 
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Section 2: Interview Questions & Answers  

 
1. What jobs/careers/occupations are in high demands in your country? 
 

……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
 

2. Are there any professions that need licenses or any specific qualifications or 

certifications? What are they? Do you have any relevant documents, in relation to the 

recruitment/employment of those professions, which state those requirements?  
(e.g. doctor, dentist, lawyer, auditor, engineer, architect, etc.) 
 

……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
Note: This question might need additional documents from the embassy. 

 
3. Apart from the expected careers, what attributes/characteristics of graduates do you 

desire in your country?  

 
3.1 Academic attributes  

 
(1) Cognitive Domain 
(e.g. knowledge in a specific field, ability to learning new things, ability to use IT, intellectual skills (such as 
critical thinking, creative thinking), etc.) 

 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
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3.1 Non-academic attributes 

 
(1) Affective Domain 
(e.g. ethics, value, responsibility, discipline, good attitude towards learning, good mental health, a desire to learn 
new things, awareness of social contribution, ability to adapt to changing world, etc.) 

 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
 

(2) Psychomotor Domain 
(e.g. social and interpersonal relationship skills, English communication skills, practical/technical skills, etc.) 

 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
 
(2) Others 
(e.g. good physical health, secured job/self-employed within one year, etc.) 

……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
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4. Do you have any foreigners working in your country? What jobs are they allowed to 

work there? And how do they need to prepare themselves for employment? 

 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
 

Section 4: Other Suggestions 

……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
 
Interviewer:  Date & Time 
[  ] Dr. Subin Yurarach 
[  ] Assist. Prof. Chieng Paochit 
[  ] Ajarn Suradej Saengpetch 
[  ] Ajarn Piboon Sukvijit 

 
Date                      …….. /………/ ……….. 
Time Duration     …………………………. 
Number of hours ………….………………. 
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*��#��(� ���8��# G��1���,���
��H,�1�fH1���(�,-�� +�����."���������)*+���0������ ) 
** �"#����')�0��34-�1� 4 ��(�,-�� �*� ,-�,���������J �K��������J �)8�����J �/0)8���/�����J  
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3. ���0)-��8 � ���0���1����I�I/8 �������  � ���0����*+����  
� ���0�����#������ �  � ���01����������,���#�� +��  
� ���0�#��#��/���0�0�,H�#����/  � ���01�����*����(���
/  
� ���0����o-���-/���0�#,-��� )  � �*+�e (I����0��)............................................................. 

   

4. �����*+� � ��0�����3J1������#��  � ��-ff��� 8��-�-8�  
� ���0�������	
���0������  �  ���G��#����/��0������ )K�81� 1 �L  
� ��(K�)��8�  �  ���G��#������#��(�  
� ��(K�)"-��  �  ���G���#-���*����-+��������G������34J  
� �0�����������(����#��  �  ���G�������#,�//��0����� 8��-��38�8H�#  
� 1���0���,-��� )  � �*+�e (I����0��)............................................................. 

 

���&*� 3 ����	���������������� !�"����#�����	���������� 
 

3.1 ��3/���30(�#��34-������������6����3,�2-�0��������������H#���- (Thai Qualification Framework: TQF)   
      ����1�� �,�������f��� +������������0��������6�-"���7 8�  
      ���� !�"#  ���3��� 8#/�����I�81�H���8�/( 1-5 /#1� [         ] 1���������8��� 
                [        ] ��3U��� "�-8U��� [        ] �,�����)��UJ�0�,H�#����/ �/0�,�����	-���� 
                [        ] �,���
� [        ] ���,-����0�J��,�/( ����*+���� �/0���1����I�I/8 ������� 
                [        ] ���0�#�kff�  
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3.2 H���-�,H� ��3/���30(�#��34-� 5 ������� TQF �) 8#)����������0��������6�-"���7 8���*�G�H 
 [  ] �) 8#)� [  ] G�H�) 8#)� 
 

3.3 "��(�� (3.2) ���H����� G�H�) 8#)� H���-�,H��,�)�2����34-�1��� ��3/���301��)-+���-� 
      (�0��G������H� +H�����#���) 

(1)dddddddddddddddddddddd (6)dddddddddddddddddddd..d.. 
(2)ddddddd..ddddddddd..ddddd (7)ddddddddddddddddddd..dd.. 
(3)..dddddddddddddddddd..ddd (8)dddddddddddddddddddd..d.. 
(4)dddddddddddddddddddddd (9)dddddddddddddddddd..ddd.. 
(5).ddddddddddddddddddd.d..d (10)ddddddddddddddddddddd.. 

 

3.5 ����0�������	���������������� !�"�����	�����������	
������$%#���� "(������)*�� 

���� !�"# (���,��1�����#������8��� +���#��#�,��)����(�#��������������������1����)�2����34-��)*+�
��#�����0��������6�-"���7 8� (�1��H��)-"��3��/0��0��-�,H� ������� ����o-���-�8
H1��0���1�1��k""���� �/0
K�81��L ).�. 2558 H���-�,H�������(�#H����������� 8��,��)����G����#�0���1� I�8�����*+�#���8 �/#1��H�# � 
����,������"�-#  

��34J��0��-�  
�0�������o-���-      5=�
#��� (81-100%), 4=�
# (61-80%), 3=����/�# (41-60%), 2=���8 (21-40%), 1=���8 +��� (1-20%), 0=G�H� ����o-���- 
�0����,��)����  5=)������� +���, 4=)�������, 3=G�H��H1", 2=)�������8, 1=G�H�H�8)����, 0=G�H)�����/8 
 

 + �,��)����(�#������1����)�2����34-� 
(�)*+���#�����0��������6�-"���7 8�) 

�0�������o-���-1��k""����  �0����,��)����1��L 2558 
5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0 

1. �����/���
�� 
1.1 �0���/0�/G�1������-����/���
�� �����5�/�5��/���
��  

�/0���)�2��/�������#��3K�)(�#�/���
�� 
             

1.2 �����5��/���
��/��(�,-�� +���� +���#���1����7 8�  
(��H� ��(����H�#� +8,�/0���I�#��� ��(� +)���/0���
��-��# ��(����	/-������ ��(�K�����t�7� �������) 

             

1.3 ����
�3�������� TQF�������6���/���
�����������#
��(�(�#���7 8� (��H� ASEAN Common Competency 
Standards Framework for Tourism Professionals �������) 

             

1.4 ���� 8�I����H,8�-� (Credit transfer) �0�,H�#������(�#
H���������������������*+�1���0���/�H����7 8�  

             

1.5 ���)�2���/0�������#�/���
��I�8��(����/#�,���H,��*�
�0�,H�#������(�#H�� ���������/�#�J��/��H,8#��/����
��0������ (K����6/�����) (�#��0���*+�1��/�H����7 8� 

             

1.6 ������"�,-�� m���0�#K���n ����,-����#�����*���#����/*��
1���H/0�/���
�� I�8���������/*���8H�#���8�,H� 3 K��� 
G����H K���G8 �/0K����#���1����7 8�� � 2 K���  
��H�,-��K���G8 K�����#�s� �/0K�����t�7� ������� 
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 + �,��)����(�#������1����)�2����34-� 
(�)*+���#�����0��������6�-"���7 8�) 

�0�������o-���-1��k""����  �0����,��)����1��L 2558 
5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0 

1.7 ����H#���-�1����������j��#���H,����������0������1�
��0��G8 �/0/��*���0��1��/�H����7 8� �)*+�1��G�����
��0�����3J"�-# (�����080�,/� 3 ��*��-1 �L)  

             

1.8 ���"��1��� ��������,��������)*!�6�� +"������(�#
���7 8��H�������."�������� (Exit exam)  
(��H� K�����#�s� ���1����I�I/8 ������� �������) 

             

1.9 ���"��1��� �-"����/I��#���1����������G�������
#�� ��*�
�(���H,�I��#����/���/ +8��0�,H�#���������������1�
��0���/�H����7 8� (��H� �(���H,�I��#��� The Malaysia-Indonesia-

Thailand student mobility (�# The Framework for Regional Integration in 
Higher Education in Southeast Asia �������) 

             

2. ��������� 8������� 
2.1 ���"���-"��������� 8��������������	
��� 8����������f I�8

1����������G���� 8��
��/0j�����0����H,8��/*�����#��*+����#
G���#��1��H�#��0�� 

             

2.2 ���)�2��������0�/0���0 +"������1���#��(���� ) +����
 +���#���1��/�H����7 8� I�8��*+��I8#�����*!���,-��1�
I��#�������/0�	�������   

             

2.3 ���1���*+������� +)�1���0���/�H����7 8� �)*+�1����������
G���� 8��
��8H�#�(��1"�/0��#��.�K�)����"�  
(��H� �
�K�)I��#����#(�#�����1���0�����/�7 8 �������) 

             

2.4 ���)�2����,(��,-"�8/�,��������������� 8��������)*+�
�����1���������#��3/���30(�#�������� I�8�')�0�8H�#8-+#
��3/���30 +����/��#����,�����#���(�#���7 8�  

             

2.5 �0�����,���/0��0��-�	/ +�H#���-�1����������������
)�2���/0�������#��3K�)(�#����#G����#����,�����#���
(�#������0������1���0���/�H����7 8�  
(��H� �����0��-�)�2�����1����j��#�� �������) 

             

3. ������"��8J�/0���/��� 
3.1 ����H#���-�1����"��8J�/0���/���� �,���
��/0�,���(��1"

�� +8,��� AEC �/0������ 8���34-�1��� �,��)���� (��H� 1��
��"��8J�(���H,���0���/������1���,(���� +8,��� AEC  �������) 

             

3.2 ����H#���-�1����"��8JG�������0�����3J��# I�8�(��������
j������/j��#�� ������������������/�#�J��/��H,8#��/
������0������ 1���0���/�H����7 8� 

             

3.3 ����/���/ +8��� 8��
���0�����3J1������#��/�
#��1�
��0���/�H����7 8��0�,H�#��"��8J�/0���/���(�#������
�)*+�������H�8��1�������������  

             

3.4 ���"����(����/#�,���H,��*��� +8,�������� 8����������
���������������1���0���/�H����7 8� (��H� I��#���
�/���/ +8���"��8J"�����������������1���0���/�H�
���7 8��)*+������� +���1���#��(�,-�� �������) 
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 + �,��)����(�#������1����)�2����34-� 
(�)*+���#�����0��������6�-"���7 8�) 

�0�������o-���-1��k""����  �0����,��)����1��L 2558 
5 4 3 2 1 0  5 4 3 2 1 0 

3.5 ����)-+�����H,���"��8J�H���������1���(�,-�� +���� +���#���
1���0���/�H����7 8�1��� �,������0�� 
(��H� ,-��� ) 7 ��(�(�#���7 8� �������)* 

             

4. �����-+#������������� 8��
� 
4.1 ���� �*+��-+#)-�)J �/0�*+����G/�J1���-��3 +�) 8#)� �������

��������1�����*����(���
/�� +8,�����0��1��/�H����7 8� 
(��H� e-library 6��(���
/�)*+�����*���� �������) 

             

4.2 ���"����� 8��*+� ,���� �/0�����3J����� 8� +�����8 �/0G��
����6��1��0������/ (��H� ����G����(����/#8������H,�
�� +8,��������0���,-��� ) 7 ��(�(�#���7 8� �������) 

             

4.3 ���"��1�����#���� ��/H#�� 8��
� ���#�� 8��/0���#�o-���-��� 
(Laboratory) 1���-��3 +�) 8#)���������������� I�8�')�0
1���(� +���� +���#���1���0���/�H����7 8� 

             

4.4 ���"����� 8���I�I/8 �������1���-��3 +�) 8#)��H����
1��(�#�������� ��H� ���)-,����J ���*�(H�8�-�����J��.� 
6��(���
/#��,-"�8 �������  

             

���� + 5 �����0��,��� )�/0�����#��1���0���/�H����7 8� 
5.1 ���1��(���
/���������� +8,������(�!�0�� 8�	
�G�����1������#

����6��,-��� )��H#���7 8� ��H� ����6��������0,-��� )
���H�#� +8,���7 8� ������� 

             

5.2 ���1��(���
/�� +8,����/����##�� �/0�����0�����������
#��1�������0������1���0���/�H����7 8�  

             

5.3 ���"��1��� �
�8J1���������������,-����� �/0�������)�2��
������0�/0���0 +"������1������0������ )/,-��� )1�
��0���/�H����7 8�  

             

5.4 ���1��(���
/�� +8,������j������/���j��#�� 1�������/
�#�J��/��H,8#��/������0������1���0���/�H����7 8� 
�)*+���� 8��,��)����1������������� +���/�#"0"��������� 

             

5.5 ����H#���-� �������� �/01���,���H,8��/*���H��������1�
��������#�����������0������1���0���/�H����7 8� 
�/0�����-��#G���#��1���0���/�H����7 8� 

             

*,-��� )�)8J ����)8J ���)8���/ ,-�,���� ����k�8���� �������," �/0��f�  
 

 

���&*� 4 ��������1B��-%���������%����	���������� 
 

4.1 H���-�,H�� ��� )/,-��� )�*+�� ���*�G�H +���������������������,�	/-��)*+���#�����0��������6�-"���7 8�  
     I����0���/01������	/ (�,�������� )/��(�,-��� ) +��0���/�H����7 8����#���) 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
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4.2 H���-�,H���34-��,�� ��3/���301��)-+���-�� ���*�G�H (������*�G�"��(�� 3.3) I����0���/01������	/ 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
 
4.3 H���-�,H����������������������,���� 8��,��)��������1��)-+���-� I����0���/01������	/ 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
 
4.4 (��������0 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.ddd 
 
 

************************************** 



 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��������	
��������������������������������������� 
 

1. �����	
������ ��. ���� �������� 

 ������������ �������������� �!� 

 �"�����"#�$ �"%����!�&�'&��(�)�"&����� 

 

2. ��.  ��%�' ��&%�+� 

 	,��������	��'���
��� �"%�� 	,�������%�-������	&�����.�+� 

 

3. ��. ���� ��+���+� 

 ���#�$�,������� 	,���������������
�0��)�" �"%����!�&�'����.�+� 

 

4. ��. ����� )��$���"2�� 

 #�$�,�������	,���� �"����!�&�'����.�+� �����������%��2�2��������� 

 

5. ����
���4�� ��. ��

��� %�566��	 

 QA Consultant, Asia-Pacific Programme of Education for All (APPEAL Unit) 

UNESCO Bangkok 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายงานการสัมภาษณ์ผู้แทนสถานทูตของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�����������	
�������
������������������������������� 
���!"�� 
(��	% ����&�� '��%�(
 2553-
���(
 2554) 

�"/ �����
���� ������ ����	���
���� �"/��0��������/�2���3����4�� %�����	
�� 	
���	�� 
1. ��7���������8 �����7����942����  

 
��
4�8� 
 

Mrs. Ros Serey 
Minister Counsellor  
Tel. 029575851-2 301 

���������
4�8� ���7M�������9�� 518/4 ������8����N�  
!����
(M��	� 39 ��%�%�����	��� ���%�����	��� ��
. 10310 
3�� 0-2957-5851, 0-2957-5852 �P�!� 0-2957-5850  
Email:  recbkk@cscoms.com  

%���"/: 21 Jan. 2011 
  
�%��: 9.00 

 

2. ��. ��2N� ���  
���8 %�������7�����8"�� 

9�� 
 

- Department of Consular Affairs, Chaeng Watthana Road, Bangkok 
10210 
3����4�� 0-2575-1035 3����� 0-2575-1038 
E-mail : consular01@mfa.go.th 

%���"/: - 
  
�%��: - 

�c���7��������
������%N7�� 

3. ��7���������8 ��� ��7����942���� 2��9� 
 
 

- �������2��9� ���7M�������9�� 
132 Sukhumvit Soi 23, Sukhumvit Road, Bangkok 10110 
3��/Tel: 02-714-7395-9 (Secretary:  
�P�!�/Fax: 0-2204-1486 

%���"/:  
 
 �%��:  

9
 ���%��	����
�� 

4. ���8 %�������7�����8"�� ��� ��7����
942���� 

4
 � 
 

- �������4
 � ���7M�������9�� 
132 �.�����	�&� ��
. 10500 
3��: (662) 233-2237, 234-4698, 233-7250, 234-0320, 637-9406 
Email: mebkk@asianet.co.th  

%���"/: 
  
�%��: 

9
 ���%��	����
�� 

5. ��. ��2N� ��� ��7����942���� 
 

Ph�N��h��� 
 

Mr. Randy B. Arquiza, Third 
Secretary and Vice Consul,   
Alternate Permanent 
Representative to UNESCAP 

�������Ph�N��h��� ���7M�������9�� 
760 �.����
%N� 30/1 ��
. 10110 3��. 0-2259-0139-40   
Email:  bangkokpe@gmail.com  
Consular Section: consular.bangkokpe@gmail.com  
 

%���"/: 12 Jan. 2011 
  
 
�%��: 9.00 

 

6. ��7���������8 ��� ��7����942���� 
����!"� 
 

Prof.Dr. Ambigapathy Pandian 
Dean, School of Lanuages, 
Literacies and Translation, 
Universiti Sains Malaysia 

�������
����!"� ���7M�������9�� 
33 - 35 �����'���� �� �
	��
p ������4 10120  
3��/Tel: 02-629-6800   
Email: naza03@kln.gov.my  
 

%���"/: 19 Jan. 2011 
  
�%��: 13.00 

 



�"/ �����
���� ������ ����	���
���� �"/��0��������/�2���3����4�� %�����	
�� 	
���	�� 
7. ��. ��2N� ��� ��7���������8 

 
  

��% 
 

Dr. Somchit  Paseutsak,  
First Secretary,  
Educational Affairs 
 

���������% ���7M�������9�� 
502/502/1-3 !.�	������
�� ���8����N� %�����	��� ��
. 10310  
3��. 0-2539-6667-8, 0-2539-7341, 083-299-3660 (Secretary)  
�P�!� 0-2539-3827, 0-2539-6678 
Email: sabaidee@bkklaoembassy.com  

%���"/: 5 Jan. 2011 
  
 
�%��: 13.00 

 

8. ��. ��2N� ��� ������7�����8"�� �%"����
 - ��������%"����
 ���7M�������9�� 
83/1 �.%N��� ��%���
4N�" ���
%�� ��
. 10330 
3��: 0-2251-5836-8/ 0-2251-7202 �P�!�: 0-2251-7201 
Email: vnemb.th@mofa.gov.vn    

%���"/: 
  
�%��: 

9
 ���%��	����
�� 

9. ��. ��2N� ��� ��7����942���� �N�(3��� 
  
 

- ��������N�(3��� ���7M�������9�� 
129 �.������� ��
. 10120 
3��: 02 - 286 2111 �P�!�: 02 - 286 6966, 02 - 287 2578                
E-Mail : singemb_bkk@sgmfa.gov.sg    

%���"/:  
  
�%��: 

9
 ���%��	����
�� 

10. ��. ��2N� ���  
���8 %�������7�����8"�� 
 

�N�3��"�!"� Prof. Dr. Ir. H. Didik Sulistyanto, 
Education Attaché 
 

��������N�3��"�!"����7M�������9�� 
600-602 �.�48�2��"����	
  ��
. 10400  
3��. 0-2252-3135-9 email: kukbkk@ksc11.th.com  

%���"/: 19 Jan. 2011 
 
�%��: 9.00  
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�� !�" #��� $ �	���"	%������&��'��(#�!"����'��")*	�+����"���%���������� 

��,-"�"���'�����$	����.�#�"��/0�� 

111111111111111111111111  

 

�������������:   Mrs. Ros Serey 
������3�:   Minister Counsellor 
 ���0-��	
���:   15 ������ 2554 
� 4�:    10:00-11:30 �. 
��� #����0-��	
���:  1. ��.  !"#� $!�%�&'       
               2. (�)��$*+,"-.$*  !/0#)#1�        
 

2�%3�4� 5.��� &�6�78* 
1. (�'9,:9;32<�:9;1=(>���/(>2�%3:? (�'9,:9;32<�:9;1=(>���/(>@�A0$>�� (>�*�� B.%"�#7&:C�2�%3:?�&�,-'� �D( 

5-=3'9;$0'�E�=��0#?0�� �&�0#'���� (G�$3H,�%3@�D(>B�A) ���:A(>3:9;$0 3�71����� 
(/=�0B.%J&E,D')  36 &'����  K�2�#� �&� &>�� >3���%@* B.% IT G�$3H,�%
(�'9,:9;.-�)=�> �C):N�>��3,��%+�=�A�)=�> ->�D( B,:$* 0#?0��  
�&�"&E'9 B.%���3>#� 

2. (�'9,:9;1=(>�9C"2�%��?0#'�'9, 
(License) B.%�9�!8 �"&1#,#3?7C����
�&"3/=�:N�>�� 

(�'9,:9;1=(>���C"(�!E�1C����:N�>��C�2�%3:?�&�,-'� �D( �&��Q@��$ 0#?0�� 
�&�"&E'9 B.%B,:$*  G�$1=(>�92�%��?�9$"&1�0#'�'9, B.%32R�G(�� C@=
5-=3'9;$0'�E)��1A�>2�%3:?C� �/�0#'�'9,�&S���B.�32.9;$��0���-= TU;> A0����)%
5A��:�>@�A0$>��/(> @2�%'�'�1# 

3. �!8.&�78%:9;,U>2�% >�*/(>
"&8V#1)"C@�A/(> K��2�%�("���
C�2�%3:?�&�,-'� 

1. �=��0#'���� 
�0���-=�0�� ����KC�1&00#'�'9,@�D( �/�0#'�/(>"&8V#1@�D(.-�)=�>:9;,U>2�% >�*
C�(�'9,:9;)"���?U�7���@�D(:9; �&��3/=�:N�>���&S�KD(0A��9�0�� N��&E G�$�0�)%
�9�!8.&�78%�0�� ����K1��:9;�N�@��+0=C�0#'�'9,�&S�W 3'A� .-�)=�>1=(>�9
2�%��?�9$"&1��&"�(> �9C"(�!E�1�0��'N���EC�0#'�'9, 
2. �=��:9;+�AC'A0#'���� 
- �9�!8J��� )�#$J��� B.%)��$�"��80#'�'9, G�$�!8 �"&1#/=(�9S32<�:9;C@=
�0�� N��&E($A�>���3,��%KD(32<� A0�@�U;>/(>?� �� G�$ 2�%3:?
(#�G��93T9$�&"32<�2�%3:?�! .#�B.%C@=�0�� N��&E($A�>���C�3�D;(>/(>
�0��TD;( &1$*  !1)�#1 B.%�!8J��� 
 



2�%3�4� 5.��� &�6�78* 
- �9�0����%1D(�D(�=�B.%�!A>�&;�:9;)%:N�>��  
- �9�0���&"5#�'(" B.%C@=�0�� �C)C�>��:9;:N� 

���1&� #�C))=�>>��/(>��$)=�>C�2�%3:?�&�,-'� �D( 
1. �0���-=�0�� ����KC�0#'�'9,B.%:&�7%C����:N�>��  
2. ����92�% "���8*C����:N�>�� 
3. "!�.#�6�,B.%:&?��1# 

4. ���31�9$�1&0 N�@�&"���:N�>��C�
2�%3:?�&�,-'� 

3�D;(>)��C�2�%3:?�&�,-'��92XE@���$�0���C�3�D;(>/(>���3�D(>���2���(> )U>
$&>:N�C@=2�%3:?$&>1=(>������,&Y��C� A0�/(>"!��.���(9���� G�$3H,�%
5-=3'9;$0'�E �&�0#'���� �&>�&S�����&".-�)=�>:9;32<�'�01A�>'�1#�&S�)U>32<�C��-2/(>
���B.�32.9;$�"!��.��� �&�0#'���� �&�0#)&$ G�$3H,�%C��=�� IT G�>,$�"�. 
B.%C� A0�/(>���3�71� G�$5A��:�>(>�* NGO   

5. (D;�W 1. �&]"�.,$�$��:9;)% �=�>�&�0#'�����D((�'9,:9;�9�0���-=�0�� ����KC� �/ 
   (�'9, ��- (�)��$* B.%B,:$* 

2.  �/�(�'9,:9;�&�?U�7� A0�C@EAC�2�%3:?�&�,-'�C@=�0�� �C) �D(  �/����  
  )&���� �Q@��$ 0#?0�� B.%36 &'�� 

6. B@.A>/=(�-.3,#;�31#� 1. Higher Education in Cambodia 
    (http://www.moeys.gov.kh/Higher_Education.php) 
2.  Cambodia fact file (education, employment) 
    (http://www.cambcomm.org.uk/ff.html) 
3. Cambodia and the ASEAN community Framework and plans 
    (http://www.aseansec.org/14829.htm) 
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 ��!"#����� $��	%�"#	&����%�'��(��)��!#����(��#*+	�,����#�-�&���������� 

�%./#�#���(���-�$	����0���#��12�� 
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4�"����������:   Mr.Randy B. Arquiza 
���� �6�:   Third Secretary and Vice Consul 
����2/��	
���:   12 ��� !� 2554 
����:    9.00-10.30 (. 
���������2/��	
���:  1. )�. *+,-( .+�/�01       
          2. 2 3 �.456,78.4 *+9:-3-;�               
 

<�/=)>( ?8� �*0�@ AB4 
1. 2 1C6DCE=<F(DCE;G2H� �92H<�/=DI           J(<�/=DIKL8-<<L(*42 1C6DCE�C!(*�0!�DM H (� �2 1C6N(OEH !P2 Call center 

=6� /=<F(2 1C6DCE,0BQ-;3,JN�R!B/J)�>5)G* � �S*�0!�=9G DM H (5)G T8/
(2�3 �(CU2 1C6(CU.0H=<F(DCE;G2H� �92H;8 );R H1 ;- =1R(2=��-�  DCE3G H6(0�H ( 
Call center offshore =6� /!R 3G H;EM T8/!(KL8-<<L(*467)@ A 20H�WA5)G)C� �=�PE2
=DC.,�0,<�/=DI2PE(J(D:C<=2=1C.)G:.�0( T;R2.R H5��>; �2 1C6DCE=<F(!: �;G2H� �
92HN(R:.H (T8/2H!4��J(<�/=DIKL8-<<L(*4!P2 IT T8/ 6. , 8 =(PE2H3 �:R 
KL8-<<L(*4.0H!H9 )T!8(?7G�C!: ��7GT8/D0�A/J(=�PE2H92H92H IT  

2. 2 1C6DCE;G2H�CJ,<�/� I:-1 1C6 
(License) T8/�C!+B*�,0;-6-=IAJ(� �
�0,=9G DM H ( 

          2 1C6DCE;G2H� �J,2(+\ ;J(� �DM H (J(<�/=DIKL8-<<L(*4(0U(�C2.7RN8 .
* 9 2 1C6 ]).2.7R@ .J;G!: ��0,?-)12,92H *M (0�H (!B/����� ��M �0,)7T8
:-1 1C6 (Professional Regulation Commission (PRC)) 3M (:(�:R  43 :-1 1C6 =1R( 
� �DM ,0\1C, ���1R H2 � I, :-I:����=�A;�, =�A;�����, *S <b;.����, 
:-I:����=!�C, :-1 =!�C, :-I:����].c , ],��=�2�4I+8� ��, D0(;����
T6D.I *;�4, :-I:����5KKd , :-I:����2-=8>�D�2(-!*4, � �: HT?(*-EHT:)8G2�, 
,��B �0�A4 (http://www.prc.gov.ph/)  jOEH=<F(N(R:.H (DCE�0,?-)12,J(*R:(DCE
*M !0\!P2 (1) !:,!+�T8/)7T83��. ,��B:-1 1C6 J(� �<k-,0;-92H,+!!8J(
:-1 1C6JNG=<F(5<; �l (!: ��7GT8/� �<k-,0;-]).�C� �?8-;9G2*2,=6PE2:0)?8
!+B@ 6 ,+!8 ��J(:-1 1C6(0U(m (2) )7T8J(� �;R22 .+J,2(+\ ;T8/�C]<�T���DCE
60n( :-1 1C6J(T;R8/:-1 1C6(0U(m DCE=�C.�:R  Continuing Professional Education 
(CPE) Program T8/ (3) ;�:3*2,?8� �)M =(-(H (92H92H]�H=�C.(=6PE2.��/)0,
!+B@ 6� �IO�A  (2�3 �(CUN(R:.H ((CU22��p 9G2,0H!0,J(� �2(+\ ;JNG
(0�=�C.(N�P287�3G H1 :;R H1 ;-DCE*(J3=9G DM H (J(<�/=DIKL8-<<L(*4  T;R2.R H5�
�>; �J(:-1 1C6=N8R (0U(3M (:( 43 :-1 1C6�>3/�C*@ :-1 1C6 (Professional Body) 



<�/=)>( ?8� �*0�@ AB4 
�M �0,)7T8:-1 1C6(0U(m 2C�DC =1R( ,0\1C 2.7RJ(� �)7T892H*S ,0((0�,0\1C?7G�0,
J,2(+\ ;TNRH<�/=DIKL8-<<L(*4 ( Philippine Institute of Certified Public 
Accountants (PICPA)) N�P2 *S <(-� 2.7RJ(� �)7T892H United Architects of the 
Philippines  
     <b33+,0(<�/=DIKL8-<<L(*45)GDM 9G2;�8H:-1 1C6�0,<�/=DIJ(*� !�
<�/1 1 ;-=2=1C.;/:0(22�=sC.HJ;G 2.7R 7 * 9 2 1C6DCE*M !0\!P2  
1. 2 =jC.(:R )G:.,�-� �)G (:-I:���� (Mutual Recognition Arrangement)  
2. 2 =jC.(J(� �JNG,�-� �6. , 8 (ASEAN MRA on Nursing Service) 
3. 2 =jC.(DCE<�/�2,� �D H� �T6D.4 (ASEAN MRA on Medical Practitioners) 
4. 2 =jC.(J(?7G<�/�2,:-1 1C6D0(;���� (ASEAN MRA on Dental 

Practitioners)  
5. ,0\1C��2,2 =jC.( (ASEAN MRA FRAMEWORK Accountancy) 
6. 2 =jC.(DCE�C;R2� �*M �:3:+n-� �IO�A  (ASEAN MRA on Surveying 

Qualification)  
7. J(,�-� �D H*S <b;.���� (ASEAN MRA on  Architectural Services) 

3. !+B80�AB/DCE6OH<�/*H!492H
,0BQ-;3,JN�R92H*S (<�/�2,� �
J(<�/=DIKL8-<<L(*4 

1. )G (:-1 � � 
     !: ��7G!: �* � �SJ(;0::-1 1C6N�P2* 9 :-1 92H,0BQ-;N�P287�3G HDCE6OH
<�/*H!4J(2 1C6DCE3,� �IO�A � N�P2DCE*�0!�=9G DM H ((0U(SP2:R �C!: �*M !0\ 
]).!:�3/�C!+B80�AB/!: �* � �S; �DCE�M N()5:GJ(:-1 1C6(0U(m =1R( 87�3G H
;G2H�C<�/� I(C.,0;��0,�2H �CJ,2(+\ ;!: �1M ( \J(:-1 1C6 (2�3 �(CU!: ��7G
D H)G ( IT 3/=<F(<�/].1(4J( � �6-3 B �0,=9G DM H ( ]).SG 5)G�0,=�C.�;-(-.� 3/
5)G�0,� �6-3 �B  5)G�0,� H:083 �� �=9G � �N�P2� �=9G �R:��-3����;R Hm 
�/N:R HDCEIO�A 2.7R T8/5)GDM �-3����6-=IA�/N:R HDCEIO�A =1R( DM �-3����=6PE2
*0H!� =9G �R:�T9RH90(;R Hm =<F(<�/c (1���  
2. )G (DCE5�RJ1R:-1 � � 
- !+B80�AB/)G (2PE(m DCE=(G(J(� ��0,87�3G H=9G DM H (92HN(R:.H (N�P2

2H!4��J(<�/=DIKL8-<<L(*4 !P2 !: �* � �SJ(� �DM H (�R:��0,!(2PE( 
D0I(!;-J(� �DM H ( T8/�C3��. ,��B:-1 1C6DCE5)G�/,+5:GJ(T;R8/:-1 1C6
(0U(m  ()7J(TN8RH9G2�78=6-E�=;-�J(=:>,5j)4) �C!: ��7G@ A 20H�WA2.7RJ(�/)0, 
� �;-);R2*PE2* �5)G=<F(2.R H)C T8/�CD0�A/J(� �<k-,0;-H (; �* 9 2 1C6
(0U(5)G=<F(2.R H)C  

- J(� ��0,87�3G H=9G DM H (J(<�/=DIKL8-<<L(*4* � �S*�+<5)G:R J(� �
!0)=8P2�87�3G H;R H<�/=DI3/6-3 �B ; �!+B80�AB/)0H(CU 
1. ?8� �IO�A 8R *+)J(�/)0,�N :-D. 80. (SG 5)G�0,=�C.�;-(-.�3/5)G�0,

� �6-3 �B =,PU2H;G(D0(DC) T8/!: ��7G2.R H8O�jOUHJ(:-1 1C6(0U(m 
2. !/T((*2,=9G DM H (92H87�3G HDCE22�]).N(R:.H (T8/2H!4��(0U(m 

 



<�/=)>( ?8� �*0�@ AB4 
3. D0�A/�/N:R H,+!!8 (Interpersonal skills) T8/,+!8-�@ 6 (Active, 

optimistic, 2PE(m.) 
4. !: �* � �SJ(� �;-);R2*PE2* �@ A 20H�WA 
5. �-3���� � H:08T8/?8H (2PE(m 

4. � �=;�C.�;0:*M N�0,� �DM H (J(
<�/=DIKL8-<<L(*4 

          87�3G H1 :;R H1 ;-*R:(JN\RDCEDM H (2.7RJ(<�/=DIKL8-<<L(*4=<F(J(�7<T,,
92H*� 1-�92H2H!4��DCE�C2.7RJ(;R H<�/=DI T8G:�C� �92;0:� 1R:.DM H (N�P2
T8�=<8CE.(<�/*,� �B4 *R:(JN\R=<F(?7G=1CE.:1 \J(:-1 1C6(0U(m T8/=<F(DCE
;G2H� �92H( .3G H N(R:.H (N�P22H!4��J(<�/=DI 
          *R:(JN\R;M TN(RHDCEDCE( .3G H;G2H� �JNG87�3G H1 :;R H1 ;-=9G DM H (!P2 
�/)0,?7G30)� � supervisor DCE<�O�A  H (,+!!8 T8/ counselor  jOEH*R:(JN\R3/� 
DM H (5)G]).?R (2H!4�� N�P2N(R:.H (DCE�C9G2;H�8�R:��0(2.7R 
          � �=;�C.�;0:*M N�0,� �*�0!�DM H (!P2 =,PU2H;G(�C!+B*�,0;-;�H; �
;M TN(RHN(G DCE ; �DCE�M N()5:GJ(:-1 1C6(0U(m T8/� �=;�C.�;0:=�PE2H@ A  !P2;G2H
�C!: ��7G!: �* � �SJ(� �*PE2* �]).J1G@ A 20H�WA5)G=<F(2.R H)C 

5. 2PE(m 1. 2 1C6DCE�0E(!HJ(<�/=DIKL8-<<L(*4 !P2 !�7 (�C� � certified J(T;R8/:-1 DCE*2(), 
:-I:��, (0��pN� . 

2. * 9 :-1 DCE(0�IO�A =9G =�C.(� � 3 20()0, !P2 (1) ,�-N �c+��-3 (=1R( commerce 
T8/� �,0\1C) (2) :-D. I *;�4T8/I-8<~ (Arts and Science)  (3) 
:-I:����I *;�4  

3. ;G2H� �JNG(0�IO�A ;�/N(0�SOH� �IO�A J(* .2 1C6 =(PE2H3 ��C!: �*M !0\
T8/3M =<F(J(<b33+,0( )0H(0U(D H<�/=DIKL8-<<L(*4 =2H6. . �DCE3/=<8CE.(
!: �!-)T8/!R (-.�DCE=�PE2(0�=�C.(3,�0c.�<8 .T8G:JNG=�C.(:-D. 80.=6PE2
:-1 1C6 =(G(� ����D0�A/;�H =1R( :-I:��=!�PE2H.(;4 TD(DCE3/*�0!�=9G =�C.(J(
�/)0,�N :-D. 80.DCE=(G(!: ��7G)G (:-1 � �=<F(*R:(JN\R 

6. TN8RH9G2�78=6-E�=;-� 1. Professional Regulation Commission:  http://www.prc.gov.ph/   
2. Recommended International Standards of Professionalism in   
    Architectural Practice http://www.uia-architectes.org/ 
    image/PDF/Pro_Pra/ACCORD.pdf   
3.  Code of Ethics for professional accountants in the Philippines:     
     http://www.picpa.com.ph/PICPA/media/PDF/2_Code_of_Ethics _2008- 
     Complete_final.pdf  
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 �!"�#!$��� %!�	&��#	'����&�(��)��*$�"#����)��#+,	�-����#�.�'���������� 

�&/0#�#���)���.�%	����1�$�#������ 

222222222222222222222222  

�������������:   Prof. Dr. Ambigapathy Pandian 
���� �4�:   Professor/Dean, School of Languages, Literacies and Translation  

Universiti Sains Malaysia 
!����0��	
���:   19 #$%&'# 2554 
�!��:    13:00-14:00 /. 
���!$�����0��	
���:  1. 0&1&%234567823 9:;<=1=>%        
 

?%@ABC/ D8$&%9E#F&GH3 
1. 0&IJ5KJLA?M/KJL>N0O$&%;0O?%@AKP '%7-0&1&%23 /E$<=I&$&% /E$6EQIJ <=P<$% D7N?%@$06<=I&IJ5BN&/$&%R5K23 (AIT/ 

R5K23 52&6&8 /E$9&U&%H9:; A?M/>N/) R8@/E$AK'W/W82J9&%9/AKP 
2. 0&IJ5KJL>N0O#JX6?%@$&P<=I&IJ5 
(License) R8@#J':H9#6E>=5=APGX/$&%
%E6A;N&KY&O&/ 

'%7-0&1&%23 /E$6EQIJ <=P<$% D7N?%@$06<=I&IJ5BN&/$&%R5K23 (AIT/ R5K23 52&6&8 
/E$9&U&%H9:; A?M/>N/) WB2X6?%@$06<=I&IJ5A?M/AOZL0/4;X/$&%%E6A;N&KY&O&/
1&$6%=GEK[%Z00O'3$%KJL>N0O$&%A;N&4?KY&O&/ \]LO#&>%^&/<=I&IJ5#J'<&#A?M/9&$8
AIT/ABJ2<$E6?%@AKP0ZL/_  

3. ':H8E$GH@KJL5]O?%@9O'3;0O
6EH =̀>16X[#T;0O9a&/?%@$06$&%
X/?%@AKP#&A8A\J2 

1. BN&/<=I&$&% 
    '<&#%7NX/9&;&<=I& '<&#9&#&%aBN&/AK'W/W82J9&%9/AKP  
2. BN&/KJL4#TXIT<=I&$&% 
    - KEP/'>=[%Z0'T&/=2#AI=O6<$ '<&##J<=/E2 '<&#'=B9%N&O9%%'3  R8@'<&#IZL/I06
[%Z0'<&#[8OX[8X/O&/KJLKY& (Passion)  
    - KE$G@K&OF&G& R8@KE$G@$&%9ZL09&% 
    - '<&#9/X1Xbc%7N R8@<:d=F&<@K&O0&%#H3 
    - '<&#$8N&KJL1@ADI=Q$E6W8$;0O$&%KY&O&/ 

4. $&%A>%J2#>E<9Y&[%E6$&%KY&O&/X/
?%@AKP#&A8A\J2 

    - #JI&<>T&OI&>=1Y&/</#&$KJLKY&O&/X/6%=GEK;N&#I&>= (Multinational companies) 
KJL>EeO027TX/?%@AKP#&A8A\J2 %<#4?a]O>Y&R[/TOO&/0ZL/_ AIT/ R#T6N&/KJL#&1&$A$Z06
K:$?%@AKPX/K<J?A0AIJ2 A?M/>N/ 

5. 0ZL/_ A/ZL0O1&$?%@AKP#&A8A\J2$Y&8EO$N&<4?97T?%@AKPKJL5Ed/&R8N<X/?f 2020 BEO/Ee/ 9=LOKJL
?%@AKP$Y&8EOX[N'<&#9Y&'EQ 'Z0 $&%5Ed/&BN&/'<&#%7N '<&#9&#&%a5=APG (Talent) 
R8@'<&#9&#&%aX/$&%KJL1@9%N&O9%%'39=LOX[#T (New ideas) 

6. R[8TO;N0#78A5=L#A>=# - 
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�������������:   Dr. Somchit  Paseutsak 
������4�:   First Secretary, Educational Affairs 
����1.��	
���:  5 ���� � 2554 
����:    13:00-15:00 (. 
����"����1.��	
���:  1. )�. *+,-( .+�/�01        
 

2�/3)4( 56���*0�7�89: 
1. ;�1<=><?32@(><?AB;C���D;C2�/3>E  (0�F-1���� (H(>+�*�D�;�1<= I).3J=�/;.K�C.-?C (0�F-1����H(*�D����3�8A�) 

 �M-;�N��.: F-EF�� (0�,�-O�� P=>.: 5MB2�/�;,���/(0�6C>+( 5MBN0)��� 
2. ;�1<=><?AB;C�<H,2�/��EF-1�1<= 
(License) P6/�< +9*�,0A-=-3E8H(���
�0,3DB�>S�C�( 

3O�T;(�0,>+�F-1�1<=H(2�/3>E;T?(U ><?AB;C�<H,;(+V�A2�/�;,F-1�1<= 

3.  +960�89/><?=WC2�/*C :D;C
,09X-AN,HO�KD;C*Y�(2�/�;,���
H(2�/3>E6�F 

1. )B�(F-1���� 
     F���MBH(*�D�F-1�  F���MB F��*����Y)B�(F->.�E�*A�: ((S���H1B=0Z(�
2�/3>E) P6/N,���EW�8�D0[(A?S�H(�/)0,2�/Y�EW�8� 
2. )B�(><?\�KH1KF-1���� 
     H(7�=�F�6�FAB;C���56-A,09X-AHOB�< F���0�1�A- (1�A-(-.�) �< F���0�H(
E-62F0Z(]��� �< F��32@(=63�T;C)< �<([S�HN�0�1�A- �0��/,,2�/1�]-2\A.P6/
2�/1�1( �< F��2�;C);CP6/ F��*��0  <�/OFK�C1(35K�  
     >0�8/>�C7�8�AK�C2�/3>E \)BP�K 
     (1) >0�8/>�C7�8�><?NS�32@(D;C UN 5 7�8� \)BP�K ;0C�`8 a�0?C3E* N<( 3F<.)(�� 
P6/�0*3b<. 
     (2) >0�8/>�C7�8�1(35K� (;�N�< F��NS�32@(H(,�C=T[(><?) 
     I).*�+2  +960�89/D;C,09X-A><?2�/3>E6�FAB;C����< 5 )B�( \)BP�K 
     (1) �< +9]��� N�-.]��� P6/N��.�,��9 
     (2) �<>0�8/)B�(3> I(I6.<*��*(3>E><?>0(*�0. 
     (3) �<E-62/  F��C��H(O0FHN P6/ F��1T?(1�H(C�(E-62/ 
     (4) �<=6�S�60C P6/�<*+D7�=><?*�,M�9:>0[C>�C��.P6/HN 
     (5) �< F�� -)�-3�-?� (Initiative thinking) 



2�/3)4( 56���*0�7�89: 
4. ���3A�<.�A0F*S�O�0,���>S�C�(H(
2�/3>E6�F 

32f)�FB�CHOB1�FAK�C1�A-3DB���>S�C�(H(2�/3>E\)B PAKAB;C>S�HOBYM�AB;CA��
�gO��.P6/��/,F(���D;C2�/3>E6�F I).3J=�/F-1�1<=><?AB;C�<H,2�/�;,
F-1�1<= 31K( P=>.:  �M 32@(AB(  

5. ;T?(U -  �0h,�6*KC3*�-�HOB�<���*�B�C F���KF��T;�0,AK�C2�/3>EH()B�(���=0Z(�
���EW�8� I).3J=�/���*�B�C2�/I.1(:�KF��0()B�(���EW�8� 31K( ���N0)ai�;,�� 
���O�>+(36K�3�<.( 32@(AB( 3(T?;CN��3O4(FK� ���EW�8�32@(EM(.:�6�CD;C���=0Z(�
>�0=.����(+8.: I).(I.,�.)B�(���EW�8�><?6�F)S�3(-(��� �<)0C(<[ 
     1. ���2g-�M2���EW�8�POKC1�A- I).*KC3*�-�HOB*0C �3DB����<*KF(�KF�H(���
=0Z(����EW�8� 
     2. �<P5(C�(D.�.I;��*)B�(���EW�8� I).HOB>+� (�< F��3*�;7� >�C
���EW�8� \)B�<���2�0,2�+CP5(C�(D.�.I;��*>�C���EW�8� 
     3. *KC3*�-�HOB7� 3;�1(3DB����<*KF(�KF�H(���N0)���EW�8�H(>+��/)0, \�KFK�
N/32@(=T[(h�( ;�1<F/ P6/;+)�EW�8� P6/*����Y>S�>0[CH(�/,,P6/(;��/,, 
     4. ���*KC(0�EW�8�\23�<.(AK;AK�C2�/3>E 
-  2jNN+,0(�<(0�EW�8�6�F><?3DB���3�<.(H(2�/3>E\>.2�/��9 1,000  ( �F�\2YWC
(0�EW�8�><?32@(=�/*Ck:6�F 

6. PO6KCDB;�M63=-?�3A-� DB;�S�O()3�<?.F�0,���N0)���EW�8�><?�/,+\FBH( Lao Peoplens Democratic Republic 
(Peace, Independence, Democracy, Unity, Prosperity) 
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2�$����������:   Prof. Dr.Ir.H. Didik Sulistyanto 
� ��"�4�:   Education Attaché 
�����/��	
���:  19 ���� � 2554 
��5�:    9:00-11:30 (. 
����������/��	
���:  1. )�. *+,-( .+�/�01       
             2. 2�3��.456,78.4 *+9:-3-;�                
 

<�/=)>( ?8���*0�@�AB4 
1. 2�1C6DCE=<F(DCE;G2H���92H<�/=DI 2�1C6DCE=<F(DCE;G2H���92HJ(K:.H�( 2H 4�� L8/,�-A0DM(<�/=DI2-(N)(C=OC. P2 

(1) Technician D�H)G�( IT (�U�80H=<F(*�9�2�1C6DCE=<F(DCE(-.�L8/*U� 0V���92H
<�/=DI) (2) ���=H-( (3) *W�<(-� (4) 60X(��/,,H�(N �H*�G�H6PY(Z�( (5) 
6.�,�8 (6) L6D.4 N).3�����*0�@�AB4 <�/=DI2-(N)(C=OC.�C87�3G�HL8/
,+  8���DCE�C :��=1CE.:1�VL8/*����WM(=�PE2H:-1�1C6L6D.4 6.�,�8 L8/(0�
�\J��.*7H  

2. 2�1C6DCE;G2H�CM,<�/��I:-1�1C6 
(License) L8/�C +B*�,0;-6-=IAM(���
�0,=9G�DU�H�( 

2�1C6DCE;G2H���M,2(+V�;M(���DU�H�(M(<�/=DI2-(N)(C=OC. P2 :-I:�� N).;G2H
�C<�/��I(C.,0;�:-1�1C6 L8/=<^)N2��*MJG?7G=1CE.:1�V3��;K�H<�/=DIM(*�9�
:-1�1C6(0Y(��L8�=<8CE.( :���7G�/J:K�H87�3G�HJ�P2?7G=1CE.:1�VM(<�/=DIL8/3��
;K�H<�/=DI (2�3��(CY.0H�C2C�:-1�1C6DCE;G2H���<�/��I(C.,0;� P2 *W�<(-� N).�C
*�� �*W�<(-�DU�J(G�DCE :, +�)7L8 

3.  +B80�AB/DCE6_H<�/*H 492H
,0B -̀;3,MJ�K92H*W�(<�/�2,���
M(<�/=DI2-(N)(C=OC. 

1. )G�(:-1���� 
 :���7G :��*����WM(;0::-1�1C6J�P2*�9�:-1�92H,0B -̀;J�P287�3G�HDCE6_H<�/*H 4
M(2�1C6DCE3,���I_�A���J�P2DCE*�0 �=9G�DU�H�((0Y(WP2:K��C :��*U� 0V N). :�3/
�C +B80�AB/ :��*����W;��DCE�U�J()5:GM(:-1�1C6(0Y(a =1K( 87�3G�H;G2H�C
<�/��I(C.,0;��0,�2H �CM,2(+V�; :��1U�(�VM(:-1�1C6 
2. )G�(DCE5�KM1K:-1���� 
- �C +Bb��� 3�-.b��� L8/3��.�,��B:-1�1C6 N). +B*�,0;-9G2(CY=<F(DCE

MJG :��*U� 0V2.K�H���=6��/WP2=<F(*K:(J(_EH92HI�*(� N). <�/=DI
2-(N)(C=OC.(0,=<F(<�/=DI�+*8-�L8/MJG :��*U� 0V2.K�H���M(=�PE2H92H
 :��OPE2*0;.4 *+;3�-; L8/ +Bb��� 



<�/=)>( ?8���*0�@�AB4 
- *����W67)L8/;-);K2*PE2*��N).M1G@�A�,�c�O� 2-(N)(C=OC.5)G O_EH

<d33+,0(5)G�C 
- ���DU� :���K:��P2�0(30)N).*U�(0�H�(���I_�A�10Y(*7H (Office of Higher 

Education) 92H<�/=DI2-(N)(C=OC. �/J:K�H�J�:-D.�80.M(<�/=DI
2-(N)(C=OC.L8/�J�:-D.�80.M(<�/=DI5D. (=<F(�J�:-D.�80.�0Z,�8) 
N).MJG�CJ80�*7;�@�A�,�c�O� 2-(N)(C=OC. =1K( DCE
�J�:-D.�80.=�A;�I�*;�4 �J�:-D.�80.b���I�*;�4 
�J�:-D.�80.*H98�( �-(D�4 �J�:-D.�80.�J-)8 �J�:-D.�80.L�Kgh�J8:H 
L8/3+i�8H��B4�J�:-D.�80. 

- �C :��D0�A/�/J:K�H,+  8 (Interpersonal skills)  
-  +B80�AB/<�/1�1(DCE=<F(*��1-�92H ASEAN Community J�P2

 +B80�AB/92H87�3G�HDCE�U�J()M( ASEAN Charter �\,0;�2�=OC.( 
- �C :���0,?-)12, L8/MJG :��*(M3M(H�(DCEDU� 
- ��� -)M(=1-HL9KH90( (Competitive thinking) 
 

M(���;0)*-(M33G�HH�(92H(�.3G�H J(K:.H�(L8/2H 4��M(<�/=DI2-(N)(C=OC. P2 
1. D0�A/M(���DU�H�(L8/ :���7G :��*����WM(:-1�1C6 
2. D0I(/ ;-DCE)C;K2���DU�H�( =6PE2(�K:�H�(L8/2PE(a  
3.  /L((*2,3�����*2,N).J(K:.H�(J�P22H 4��=6PE2�0,87�3G�H=9G�DU�H�( 

4. ���=;�C.�;0:*U�J�0,���DU�H�(M(
<�/=DI2-(N)(C=OC. 

          =(PE2H3��M(<�/=DI2-(N)(C=OC. 2+;*�J����<^N;�=8C.� L�K L8/ WK�(J-( 
=<F(:0;W+)-,b���1�;-DCE�C2.7K=<F(3U�(:(���L8/=<F(*-( G�*U� 0V;K2=I�AZ�-392H
<�/=DI )0H(0Y(2�1C6DCE=<F( :��;G2H���92H<�/=DI  N).87�3G�H1�:;K�H1�;-DCE=9G�
��DU�H�(M(<�/=DI*K:(MJVK=<F(:-I:��DCEDU�H�(2.7KM(2+;*�J����<^N;�=8C.� L�K 
L8/ WK�(J-( (2�3��(CY87�3G�H1�:;K�H1�;-.0HDU�H�(�0(���M(*K:(92H���=H-( 
(Banking) M(<�/=DI2-(N)(C=OC. 
          ���=;�C.�;0:=9G�*U�J�0,���*�0 �=9G�DU�H�( P2 =,PY2H;G(�C +B*�,0;-;�H;��
;U�LJ(KHJ(G�DCE =(PY2H�(;��DCE�U�J()5:GM(:-1�1C6(0Y(a L8/���=;�C.�;0:=�PE2H@�A� 
 P2;G2H�C :���7G :��*����WM(���*PE2*��N).M1G@�A�20H�pA5)G=<F(2.K�H)C L8/DCE
*U� 0VDCE3/5)G�0,���6-3��B� P2*����W67)@�A� ,�c�O� 2-(N)(C=OC. 

5. 2PE(a 1. <d33+,0(�C,0B -̀;3,MJ�KJ0(��=<F(?7G<�/�2,������9_Y( (Entrepreneurship) 
2. 30)MJG�C :���K:��P2 3 qr�. �/J:K�H <�/=DI��=8=OC. <�/=DI2-(N)(C=OC. 

L8/<�/=DI5D. N).30)MJG�CN<�L���L8�=<8CE.((0�I_�A� @�.M;GN �H���
DCE�C1PE2:K� The Malaysia-Indonesia-Thailand (MIT) student mobility O_EH*K:(
J(_EH92H The Framework for Regional Integration in Higher Education in 
Southeast Asia (SEAMEO RIHED 2008) <d33+,0((CY�C(0�I_�A��:K�  150 5)G



<�/=)>( ?8���*0�@�AB4 
=9G��K:�N �H���(CYM( 5 *�9�:-1�DCE*����WWK�.N2(J(K:.�-;5)G P2 
*W�<d;.���� =D N(N8.C���2�J�� b+��-3�/J:K�H<�/=DI :0X(b��� L8/
���;G2(�0,L8/���DK2H=DCE.: L8/M(2(� ;3/MJG�C=6-E�M(*�9�:-1�*+9@�6 
L8/=@*01I�*;�4 (Health and medicine) L8/3/9.�..0H<�/=DI*-H N<�4 

3. �C :��6.�.��DCE3/DU�MJGJ80�*7;����=�C.(���*2(L8/���<�/�0( +B@�6
���I_�A�M(@7�-@� 2�=OC.(�C :��=<F( standard =6PE2DCE5)GMJG*����W
L8�=<8CE.( I_�A�L8/DU�H�(9G��<�/=DI2.K�H�C<�/*-Db-@�6L8/HK�.���
.-EH9_Y( =1K(M(:-1�1C66.�,�8 

4. �/,,���I_�A�92H2-(N)(C=OC.�C 2 �/,, P2�J�:-D.�80. L8/2�1C:/I_�A� 
5. M(����0,87�3G�H=9G�DU�H�((0Y(2H 4��L8/J(K:.H�(MJG :��*U� 0VM(=�PE2H

92HD0�A/���M1G1C:-; )0H(0Y( U�L(/(U�3�� Prof. Dr. Ir.H. Didik Sulistyanto 
 P2MJG�C���?*�?*�(���=�C.(�7GD0�A/���M1G1C:-;M(J80�*7;� =6PE2=<F(���
*�G�H :��6�G2�MJG�0,,0B -̀;M(L;K8/*�9�:-1�=6PE2MJG�7G30� -) L8/*�G�H
 :�� -)92H���L9KH90( (The mentality of Competitiveness) 

6. M(����/)0,�J�:-D.�80.J�P22�1C:/I_�A�5)G�C���*�G�H= �P29K�.J�P2
 :��*0�60(b4�0(�/J:K�H*W�(I_�A�L8/2H 4�� J(K:.H�(DCE3/�0,,0B -̀;=9G�
DU�H�( N).�C���:�H;0:L8/;U�LJ(KHH�(MJG�0,,0B -̀;3,MJ�K;0YHL;K.0H=<F(
(0�I_�A�M(*W�(I_�A�2.7K (Placement Job ) )0H(0Y( 3_HDU�MJG(0�I_�A��C
=<h�J��.M(���DU�H�(;0YHL;K.0H5�K3,���I_�A� 

7. M(���30)���=�C.(���*2(M(<�/=DI2-(N)(C=OC.M(�/)0,�J�:-D.�80. 
<d33+,0(5)G30)MJG�CJ80�*7;�DCE=�C.�:K� ASEAN D =<F(N<�L���DCEMJG9G2�78
9K�:*�� :���7G :0X(b���=�CE.:�0,<�/=DIM(D:C<2�=OC.( 

6. LJ8KH9G2�78=6-E�=;-� 1. The Malaysia-Indonesia-Thailand (MIT) student mobility programme: 
http://www.rihed.seameo.org/files/harmonizMIT2.pdf  
2. Ministry of Education:  www.kemdikuas.go.id  
 

 
 



 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายช่ือสถาบันอดุมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 

(พร้อมข้อมูลปี พ.ศ. ทีก่่อตั้ง วนัสถาปนา และระดบัการศึกษาทีเ่ปิดสอน) 
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��� '(����� �� 

� �.�. 
���������� 

������
�� 

� �.�.���#
	��)�#
*� 

�+��,�)�	�) 
���� ����!�"����#
$���� 


�,--���� 
�,--�.� 
�,--�#�� 

1 �+��,�)�	�)��0�#�� (���.) 2505 2505 (4���� 0���) 2527 � � � 
2 �+��,�)�	�)#��,� (���.) 2495 28  �.9. 2513 2538 � � � 
3 �+��,�)�	�)#�"� �;<,� (�� .) 2530 24 �.�. 2530 2535 � � � 
4 �+��,�)�	�)9�,�#��)� (�.9.�.) 2526 7 �.). 2526 2544 � � � 
5 �+��,�)�	�)#>�����)� (�>�.) 2541 31 ��.9. 2541 - � � � 
6 �+��,�)�	�)',����� (�'�.) 2542 27 @.9. 2542 - �   
7 �+��,�)�	�)#A��B>�+B� (�A>.) 2532 5 �.9. 2532 2535 � � � 
8 �+��,�)�	�)#�9.�.	)��+��9� (���.) 2533 27 �.�. 2533 - � � � 
9 �+��,�)�	�)@0��,> �;<,�)B (�@ .) 2513 28 �.9. 2513 2527 � � � 
10 �+��,�)�	�)���B�-#'�)�C+�� (��'.) 2542 13 �.�. 2542 2547 � � � 
11 �+��,�)�	�)����'��,����D��B� (STIU) 2538 29 �.).2538 2546 � �  
12 �+��,�)�	�)
�0�@��� (�.
.�.) 2542 27 @.9. 2542 2548 � � � 
13 �+��,�)�	�)��)�� (��).) 2517 21 ��.9. 2517 2527 � �  
14 �+��,�)�	�)I�9�	�� (�.��.) 2529 13 �.�. 2529 2545 � � � 
15 �+��,�)�	�)I�9��������#J�)�#+�(�  2531 8 ��.9. 2531 2542 � � � 
16 �+��,�)�	�)����,� (���.) 2528 25 �.9. 2528 2533 � � � 
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�������7>�� �.�. 2547) 
 
 
 



 

�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 
9 �4���� @A�����4���� @5�97���9@A�����4���� �����9���9����� 

�����
�@�[��:@=� �.b���4���� 
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_. 99��=�� 11000 
Tel. 02 9510145-51 ��� 5516, 5517,  
Fax. 02 9510145-51 ��� 5508 
http://www.tnc.or.th 
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Z9  
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���_��� 8�V�_��fgh9	fi�9  
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3. ��	�Y9W?Z����c��	@�48�4�T���:��������	8�9
��_�95����T���
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4. ��	�4�Z��b�U_5��=�b64�5������U�CT����@=6<9�6�����:��������	8�9
��_�95����T���
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�7�6�d�8��
������ 
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1 ��? Brunei Malay 
Teachers' 
Association 

P.O. Box 2230, Bandar Seri Begawan, 
BS8674 Brunei Darussalam 
Tel:  +673 2221999, Fax: +673 2222803 
E-mail: info@pggmb.com 
http://www.pggmb.com 

�=������@5�	��_����T�U���67����>>�8�V�������9�4�7��_��
��4��748�V��8�
��4��74���@A��7����  

2 ���4� The Medical 
Board, The 
General Council 
of Medical 
Education 

P.O.Box 481, MPC Berakas, BB3577 
Brunei Darussalam  
Email: 
brunei.medical.association@gmail.com  
www.bruneimedics.org 

����� 6 �=���������
���?Z<9
������	
�����b646Z�7����>>�8�V�������9�4�7��8�V�<��9=>�����@A�	
�
�����7���� ���6Z_6��	��49<9
������	
�����<9@8�����:�_7�� �
��7]��=���������=:@��7���V�9}
���6Z�9	A@7���������7�4�������@A�	
�������_������<9A�4A��89Z�<9��������__�9=	��U� 	�V��
W��9�����
_@���=:@��7�����
7�C=���@�����������9�]��Z
 	�Y9W?Z��@��[�d�T]9��	��49	�Y9���4�6ZA�4<�Z
�������7>>7��9�] (Medical Practitioners and Dentists Act) 

3 	A@7��� Department of 
Pharmaceuticals 
Services, 
Ministry of Health 

- ����� 4  �=������6Z�7�<��9=>��_���7n�9��������
�@�[��:@=�<9���95�	�Z� @����� W��� _768� 8�V���
Z
��������4�8�V�
7�C=����Z���
��=� 	�Y9W?Z��@��[�d�T]9��	��49	�Y9	A@7���6ZA�4<�Z	�V��9�������=<9<��9=>�� 
(the enforcement of the Poisons Act and the Misuse of Drug Regulations) 

4 �79����4� the Medical 
Board 

- ����� 7 �=���67�����9�]	�Y9W?Z��@��[�d�T]9��	��49	�Y9�79����4�6ZA�4<�Z�������7>>7��9�] 
(�) �=���������
���?Zb646Z�7����>>�8�V�8�V�<��9=>�����6Z�9�7�4�����������8�V��79�����_���8�
��4��74���
	�Y9@��������@A��79����� 8�V�6Z_6��	��49<9
������	
�����<9@8�����:�_7�� �
��7]��=���������=:@��7��
�V�9}���6Z�9�7�4�����������8�V��79��������@A��79�������_������<9A�4A��89Z�<9��������__�9=	��U� 
���6ZW��9�����
_@���=:@��7�����
7�C=���@�����������9�]��Z
 
(�) �=������@����C�@6����9�4��	��496Z
��	�Y9W?Z��@��[��T]9����49<9@8�����:�_7��<9n�9��79����4���������
8�V��79����4���	�V���7n<9������ ���@����C�@6�����:��������6Z
��	�Y9�=���������=:@��7�����	8���@�
���_��T]9��	��49	�Y9�79����4� 
(Medical Practitioners and Dentists Act) 
 



 

�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 
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97��e8��4 
The Law Society 
of Brunei 
Darussalam 

P.O. Box 66, Seri Complex BA 1779, 
Brunei Darussalam 
Email:  secretary@bruneilawsociety.org 
http://bruneilawsociety.wordpress.com/ 

����� 3(1) �=���������=:@��7������������7>>7��9�] 
(�) 	�Y9	9���7:;���8�����	���7��cU 8�V� �����96�	89V� 8�V�	�Y9@��������@A��9�4�
��@�����96� 
8�V� 
(�) 	�Y9�9�4�
��<9���	���7��cU 8�V������96�	89V� 8�V�W?Z	��4�	��4�<9@5�97���9�e8��48�V�
�9�4�
��<9@�����96� 8�V� 
(�) 	�Y9�9�4�
��<9���	��@���b��� 8�V����	����	�	��4<9����7n 8�V� 
(�) 	�Y9	9���7:;�� 8�V��9�4�
��������	����@	��	��48�V����	��<9	��������  
����� 3 (2) �=�������Z� 3 (1) _��Z�� 
(�) 	�Y9��	�V��������	����?9 8�V� 
(�) ��A?���5�	9�C�
��4?�<9���	����?9 
 (Legal Profession Act) 
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��  - �=���������
���?Z<9
������
��
����b646Z�7����>>�8�V�������9�4�7��8�V�<��9=>�����@A�
��
����
�7���� 8�V�6Z_6��	��49<9
������
��
����
Z<9@8�����:�_7�� �
��7]��=���������=:@��7���V�9}���6Z�9
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�������@A�
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������_������<9A�4A��89Z�<9��������__�9=	��U� 

7 @7�
���4�  - �=���������
���?Z<9
������@7�
���4��@���b646Z�7����>>�8�V�������9�4�7��8�V�<��9=>�����@A�
�7���� 8�V�6Z_6��	��49<9
���@7�
���4��@���<9@8�����:�_7�� �
��7]��=���������=:@��7���V�9}
���6Z�9@7�
���4��@������@A���_������<9A�4A��89Z�<9��������__�9=	��U� 

8 �7>�� The Brunei 
Darussalam 
Institute of 
Certified Public 
Accountants 
(BICPA) 

No 3, 1st Floor, Block A, Regent Square, 
Simpang 150, Kiulap BE1518  
Brunei Darussalam  
Tel:  +673 � 2233945 Fax: +673 � 2454946 
Email: bicpa@brunet.bn 
http://www.bicpabrunei.com/ 
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4	8�V�<9���<8Z
�5���T�U����@C��79 8�V��=���������
��b66	6�9	9V���_�����
���?Z������@����:� �
��	���4
��>���6Z�9
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(1) @C��79
����������7>���8�����	����@	��	��4 ��9�6� �7��cU���	
�@� �����96� @�����96� ���
9�
����96� 
(2) @����@C��79
����������7>�� 
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(3) @A�����7>����@	��	��4  
(4) @A�����7>��9�
����96� 8�V� 
(5) @A�����7>���V�9}���@C��79<8Z����7���� �T��_���_��:�	�Y9��4��:��  
@�����@��������5�9�_��9��	��@�������
_@������7>��������U7�_5��76�
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Z9���6Z
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A���@����� � �=������@5�	��_����T�U��4�����5�<9��67����>>�<9@���
�������7>�� [=���_ 8�V����	��9���@A�
<8Z����7���� 
@����������	�V��9� � �=�������}���	���4
��>6Z�9�7>�� ����=:@��7�������CZ
9���... �������6Z
4
�=���67�����9�] 
(1) �=���������=:@��7�����6Z�9�7>��67�����9�]; �9=���>>��7]9@?� ������9�4�7�� �9=���>>� 
=S��7��_��
@����	��9������7>�� 8�V�
=S��7���V�9}�����5��������@A�����7>��6Z�7���� 
(2) 97�	��49 97��T�U���4=��9Z�4�
�� 16 �R����?�:�����5��7��T�U����6Z�9�7>��   

9 �4���� Nursing Board of 
Brunei 

3 - 02 Floor, Block 2G, Condominium Ong Sum 
Ping, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 
BA1311 
Tel. 673-223 0016 Fax : 673-223 0017 
Email: nursing.board@moh.gov.bn 
http://www.moh.gov.bn/bruneinursingboard/inde
x.htm 

����� 13 �=��������@��[��T]9��	��49 � �=������W��9�������A���X��7�� ���@��W��9�Z�	��49 �
��7]���
�=:@��7�����CZ
9������_�6Z���������� 
����� 23 @C��79������� 
(1) @C��79���_�<8Z������9�4�7������=���<6} _��Z��6Z�7������
_@��_��@A���Z
��
�����7�4A�����_�
<8Z����������9���4���� W6=����A� W?Z��
49���4���� 97���4A���5��76 �
��7]�_��Z��6Z�7�����7����
_��@A���Z
	���97]9  
 (2) b��	��49 b���4���� 8�V�@C��79�����6Z�7�����7����_��@A� ��@����C���������9�4�7��<8Z���
�=����V�9} 6Z 
(The Karnataka Nurses, Midwives and Health Visitors Act, 1961) 
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��7]��=��������
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11 ��4A���5��76 Nursing Board of 
Brunei 

3 - 02 Floor, Block 2G, Condominium Ong Sum 
Ping, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 
BA1311 
Tel. 673-223 0016 Fax : 673-223 0017 
Email: nursing.board@moh.gov.bn 
http://www.moh.gov.bn/bruneinursingboard/inde
x.htm  
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(1) @C��79���_�<8Z������9�4�7������=���<6} _��Z��6Z�7������
_@��_��@A���Z
��
�����7�4A�����_�
<8Z����������9���4���� W6=����A� W?Z��
49���4���� 97���4A���5��76�
��7]�_��Z��6Z�7�����7����_��
@A���Z
	���97]9  
 (2) b��	��49 b���4���� 8�V�@C��79�����6Z�7�����7����_��@A� ��@����C���������9�4�7��<8Z���
�=����V�9} 6Z 
(The Karnataka Nurses, Midwives and Health Visitors Act, 1961) 

12 @A�	��9��
������4� 

The Medical 
Board, The 
General Council 
of Medical 
Education 

P.O.Box 481, MPC Berakas, BB3577 
Brunei Darussalam  
Email: 
brunei.medical.association@gmail.com  
www.bruneimedics.org 
 

����� 6 �=���������
���?Z<9
������	
�����b646Z�7����>>�8�V�������9�4�7��8�V�<��9=>�����@A�	
�
�����7���� ���6Z_6��	��49<9
������	
�����<9@8�����:�_7�� �
��7]��=���������=:@��7���V�9}
���6Z�9	A@7���������7�4�������@A�	
�������_������<9A�4A��89Z�<9��������__�9=	��U� 	�V��
W��9�����
_@���=:@��7�����
7�C=���@�����������9�]��Z
 	�Y9W?Z��@��[�d�T]9��	��49	�Y9	��9��������4�
6ZA�4<�Z�������7>>7��9�] (Medical Practitioners and Dentists Act) 

 
 
 
 



 

3. ���	���7��?�� 
�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 

1 ��? Cambodia 
Independent 
Teachers' 
Associaltion 

#54Eo, Street 95, Sangkat Boeung 
Kengkang 3, Khan Chamkarmorn, 
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 
Tel:  855 23 21 75 44, 855 1 2 93 07 06 
Fax: 855 23 21 75 44 
E-mail: cita@online.com.kh  

1. ��@7>�����7��?�� 
2. _�����T�U���67����>>� 
3. ��	�4�Z��b�U�����>� 
 

2 ���4� Cambodia 
Medical 
Association 

Corner St. 278, Preah Monivong Blvd., P.O. 
Box 2432 Phnom Penh, Cambodia 
Tel: 855-12-835360 
Fax: (855-23) 214773 
Email: salysaint@yahoo.com, 
http://www.cma@online.com.kh 
 

1. ��@7>�����7��?�� 
2. _�����T�U���67����>>����6Z�7�����7����_�������
�@�[��:@=� 
3. �T]9��	��49���@����������4� 
4. ��	�4�Z��b�U�����>� 
5. ��@=�A�����6����_���������������4� 
���4�����������������@����:��
���5�9�>��__�6Z�7��9=>��<8Z��������������4�<9���	���7��?�� 
(Law on Management of Private Medical, Paramedical, and Medical Aide Practice) 

3 	A@7��� Cambodia 
Medical 
Association 

Corner St. 278, Preah Monivong Blvd., P.O. 
Box 2432 Phnom Penh, Cambodia 
Tel: 855-12-835360 
Fax: (855-23) 214773 
Email: salysaint@yahoo.com, 
http://www.cma@online.com.kh 

1. ��@7>�����7��?�� 
2. _�����T�U���67����>>����6Z�7�����7����_�������
�@�[��:@=� 
3. �T]9��	��49���@����	A@7��� 
4. ��	�4�Z��b�U�����>� 
	A@7�������������������@����:��
���5�9�>��__�6Z�7��9=>��<8Z�����������	A@7���<9���	��
�7��?�� 
(Law on Management of Private Medical, Paramedical, and Medical Aide Practice) 
 
 
 



 

�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 
4 �79����4� Cambodian 

Dental 
Association  

 

Faculty of Dentistry, PO Box 1157, Corner of 
Preah Monivong Blvd & Preah 
Mohaksatreyani Kosamak Street, Phnom 
Penh, Cambodia 
Tel. +855 23 88 55 95 
http://www.dentistrycambodia.com 

1. ��@7>�����7��?�� 
2. _�����T�U���67����>>����6Z�7�����7����_�������
�@�[��:@=� 
3. �T]9��	��49���@�����79����4� 
4. ��	�4�Z��b�U�����>� 
5. ��@=�A�����6����_�������������79����4� 
�79����4�����������������@����:��
���5�9�>��__�6Z�7��9=>��<8Z������������79����4�<9���	��
�7��?�� 
(Law on Management of Dental Practice) 

5 �9�4/ 
97��e8��4 

The Bar 
Association of 
Kingdom of 
Cambodia 

10-11 Street 180, Sangkat Beung Raing, Doun 
Penh district, Phnom Penh, Cambodia  
Tel. (855-23) 22 0237 
www.bakc.org.kh 

_��Z��@��W��9	9���7:;�����W��9����6@��_�� LTC A�48�7�_���������	��49����	�Y9��4�	
�� 9 
	6V�9 �=���67�����9�] 	�Y9W?Z���=:@��7��	�Z�@��	9���7:;��  
1. ��@7>�����7��?�� 
2. _�����T�U����>>����9�����@���7:;�� 8�V�	��4�	��� 
3. W��9�������@5�8�7�97��e8��4 A Certificate of Aptitude for the Legal Profession (�CALP�) 
4. ��	�4�Z��b�U�����>� 8�V�b�U��������� 8�V�C?������_��������  
5. ��	�4b69����76@�9<8Z	�Y9�=����Z�����4 

6 
��
��  - 1. ��@7>�����7��?�� 
2. _�����T�U���67����>>����6Z�7�����7����_��@A� 
3. �T]9��	��49���@A�
��
�� 
4. ��	�4�Z��b�U�����>� 

��
������������������@����:��
���5�9�>��__�6Z�7��9=>��<8Z�����������
��
��<9���	���7��?�� 
 

 

 

 



 

�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 
7 @7�
���4�  - 1. ��@7>�����7��?�� 

2. _�����T�U���67����>>�<9@���
������	���4
�Z�� 
3. �T]9��	��49���@7�
���4�@A� 
4. ��	�4�Z��b�U�����>� 
5. ��@=�A�����6����_���������������4� 

8 �7>�� the Kampuchea 
Institute of 
Certified Public 
Accountants and 
Auditors 

Street 92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun 
Penh 
Phnom Penh, Cambodia 
(The Ministry of Economy and Finance 
Compound) 
Tel:   (855) 23 990 664 
Email: kicpaa@kicpaa.org.kh  
http://www.kicpaa.org.kh/ 

A���@����� - �=������@5�	��_����T�U�<9��67����>>�<9@���
�������7>�� [=���_ 8�V����	��9���@A�<8Z���
�7���� 
@��������_5� � A���@�����������=:@��7�����CZ
9 �V��7�4A�� �
���?Z�
��@����C ����
��	8���@����_�
	�Y9@��������	A�9�]   
@��������876 � �=���������
���?Z���6Z�9����7>��������	��9���	��4������_�	�Z��7��������8�7�@?��
������9�4�7�����_76�T]9b64@A� @��������876��@����C	�Z�@��	�Y9W?Z��
_@��6Z 
 

9 �4���� Ministry of 
Health,  
Kingdom of 
Cambodia 

No 151-153 Kampuchea Krom Blvd., Phnom 
Penh 
Tel: 023 722873 
Fax: 023 426841 
Email: webmaster@moh.gov.kh 
http://www.moh.gov.kh/ 

1. ��@7>�����7��?�� 
2. _�����T�U���67����>>����6Z�7�����7����_�������
�@�[��:@=� 
3. �T]9��	��49���@����9���4���� 
4. ��	�4�Z��b�U�����>� 
5. ��@=�A�����6����_������������9���4���� 
9���4��������������������@����:��
���5�9�>��__�6Z�7��9=>��<8Z�����������9���4����<9
���	���7��?�� 
(Law on Management of Private Medical, Paramedical, and Medical Aide Practice) 
 

 

 



 

�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 
10 @C��9�� Ministry of Land 

Management, 
Urban Planning 
and Consturction 

- 1. ��@7>�����7��?�� 
2. _�����T�U���67����>>����6Z�9@C��g�4������@��� 
3. �T]9��	��49���@A�@C��9�� 
4. ��	�4�Z��b�U�����>� 
@C��9������������������@����:��
���5�9�>��__�6Z�7��9=>��<8Z�����������@C��9��<9���	��
�7��?�� 

11 ��4A���5��76 Ministry of 
Health,  
Kingdom of 
Cambodia 

No 151-153 Kampuchea Krom Blvd., Phnom 
Penh 
Tel: 023 722873 
Fax: 023 426841 
Email: webmaster@moh.gov.kh 
http://www.moh.gov.kh/ 
 

1. ��@7>�����7��?�� 
2. _�����T�U���67����>>����6Z�7�����7����_�������
�@�[��:@=� 
3. �T]9��	��49���@����97���4A���5��76 
4. ��	�4�Z��b�U�����>� 
5. ��@=�A�����6����_������������97���4A���5��76 
97���4A���5��76����������������@����:��
���5�9�>��__�6Z�7��9=>��<8Z�����������97�
��4A���5��76<9���	���7��?�� 
(Law on Management of Private Medical, Paramedical, and Medical Aide Practice) 

12 @A�	��9��
������4� 

Cambodia 
Medical 
Association 

Corner St. 278, Preah Monivong Blvd., P.O. 
Box 2432 Phnom Penh, Cambodia 
Tel: 855-12-835360 
Fax: (855-23) 214773 
Email: salysaint@yahoo.com, 
http://www.cma@online.com.kh 

1. ��@7>�����7��?�� 
2. _�����T�U���67����>>����6Z�7�����7����_�������
�@�[��:@=� 
3. �T]9��	��49���@A�	��9��������4� 
4. ��	�4�Z��b�U�����>� 
5. ��@=�A�����6����_���������������������4� 
	��9��������4�����������������@����:��
���5�9�>��__�6Z�7��9=>��<8Z�����������	��9��
������4�<9���	���7��?�� 
(Law on Management of Private Medical, Paramedical, and Medical Aide Practice) 

 
 



 

4. ���	����9b69�	��4 
�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 

1 ��? Teachers' 
Association of 
the Republic 
of Indonesia 
 

Jalan Tanah Abang Tiga, 24, P.O. Box 2405 
Jakarta 10160 Indonesia 
Tel:  62 21 384 1121, 384 98 56 
Fax: 62 21 344 6504 
E-mail: hmsurya@bdg.centrin.net.id, 
hmsurya@dpd.go.id  

1. ��@7>������9b69�	��4 �����A?���5�	9�<9���	����9b69�	��4 
 

2 ���4� Indonesia 
Medical 
Association 

Jalan Dr Samratulangie 29 
Jakarta 10350, Indonesia 
Tel: 62-21-3150679, 3900473 
Fax: 62-21-3900473  
E-mail: pbidi@idola.net.id 

1. ��@7>������9b69�	��4 �����A?���5�	9�<9���	����9b69�	��4 
2. _�����T�U���67����>>�������6Z�9���4��@��� 8�V�@������	���4
�Z�� 
 

3 	A@7��� - - 1. ��@7>������9b69�	��4 �����A?���5�	9�<9���	����9b69�	��4 
2. _�����T�U���67����>>�������6Z�9	A@7�������@��� 8�V�@������	���4
�Z�� 
 

4 �79����4� Indonesian Dental 
Association 

- 1. ��@7>������9b69�	��4 �����A?���5�	9�<9���	����9b69�	��4 
2. _�����T�U���67����>>�������6Z�9�79�������@��� 8�V�@������	���4
�Z�� 

5 �9�4/97�
�e8��4 

The Indonesian 
Advocates 
Association 

Graha Soho Slipi, 11th Floor, Jalan S. Parman 
Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480 Indonesia 
Tel: +62 21 2594 5192  
Fax: +62 21 2594 5173 
E-mail : info@peradi.or.id 
http://www.peradi.or.id. 

1. ��@7>������9b69�	��4 �����A?���5�	9�<9���	����9b69�	��4 
2. ��4=�4�����5� 25 �R����?�:� 
3. _�����T�U���67����>>����  
4. @��W��9�Z�	��49���_76b64 PERADI 
5. W��9��������9���@5�97���9�9�4�
����Z
�4���9Z�4 2 �R 
6. ��	�4�Z��b�U�����>������b�U_5��=�����
�� 5 �R 
7. ��_��4����:���6� ���
���V��@7�4�@=_��� ���
���7�W�6��� ��������[���@?�  



 

�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 
6 
��
�� - - 1. ��@7>������9b69�	��4 �����A?���5�	9�<9���	����9b69�	��4 

2. _�����T�U���67����>>�������6Z�9
��
������@��� 8�V�@������	���4
�Z�� 
7 @7�
���4� - - 1. ��@7>������9b69�	��4 �����A?���5�	9�<9���	����9b69�	��4 

2. _�����T�U���67����>>�������6Z�9@7�
���4���@��� 8�V�@������	���4
�Z�� 
8 �7>�� The Indonesian 

Institute of 
Accountants 

 Alamat IAI Pusat Jakarta, Graha Akuntan 
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng - Jakarta 
10310 
Tel:  +62 21 31904232 
Fax: +62 21 7245078 
Email: iai-info@iaiglobal.or.id 
http://www.iaiglobal.or.id/ 

1. ��@7>������9b69�	��4 �����A?���5�	9�<9���	����9b69�	��4 
2. _�����T�U���67����>>���� ���6Z�9����7>�� 8�V�@������	���4
�Z�� 
3. @��W��9�Z�	��49���_76b64 The Indonesian Institute of Accountants 
4. W��9��������9���6Z�9�7>������Z
�4���9Z�4 1 �R 
 

9 �4���� Ministry of Health,  
Republic of 
Indonesia  

- 1. ��@7>������9b69�	��4 �����A?���5�	9�<9���	����9b69�	��4 
2. _�����T�U���67����>>����<9@������	���4
�Z�� 

10 @C��9�� National 
Construction 
Services 
Development Board 

- 1. ��@7>������9b69�	��4 �����A?���5�	9�<9���	����9b69�	��4 
2. _�����T�U���67����>>���� ���6Z�9
��4���@���8�V�@C��g�4������@��� 8�V�@������	���4
�Z�� 

11 ��4A���5��76 - - 
 

1. ��@7>������9b69�	��4 �����A?���5�	9�<9���	����9b69�	��4 
2. _�����T�U���67����>>����<9@������	���4
�Z�� 

12 @A�	��9��
������4� 

-  
- 

1. ��@7>������9b69�	��4 �����A?���5�	9�<9���	����9b69�	��4 
2. _�����T�U���67����>>�������6Z�9	��9��������4� 8�V�@������	���4
�Z�� 
 

 



 

5. ���	����
 
�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 

1 ��? Ministry of 
Education 
 

Thanon Lane Xang, Ban Xiengyeun Tha 
Muang Chanthaburi Vientiane, Lao 
Tel:  856 21 216004 
Fax: 856 21216000  

- 

2 ���4� Laos Medical Association - 
3 	A@7��� - - - 
4 �79����4� - - - 
5 �9�4/ 

97��e8��4 
Lao Bar 
Association 

Vientiane Capital Court , KM3 Road, Tha deua Road, 
Sisattanak District, P.O. Box: 11087, 
Vientiane, Lao PDR. 
Tel: 856-21-990445 Fax: 856-21-990446 
E-mail: lba@laobar.org 
http://www.laobar.org/event.php 

1. ��@7>������
���6Z�7����>>�����e8��4 
2. ��	�4�Z��b�U�����>� 	
Z9����
��W�6�8=b�U 
3. ��6Z	�Y9�Z����������_5� 
4. 6ZW��9��������9����e8��4 6 �����4� ���W��9��������������e8��4 9 	6V�9 

 

6 
��
�� - - - 
7 @7�
���4� - - - 
8 �7>�� Lao Institute of Certified Public Accountants - 
9 �4���� Ministry of Health Lao People's Democratic Republic - 
10 @C��9��  - - 
11 ��4A���5��76  - - 
12 @A�	��9��

������4� 
 - - 

 
 



 

6. ���	����	�	��4 
�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 

1 ��? National Union 
of the Teaching 
Profession 
 

13 - 15, Jalan Murai Dua, Kompleks Batu, 
 Off Jalan Ipoh, 51100 Kuala Lumper MALAYSIA 
Tel:  603 625 10621/ 10623 
Fax: 603 625 11060 
E-mail: nutp@tm.net.my 
http://www.nutp.org 

�=:��?<9b��	��49�7n���_��Z������4=����
�� 18 �R����?�:�  
 

2 ���4� Malaysian 
Medical 
Association 

4th Floor, Bangunan MMA , 124 Jalan Pahang,  
53000 Kuala Lumpur, Malaysia  
Tel. 603-40411375 
Fax. 603-40418187 
Email: info@mma.org.my 
http://www.mma.org.my/ 

@������������7�6�d � @������_�����7]��=������	�Y98�V���6Z	�Y9@��������	A��V�9}���@���� ���6Z<8Z�
��
��
4	8�V�<9���<8Z�5���T�U����@���� 8�V��=���������
��b66	6�9	9V���_�����
���?Z������@����:� �
��
	���4
��>���6Z�9������4� ���
��4���@���������4�<8Z	�Y9@������������7�6�d 

@��������6��� � @�����@��7>  
@�����@��7> � ���4����6Z�T]9��	��49 ��
��_�	�Y9����T]9��	��49���� �T]9��	��49����7�
���
8�V������	�V��9�
���	_Z�89Z����������4@A�  
@���������4?�9�����	�� � ���4������@7>������	�	��4 �����C��9����4?�C�
�9�����	����	�	��4 
@�����@��� � �=���������������4��V�9}������=:@��7�����CZ
9���8�7�
������<9���	����	�	��4  
@�����97��T�U� � 97��T�U����4������@7>������	�	��4 ���_�����T�U���67����>>����_���8�
��4��74���
������4����6Z�7�����7����_��@������Z
 
@��������6Z�7����4�	
Z9 � ���4����	�4	�Y9@�����@��7>����Z
�4���9Z�4 20 �R �������4=����
�� 65 �R����?�:� 

3 	A@7��� The Malaysian 
Pharmaceutical 
Society 
 

 

No 5B, Lorong Rahim Kajai 13,Taman Tun Dr. 
Ismail, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel:  (60) 3 7729 1409    
Fax: (60) 3 - 7726 3749 
http://www.mps.org.my/ 
 
 

@�����@��7> � 	A@7������6Z�T]9��	��49b64����_���Z�47�47]�����e8��4��	�	��4 
(The Malaysian Pharmaceutical Society Constitution) 



 

�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 
4 �79����4� The Malaysian 

Dental Council 
 

 

 

 
Malaysian Dental 
Association 

Level 5, Block E-10, Parcel E, Precinct 1,  
Federal Government Administrative Centre, 
62590 Putrajaya, Malaysia 
Tel: 60(3) 8883 4215 
Fax: 60(3) 8888 6133 
 

54-2 (2nd Floor) Medan Setia 2, Plaza 
Damansara, Bukit Damansara, 50490 Kuala 
Lumpur, Malaysia 
Tel: 603-20951532, 20951495 
Fax: 603-20944670 
Email: mda@streamyx.com 
http://www.mda.org.my/ 

Dental Act 1971 
 
 
 
 
 
 

1. @�����@��7>�����A?���5�	9�<9���	����	�	��4 
2. �=����V�9}���6Z�7����>>����6Z�9�79��������6Z�7�����7����b64@A����@���� �����A?���5�	9�<9
���	����	�	��4 
 

5 �9�4/ 
97��e8��4 

The Malaysian 
Bar 

Bar Council Malaysia 
No.13,15, 17 Leboh pasar Besar, 
50050 Kuala Lumpur 
Tel.  03-2031- 3003  
Email:  council@malaysianbar.org.my 
http://www.malaysianbar.org.my/index.html 

�=:@��7���������T�U� 
- _�����T�U�9�����@���7:;��_�� University of Malaya, the University of Malaya in Singapore, the 
University of Singapore or the National University of Singapore 8�V� 
- 	9���7:;���8�����	���7��cU 8�V� 
- ���=:@��7���V�9} �������:����������_�5�896�T]9 b64_�������<9��������__�9=	��U� 
(the Legal Profession Act 1976) 
 
 
 
 
 



 

�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 
6 
��
�� Board of 

Engineers 
Malaysia 

Tingkat 17, Ibu Pejabat JKR , Jalan Sultan 
Salahuddin 50580 Kuala Lumpur 
Tel: +603-2696 7095 
Fax: +603-2692 5017 
E-mail:  bem1@jkr.gov.my 
http://www.bem.org.my/v3/index.html 

�=���<6} ����Z�����_�	�Y9
��
�� _��Z���T]9��	��49	�Y9 Graduate Engineer ����:��������
��
��
��	�	��4 b64�:��������_�97���4=���@����:�����5���9���
��
�������	�V���=���97]96Z�T]9��	��49
��Z
	���97]9 
 

7 @7�
���4� Malaysian  Veterinary Boards   
 

1. ��@7>������	�	��4 8�V���A?���5�	9�<9���	����	�	��4 
2. 6Z�7����>>����6Z�9@7�
���4�_��
��4��74 8�V��8�
��4��74���6Z�7�����7����_���:�������� 

8 �7>�� Malaysian 
Institute of  
Accountants 

Dewan Akauntan, No.2 Jalan Tun Sambanthan 
3, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel:  603-2279 9200 
Fax: 603-2274 1783 
Email: mia@mia.org.my 
http://www.mia.org.my/new/ 

1. _�����T�U���67����>>����_���8�
��4��74A�4<9���	����	�	��4 ��������@����:�����5���9
���6Z�9�7>������Z
�4���9Z�4 3 �R <989�
4��9������ [9���� ���U7�����79A74 @C��79���	��9 8�V�
������
������ ��� 
2. 	�Y9@��������@C��79���6Z�9�7>��@C��79<6@C��7989T�� ���/8�V� 
3. @��W��9�Z�@����� MIA 
(Accountants Act 1967) 

9 �4���� Malaysian of Health & Midwifery Boards 
 

1. ��@7>������	�	��4 8�V���A?���5�	9�<9���	����	�	��4 
2. 6Z�7����>>����6Z�9����4���� ���W6=����A� ��4A���5��76_��
��4��74 8�V��8�
��4��74���6Z�7�
����7����_���:�������� 

10 @C��9�� Board of 
Architects 
Malaysia 

Floor 17, Block F, Jalan Sultan Salahuddin 
50582 Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel.: 603-26967087 
Fax.: 603-26936881 
E-mail: aac@aseanarchitectcouncil.org 
 

1. �=���<6}�����@7>������	�	��48�V���C��9����4?�C�
�<9���	����	�	��4 ���_�����T�U����6Z�9
@C��g�4���������7:;�� �
��7]����=:@��7�����CZ
9�������:�����������8���5�896 @����C�T]9
��	��49	�Y9 Graduate Architect 6Z 
2. Graduate Architect _��Z��W��9��������9��������@����:�����5���9 �
��7]��Z��@��W��9�Z�	��49_T�
_�@����C�T]9��	��49	�Y9 Professional Architect 
����T]9��	��49�7�
���
���@C��9���������� 
1. ��
�����������	�Y9�����T�U�<8Z�7�b������<8>�A�4<�Z�
��������8
������	�� ��_�T]9��	��49	�Y9 



 

�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 
Professional Architect �7�
���
6Z 
2. �=:@��7�����@C��9��������������Z��������T]9��	��49�7�
���
 
(�) ���=:@��7��<9���	�Y9@C��9��<9���	������9 
(�) ���74�4?�<9���	����	�	��4����Z
����5��
�� 180 
79 
(�) <��9=>��_������T]9��	��49�7�
���
����4= 1 �R ����Z�����<��9=>��<8���=���7]� 
(The Architects Act 1967) 

11 ��4A���5��76 Malaysian of 
Health & 
Midwifery 
Boards 

- 1. ��@7>������	�	��4 8�V���A?���5�	9�<9���	����	�	��4 
2. 6Z�7����>>����6Z�9����4���� ���W6=����A� ��4A���5��76_��
��4��74 8�V��8�
��4��74���6Z�7�
����7����_���:�������� 
 

12 @A�	��9��
������4� 

Malaysian of 
Health & 
Midwifery 
Boards 

- 1. ��@7>������	�	��4 8�V���A?���5�	9�<9���	����	�	��4 
2. 6Z�7����>>����6Z�9	��9��������4�_��
��4��74 8�V��8�
��4��74���6Z�7�����7����_��
�:�������� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. ���	������ 
�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 

1 ��? - - - 
2 ���4� Myanmar 

Medical 
Association 

249 Theinbyu Road,  
Mingalar-Taung-Nyunt Yangon, Myanmar 
Tel:  95-1-278863, 380899, 388097, 394141 
Fax: 95-1-378863  
Email: mma.org@mptmail.net.mm 
http://www.mmacentral.org/mma/ 

@��������6��� 
- �=������@5�	��_����T�U�6Z�9������4� �����<��9=>�� SAMA ��� 
- �����
7�����6�<9�������������� 
@�������4�R 
- �=������	����@5�	��_����T�U�6Z�9������4� ���47�����<��9=>�� SAMA.  
- �����
7�����6�<9�������������� 
- _��Z����@��������6���<8Z�5��7���� 

3 	A@7��� Myanmar Medical 
Association 

@����	6�4
�7����4� - @5�	��_����T�U����>>�6Z�9	A@7�����  
- �����
7�����6�<9�������������� 

4 �79����4� Myanmar Dental 
Association 

- - @5�	��_����T�U����>>�6Z�9�79�����  
- �����
7�����6�<9�������������� 

5 �9�4/ 
97��e8��4 

- - - 
 

6 
��
�� - - - @5�	��_����T�U����>>�6Z�9
��
������@��� 
- �����
7�����6�<9�������������� 

7 @7�
���4� - - - 
8 �7>�� 

 
 
 
 
 

Myanmar 
Accountancy 
Council (MAC) 

Office of the Auditor General 
Office Building No (12) 
Naypyitaw, Union of Myanmar 
Fax:  +95-67-407339, +95-67-407332 
Email:  AUDITORGENERAL@mptmail.net.mm 

Public accountants are registered with the Myanmar Accounting Council (MAC). There are a total of 328 
Certified Public Accountants registered with MAC. 
(http://www.apgml.org/documents/docs/17/Myanmar%202008.pdf) 



 

�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 
9 �4���� Ministry of Health 

& Myanmar Nursing 
and Midwifery 
Council 

- - @5�	��_����T�U����>>�6Z�9����4���� 
- �����
7�����6�<9�������������� 
 

10 @C��9�� Ministry of 
Construction  

- - @5�	��_����T�U����>>�6Z�9@C��g�4������@��� 
- �����
7�����6�<9�������������� 

11 ��4A���5��76 Ministry of Health 
& Myanmar Nursing 
and Midwifery 
Council 

- - @5�	��_����T�U����>>�6Z�9����4���� 8�V���4A���5��76 
- �����
7�����6�<9�������������� 
 

12 @A�	��9��
������4� 

Myanmar 
Medical 
Association 

249 Theinbyu Road,  
Mingalar-Taung-Nyunt Yangon, Myanmar 
Tel:  95-1-278863, 380899, 388097, 394141 
Fax: 95-1-378863  
Email: mma.org@mptmail.net.mm 
http://www.mmacentral.org/mma/ 

- @5�	��_����T�U����>>�6Z�9	��9��������4� 
- �����
7�����6�<9�������������� 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

8. ���	��fr����r9@� 
�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 

1 ��? Philippine Public 
School Teachers' 
Association 
 

245 Banawe St. Quezon city, Manila, 
PHILIPPINES 
Tel:  63 2 711 4461 -2, 63 2 740 9041 
Fax: 63 2 711 4463 
E-mail: ppstargagm@ppsta.com 
http://www.ppsta.com 

1. @5�	��_����T�U�_��
��4��74 8�V��8�
��4��74����7n���<8Z����7���� ������=:@��7���7]9��5� 67�����9�] 
(1) ��?���9�n�
74 � ���>>�������6Z�9����T�U����	6�����9
74	��49 8�V�	��4�	��� 
(2) ��?b��	��49���C� � ���>>�������6Z�9����T�U��7]9�V]9n�9 8�V�	��4�	��� 
(3) ��?b��	��49�7[4� � ���>>�������6Z�9����T�U� A��
���������@��� 8�V�
��4���@��� 8�V�	�V��	��49

������A��
���������@��� 8�V�
��4���@��� ��9Z�4�
�� 18 89�
4���    
2.@��W��9����6@����� Professional Regulatory Board 
(The Philippine Teachers Professionalization Act of 1994) 

2 ���4� Philippines 
Medical 
Association 

North Avenue 
Quezon City, Philippines 
Tel: 63-2-9297361 / 9296951 
Fax: 63-2-9296951  
E-mail: philmedas@yahoo.com 

1. ��@7>����fr����r9@� 8�V�@7>����������	�����4�94��<8Z�9@7>����fr����r9@���������������4�6Z 
2. �����[��� �����_��<_���6� 
3. ��	�4�Z��b�U�����>� 8�V���b�U���
�974 
4. @5�	��_����T�U����������4� 8�V�	��4�	���  
5. @��W��9����6@����� Professional Regulatory Board of Medical Education 
(The Medical Act of 1959) 

3 	A@7��� Pharmaceutical & 
Healthcare 
Association of 
the Philippines 

Unit 502 One Corporate Plaza, 845 Pasay 
Road, Makati City, Philippines 
Tel:  8141800 
E-mail: phap7346@phap.org.ph  
www.phap.org.ph 

1. ��@7>����fr����r9@� 8�V�@7>����������	�����4�94��<8Z�9@7>����fr����r9@������������	A@7���6Z 
2. �����[��� �����_��<_���6� 
3. ��	�4�Z��b�U�����>� 8�V���b�U���
�974 
4. @5�	��_����T�U����6Z�9	A@7��� 8�V�	��4�	���  
5. @��W��9����6@����� Professional Regulatory Board of Medical Education 
 (The Medical Act of 1959) 

4 �79����4� Philippine Dental 
Association 

Ayala Extension corner Kamagong St. Makati City, 
Philippines 
Tel: 899-6332, 890-4609, 897-8091 
Email: secretariat@pda.ph 
http://www.pda.ph/ 

1. ��@7>����fr����r9@� 8�V�@7>����������	�����fr����r9@�4�94��<8Z������������79����4�6Z 
2. @5�	��_����T�U����6Z�9	A@7��� 8�V�	��4�	��� 
(The Philippine Dental Act of 2007) 



 

�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 
5 �9�4/ 

97��e8��4 
The Integrated 
Bar of the 
Philippines 

IBP Building, No.15 Julia Vargas Avenue 
Ortigas Center, Pasig City, Philippines 1600 
Tel. +63 (02) 631.3018, Fax: +63 (02) 634.4697 
Email: ibpsecretariat@ibp.ph 
http://www.ibp.org.ph/ 

@����� � �=���67�����9�]	�Y9@��������	9���7:;��4@A�fr����r9@� 
1. �9�4�
��������V��	�Y9�9�4�
��������@?� ���9
79��� 16 ������ �.�.1973 
2. �9�4�
��������V��	�Y9�9�4�
��������@?� A�48�7�_��
79��� 16 ������ �.�. 1973 
(Section 18 Laws of the Integrated Bar of the Philippines) 

6 
��
�� - - 1. ��@7>����fr����r9@� ��4=����5��
�� 21�R����?�:�  
2. �����[��� 
3. ��	�4�Z��b�U�����>� 8�V���b�U���
�974 
4. @5�	��_����T�U����6Z�9
��
������@��� _���8�
��4��74����7n���<8Z����7���� 8�V�	��4�	���  
5. @��W��9����6@����� Professional Regulatory Board of Engineer 
(The Philippine Engineer Act of 1950) 

7 @7�
���4� Philippine 
Veterinary Medical 
Association 

- 1. ��@7>����fr����r9@� 8�V�@7>����������	�����4�94�������������@7�
���4�6Z 
2. �����[��� �����_��<_���6� 
3. ��	�4�Z��b�U�����>� 8�V���b�U���
�974 
4. @5�	��_����T�U����6Z�9@7�
���4� 8�V�	��4�	���  
5. @��W��9����6@����� Professional Regulatory Board of Veterinary Medicine 
(The Philippine Veterinary Medicine Act of 2004) 

8 �7>�� The Professional 
Regulatory Board of 
Accountancy 

http://www.prboa.com/ 1. ��@7>����fr����r9@�  
2. �����[���  
3. ��	�4�Z��b�U�����>� 8�V���b�U���
�974 
4. @5�	��_����T�U����>>����@�������7>�� 8�V�
��4���@��� _���8�
��4��74����7n���<8Z����7���� 8�V�
	��4�	��� 
5. @��W��9����6@����� Professional Regulatory Board of Accountancy 
 (Philippine Accountancy Act of 2004) 
 



 

�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 
9 �4���� Professional 

Regulation 
Commission,  
Board of Nursing 

- 
 

1. ��@7>����fr����r9@� 8�V�@7>����������	�����4�94��<8Z�9@7>����fr����r9@�������������4����6Z 
2. �����[��� �����_��<_���6� 
3. ��	�4�Z��b�U�����>� 8�V���b�U���
�974 
4. @5�	��_����T�U����>>�������6Z�9����4����_���8�
��4��74����7n���<8Z����7���� 8�V�	��4�	��� 
5. @��W��9����6@����� Professional Regulatory Board of Nursing.  
(Philippine Nursing Act of 2002) 

10 @C��9�� The United 
Architects of the 
Philippines 

 UAP Building, 53 Scout Rallos Street, 
Barangay Laging Handa, Diliman 1103 
Quezon City, Philippines 
Tel:  (632) 4126403 Fax: (632) 3721796 
Email: uapnational@yahoo.com; 
uapnational@gmail.com 
http://www.united-architects.org/ 

1. ��@7>����fr����r9@� 8�V�@7>����������	�����4�94��<8Z�����������@C��9��6Z 
2. �����[��� 
3. ��	�4�Z��b�U�����>� 8�V���b�U���
�974 
4. @5�	��_����T�U���67����>>�������6Z�9
��4���@��� 8�V�@C��g�4������@��� _���8�
��4��74����7n���<8Z����7���� 
8�V�	��4�	��� ��������@����:�����5���9�4���9Z�4 2 �R 8�V� @5�	��_����T�U���67����>>�b����6Z�9
��4���@��� 8�V�
@C��g�4������@��� _���8�
��4��74����7n���<8Z����7���� 8�V�	��4�	��� ��������@����:�����5���9�4���9Z�4 1 �R 
5. @��W��9����6@����� Professional Regulatory Board of Architecture (PRBoA)  
(The Architecture Act of 2004) 

11 ��4A���5��76 The Professional 
Regulatory Board of 
Physical Therapy 

- 1. ��@7>����fr����r9@� 8�V�@7>����������	�����4�94��<8Z�����������97���4A���5��766Z 
2. �����[��� 
3. @5�	��_����T�U����>>�������6Z�9��4A���5��76_���8�
��4��74����7n���<8Z����7���� 8�V�	��4�	��� 
5. @��W��9����6@����� Professional Regulatory Board of Nursing.  
(Philippine Nursing Act of 2002) 

12 @A�	��9��
������4� 

The Professional 
Regulatory Board 
of Medical 
Technology 

- 1. ��@7>����fr����r9@� 8�V�@7>����������	�����4�94��<8Z�����������	��9��������4�6Z 
2. �����[��� �����_��<_���6� 
3. ��	�4�Z��b�U�����>� 8�V���b�U���
�974 
4. @5�	��_����T�U����>>�������6Z�9	��9��������4�_���8�
��4��74����7n���<8Z����7���� 8�V�	��4�	��� 
5. @��W��9����6@����� Professional Regulatory Board of Medical Education. 
(The Medical Act of 1959) 

 



 

9. ���	��@���b��� 
�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 

1 ��? Singapore 
Teachers' Union 
 

Teachers Centre, 583 Serangoon Road, 
Singapore 218197 
Tel:  65 62993936 
Fax: 65 62947982 
http://www.stu.org.sg 

@5�	��_����T�U���67����>>����_��
��4��748�V��8�
��4��74A�4<9���	��@���b��� 8�V��8�
��4��74
�V�9���6Z�7�����7����_��@A� 
 

2 ���4� The Singapore 
Medical Council 
 
 
 
 
Singapore 
Medical 
Association 

16 College Road #01-01, College of Medicine 
Building, Singapore 169854 
Tel: (+65) 6372-3093 
Email: moh_smc@moh.gov.sg 
http://www.smc.gov.sg/html/SMC_Home.html 
 
2 College Road 
Level 2, Alumni Medical Centre 
Singapore 169850 
Tel: +65 6223 1264 
Fax: +65 6224 7827 
http://www.sma.org.sg/index.html 

-     @5�	��_����T�U���67����>>����6Z�9������4�_���8�
��4��74A�4<9���	��@���b��� 8�V�
�8�
��4��74�V�9���6Z�7�����7����_��@A� 

-     ��@7>����@���b��� 8�V���C��9����4?�C�
�<9���	��@���b��� 
-    �=���@7>����@���b��������C��9����4?�C�
�<9�������	������
�� 6 	6V�9 @����C����	��49	�Y9 

Overseas Members 	�V�����_���7��������������6Z<9A�48�7� 
 
 

 
 

3 	A@7��� Pharmaceutical 
Society of 
Singapore 

Alumni Medical Centre, 2nd Level, 2 College  
Road, Singapore 169850  
Tel: (65) 6221 1136 
Fax: (65) 6223 0969 
http://pss.org.sg/pss/ 

-@5�	��_����T�U���67����>>����6Z�9	A@7�����_���8�
��4��74A�4<9���	��@���b��� 8�V�
�8�
��4��74�V�9���6Z�7�����7����_��@A� 
-��@7>����@���b��� 8�V���C��9����4?�C�
�<9���	��@���b��� 
-�=���@7>����@���b��������C��9����4?�C�
�<9�������	������
�� 6 	6V�9 @����C����	��49	�Y9 
Overseas Members 	�V�����_���7��������������6Z<9A�48�7� 
 



 

�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 
4 �79����4� The Singapore 

Dental Council 
 
 
 
 
 
Singapore Dental 
Association 

81 Kim Keat Road, #09-00 NKF Building, 
Singapore 328836 
Tel: (65) 6355-2402 
Fax: (65) 6253-3185 
E-mail: enquiries@dentalcouncil.gov.sg 
http://www.sdc.gov.sg/html/SDC_Home.html 
 
2 College Road, Level 2 Alumni Association, 
Singapore 169850 
Tel:  (+65) 6220 2588 
Fax: (+65) 6224 7967    
E-mail: admin@sda.org.sg 
http://cms.sda.org.sg/ 

1. @5�	��_����T�U����6Z�9�79�����A�4<9���	��@���b��� 
2. @5�	��_����T�U�<9@���<6@���89T�����6Z�9�79�����_��@C��79���@A��7���� ���_��Z����

���@����:� �
���?Z �
���5�9�><9����5���9 
 

5 �9�4/ 
97��e8��4 

The Law Society 
of Singapore 

39 South Bridge Road Singapore 058673 
Tel. 6538 2500   
Fax. 6533 5700 
http://www.lawsociety.org.sg/Default.aspx 

-@5�	��_����T�U���67����>>����6Z�9�e8��4_���8�
��4��74A�4<9���	��@���b��� 8�V�
�8�
��4��74�V�9���6Z�7�����7����_��@A� 
-��@7>����@���b��� 8�V���C��9����4?�C�
�<9���	��@���b��� 
-�=���@7>����@���b��������C��9����4?�C�
�<9�������	������
�� 6 	6V�9 @����C����	��49	�Y9 
Overseas Members 	�V�����_���7��������������6Z<9A�48�7� 

6 
��
�� Professional 
Engineers Board 
Singapore 

5 Maxwell Road, #01-02 Tower Block MND 
Complex, Singapore 069110 
Tel: (65) 62229293 
Fax: (65) 62229471 
Email: registrar@peb.gov.sg 
http://app.peb.gov.sg/ 

-@5�	��_����T�U���67����>>����6Z�9
��
����_���8�
��4��74A�4<9���	��@���b��� 8�V�
�8�
��4��74�V�9���6Z�7�����7����_��@A� 
-��@7>����@���b��� 8�V���C��9����4?�C�
�<9���	��@���b��� 
-@��W��9����6@����� Professional Engineering Examination 
-�=���@7>����@���b��������C��9����4?�C�
�<9�������	������
�� 6 	6V�9 @����C����	��49	�Y9 
Overseas Members 	�V�����_���7��������������6Z<9A�48�7� 
 
 



 

�5�67���� 
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7 @7�
���4� - - -@5�	��_����T�U����6Z�9@7�
���4��@���A�4<9���	��@���b��� 

-��@7>����@���b��� 8�V���C��9����4?�C�
�<9���	��@���b��� 
8 �7>�� Institute of 

Certified Public 
Accountants of 
Singapore 

20 Aljunied Road, #06-02 CPA House, 
Singapore 389805 
Tel:  (65) 6749 8060 
Fax: (65) 6749 8061  
Email: cpasingapore@icpas.org.sg 
http://www.icpas.org.sg/ 

       1. Recognized Qualification - An applicant shall, at the time of his application for admission, either 
        (a) have passed the final examination in accountancy from the University in Singapore 
        (b) have passed the final examination in accountancy of one of the following or its recognized 
equivalent: 

the Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS); 
the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW); 
the Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI); 
the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (formerly known as the Chartered Association of 
Certified Accountants); 
the Institute of Chartered Accountants in Australia (ICAA); 
CPA Australia (formerly known as the Australian Society of Certified Practising Accountants); 
the New Zealand Institute of Chartered Accountants (NZICA) (formerly known as the Institute of Chartered 
Accountants of New Zealand); 
the Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA); 
the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA); 
the Chartered Institute of Management Accountants of the United Kingdom (CIMA) 

        2. Relevant Work Experience � Not company-specific but job-scope specific.  As such you can 
gain your experience in any sectors and in any job capacity as long as your job scope includes 
accounting functions. 
 

 

 

 
 



 

�5�67���� 
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������ 
9 �4���� Singapore 

Nursing Board 
- -@5�	��_����T�U���67����>>����6Z�9����4����_���8�
��4��74A�4<9���	��@���b��� 8�V�

�8�
��4��74�V�9���6Z�7�����7����_��@A� 
-��@7>����@���b��� 8�V���C��9����4?�C�
�<9���	��@���b��� 
-�=���@7>����@���b��������C��9����4?�C�
�<9�������	������
�� 6 	6V�9 @����C����	��49	�Y9 
Overseas Members 	�V�����_���7��������������6Z<9A�48�7� 

10 @C��9�� Board of 
Architecture 
Singapore 

5 Maxwell Road, 1st Storey Tower Block 
MND Complex, Singapore 069110 
Tel: (65) 6222-5295 Fax: (65) 6222-4452 
Email: boarch@singnet.com.sg 
http://www.boa.gov.sg/ 

-@5�	��_����T�U���67����>>�������6Z�9@C��g�4������@���_���8�
��4��74A�4<9���	��@���b��� 
8�V��8�
��4��74�V�9���6Z�7�����7����_��@A� 
-@5�	��_����T�U�<9@���<6@���89T�����6Z�9@C��g�4������@���_��@C��79���@A��7���� ���_��Z��
�����@����:� �
���?Z �
���5�9�><9����5���9 
- �����@����:�����5���9<9@���b�����6����79	�Y9	
���4���9Z�4 1 �R  
(The Architects Act 1991) 

11 ��4A���5��76 Singapore 
Nursing Board 

- -@5�	��_����T�U���67����>>����6Z�9��4A���5��76_���8�
��4��74A�4<9���	��@���b��� 8�V�
�8�
��4��74�V�9���6Z�7�����7����_��@A� 
-��@7>����@���b��� 8�V���C��9����4?�C�
�<9���	��@���b��� 
-�=���@7>����@���b��������C��9����4?�C�
�<9�������	������
�� 6 	6V�9 @����C����	��49	�Y9 
Overseas Members 	�V�����_���7��������������6Z<9A�48�7� 

12 @A�	��9��
������4� 

The Singapore 
Medical Council 
 

16 College Road #01-01, College of Medicine 
Building, Singapore 169854 
Tel: (+65) 6372-3093 
Email: moh_smc@moh.gov.sg 
http://www.smc.gov.sg/html/SMC_Home.html 

-@5�	��_����T�U���67����>>����6Z�9	��9��������4�_���8�
��4��74A�4<9���	��@���b��� 8�V�
�8�
��4��74�V�9���6Z�7�����7����_��@A� 
-��@7>����@���b��� 8�V���C��9����4?�C�
�<9���	��@���b��� 
-�=���@7>����@���b��������C��9����4?�C�
�<9�������	������
�� 6 	6V�9 @����C����	��49	�Y9 
Overseas Members 	�V�����_���7��������������6Z<9A�48�7� 

 
 



 

10. ���	��	
�469�� 
�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 

1 ��? National 
Education Union 
of Vietnam 

2 Trinh Hoai Duc Street 
Hanoi VIETNAM 
Tel:  84-4 73 40281, 84-4 84 53118 
Fax: 844 8433693  

- 

2 ���4� Vietnam Medical 
Association  

68 A Ba Trieu Street, Hoau Kiem District 
Hanoi, Vietnam 
Tel. (84) 4 943 9323 
Email: vgamp@hn.vnn.vn OR vgamp@fpt.vn 
http://www.yhocvietnam.com.vn 

- 

3 	A@7��� Vietnamese 
Pharmaceutical 
Association 

- - 

4 �79����4� Vietnam Odonto-
Stomatology 
Association 

- - 

5 �9�4/97�
�e8��4 

Vietnam Lawyers 
Association 

http://www.hoiluatgiavn.org.vn/index.php?lang=e
nglish 

Applicants for membership must possess good virtues; have a clean criminal record; have worked in the 
legal field for at least 3 years (2 years for applicants in remote and mountainous areas); have good 
knowledge of law; volunteer to become a member; commit to be bound by the law, the Association�s 
Statutes and tasks assigned by the Lawyers� Association at level where he would be a member. 

6 
��
�� - - - 
7 @7�
���4� - - - 
8 �7>�� Vietnamese 

Association of 

192 Giai Phong Road, Thanh Xuan District, 
Hanoi, Vietnam 

     1. Primary Members - Must be Vietnamese citizens involved in the financial and accountancy practice and 
satisfy one of three following qualifications: 



 

�5�67���� 
������ 89�
4��9 ��4��	��46�����6��� 8�7�	�:;������<��9=>��������
������ 
Accountants and 
Auditors 

Tel:  844-8686 714 
Fax: 844-8686 722 
Email: vaavietnam@gmail.com 
http://www.vaa.vn/default.aspx?&language=1 

      a. Currently working as accountants and auditors, holding university degrees in finance, accounting or 
auditing or equivalent certification, having at least 5-year experience in the practice subsequent to graduation 
and possessing chief accountant certificates; 
      b. Currently working as finance and accountancy lecturers, researchers and administrators, holding 
university degrees in finance, accounting or auditing or equivalent certification, having at least 5-year 
experience in the practice subsequent to graduation; 
      c. Holding certificates as certified auditors or certified public accountants issued by competent regulatory 
agencies in accordance with the provisions of law. 
     2. Associate Members - Vietnamese individuals and organizations and foreign-characterized business 
enterprises which disqualify as primary members but have contributed significantly to the Association�s 
development. 
     3. Honorary Members - Vietnamese citizens credited for their high ranks, good wills and working capacities 
in the fields of finance and accountancy and noted for enthusiastic assistance in the Association�s activities. 

9 �4���� Ministry of Health, Socialist Republic of Viet Nam - 
10 @C��9�� Vietnam 

Association of 
Architects 

23 Dinh Tien Hoang Street, Ha Noi, Ha Noi, 
VIETNAM 
Tel. +84 (4) 8253 648 Fax: +84 (4) 9340 262 
Email:  hoiktsvn@hn.vnn.vn 

- 

11 ��4A���5��76 - - - 
12 @A�	��9��������4� - - 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
องค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศในอาเซียน 
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1 

 
Federation of ASEAN Public 
Relations Organizations 
(FAPRO) 
 

3rd Meeting of the 12 th ASC, 
Jakarta, 10 January 1979 

Unknown 
 

 
c/o Institute of Public Relations  
of Singapore 
43B South Bridge Road, 
Singapore 058677 
Tel: +65 65341841 
Fax: +65 65344691 
E-mail: admin@iprs.org.sg 
 

2 ASEAN Bankers Association 
(ABA) 

3rd Meeting of the 12 th ASC, 
Jakarta, 10 January 1979 AFDM 

 
ASEAN Bankers Association 
Secretariat & Office of the Secretary-
General 
180 Cecil Street,  
#17-01 Bangkok Bank Building, 
Singapore 069546 
Tel : +65 6224 7155 
Fax : +65 6225 0727 
E-mail: aba@afcmb.com 
Website : www.aseanbankers.org 
 
Contact persons:  
§ Mr. Tay Kah Chye 
     Secretary-General 
§ Ms. Catherine Seow 
     Executive Officer 
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3 ASEAN Association for Planning 
and Housing (AAPH) 

5th Meeting of the 13th ASC, 
Kuala Lumpur, 17 October 1979 Unknown 

 
Managing Director 
Metro Kajang Holdings Bhd. 
5th Floor, Wisma Metro Kajang, 
Jalan Semenyih, 43000 Kajang, 
Selangor Darul Ehsan 
Fax: +60 3 87365436 
Website: www.metrokajang.com.my 
 
AAPH Permanent Secretariat 
CVG Centre 
36 First Avenue, Cubao, 
Quezon City, 1109 Philippines 
Tel/Fax: +63 2 7234920 
E-mail: sec@aaph.net 
Website: www.aaph.net 
 

4 ASEAN Confederation of 
Employers (ACE) 

2nd Meeting of the 14th ASC, 
Manila, 24 November 1980 

 
SLOM 

 
Employers Confederation  
of the Philippines (ECOP) 
3rd Floor, ECC Building, 
355 Gil Puyat Avenue, 
Makati City, Philippines 
Tel: +63 2 8904845, 8990411 
Fax: +63 2 8958576 
E-mail: secretariat@ecop.org.ph 
Website: www.ecop.org.ph 
 
Contact person:  
Mr. Rene Y. Soriano 
President 
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5 
Medical Association of Southeast 
Asian Nations Committee 
(MASEAN) 

3rd Meeting of the 14 th ASC, 
Manila, 30 January 1981 SOMHD 

 
Singapore Medical Association 
Alumni Medical Centre, Level 2, 
2 College Road, Singapore 169850 
Tel: +65 6223 1264 
Fax: +65 6224 7827 
E-mail: masean@masean.org 
Website: www.masean.org 
 
Secretary-General: 
Dr. Wong Chiang Yin 
 
Contact person: 
Ms. Krysania 
 

6 ASEAN Music Industry 
Association (AMIA) 

5th Meeting of the 14th ASC, 
Manila, 21 May 1981 

SEOM  
and  

AWGIPC 

 
Contact person: 
Leong Mayseey 
Secretary 
LeongMayseey@ifpi-asia.com.hk 
 

7 

 
Federation of ASEAN 
Shipownersñ Associations 
(FASA) 
 

5th Meeting of the 14th ASC, 
Manila, 21 May 1981 STOM / AMTWG 

 
c/o Singapore Shipownersñ Association 
59 Tras Street, Singapore 078998 
Tel: +65  62225238 
Fax: +65 62225527 
E-mail: fasa@pacific.net.sg 
Website: http://www.fasa.org.sg 
 
Chairman, Thai Shipownersñ Association: 
Mr. Bhumindr Harinsuit  
 
Contact person: 
Mr. Daniel Tan 
Secretary-General 
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8 ASEAN Furniture Industries 
Council (AFIC) 

1st Meeting of the 15th ASC, 
Singapore, 4 September 1981 ACCSQ 

 
AFIC Secretariat 
c/o: Singapore Furniture Industries Council 
(SFIC)  
62 Sungei Kadut Loop #04-19 
International Furniture Centre 
Singapore 729507 
Tel: +65 65696988 
Fax: +65 65699939 
Websites: 
www.aficfurn.com 
www.singaporefurniture.com 
 
Chairman: 
Mr. Jerry Tan 
chairman@aficfurn.com 
 
Secretary General:  
Mr. Steven Chew 
secgen@aficfurn.com 
 
Contact Person:  
Ms. Shermaine Ong 
secretariat@aficfurn.com 
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9 

 
ASEAN Chambers of Commerce 
and Industry (ACCI) 
 

2nd Meeting of the 15th ASC, 
Singapore, 5 December 1981 SEOM 

 
c/o The Federation of Thailand Industries 
Queen Sirkit National Convention Center, 
Zone C, 4th Floor,  
60 New Rachadapisek Road Klongtoey, 
Bangkok 10110  
Thailand 
Tel: +66 2 3451000 
Fax: +66 2 345129699 
E-mail: information@off.fti.or.th 
 
President: 
Mr. Santi Vilassakdanont 
 
Contact person: 
Ms. Kullacha 
Secretary 
kullachak@off.fti.or.th 
 

10 
ASEAN Federation of 
Engineering Organization 
(AFEO) 

3rd Meeting of the 15 th ASC, 
Singapore, 5 February 1982 

 

CCS 
 

 
The ASEAN Engineers Register 
c/o The Institution of Engineers Malaysia 
Bangunan Ingenieur, Lots 60 & 62, 
Jalan 52/4, PO Box 223 (Jalan Sultan), 
46720 Petaling Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 
Tel: +603 79684001, 79684002 
Fax: +603 79577678 
E-mail: sec@iem.org.my 
Website: www.aseanengineers.com 
 
Contact person: 
Ir. Choo Kok Beng 
Secretary-General 
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11 ASEAN Association of 
Radiologist (AAR) 

5th Meeting of the 15th ASC, 
Singapore, 10-11 May 1982 SOMHD 

 
ASEAN Association of Radiology 
Unit 809 Future Point Plaza I 
Condominium, 112 Panay Avenue, 
1103 Quezon City, Philippines  
Tel: +632 3738462 
Fax: +632 3743299  
E-mails: 
aar2006@i-manila.com.ph 
pcr@i-manila.com.ph 
 

12 

ASEAN Handicraft Promotion 
and Development  
Association (AHPADA) 
 

1st Meeting of the 16th ASC, 
Bangkok, 24 August 1982 ASEAN-COCI 

 
AHPADA Regional Secretariat 
4th Floor, 999 Gaysorn Place  
Ploenchit Road, Pathumwan,  
Bangkok 10330, Thailand 
Tel: +66 2 2227130  
Fax: +66 2 2224851 
E-mail: ahpadabkk@ahpada.com 
Website: www.ahpada.com 
 
President: 
Dr. Mina T. Gabor 
 
Contact person: 
Mrs. Supanee Chayabutra  
Executive Director 
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13 ASEAN Law Association (ALA) 4th Meeting of the 16th ASC, 
Bangkok, 21 April 1983 ASLOM 

 
c/o International Affairs Division 
Office of the Judiciary 
Ratchadaphisek Road 
Bangkok 10900 
Thailand 
Fax: +66 25412016 
E-mail: inad@judiciary.go.th 
 
President: 
Honourable Chief Justice Atthaniti Disatha-
Amnarj 
 
Secretary-General: 
Justice Vichai Ariyanuntaka 
 

14 

 
ASEAN Valuers Association 
(AVA) 
 

4th Meeting of the 16th ASC, 
Bangkok, 21 April 1983 Unknown 

 
AVA Permanent Secretariat 
c/o Singapore Institute  
of Surveyors and Valuers  
20 Maxwell Road #10-09B, 
Maxwell House, Singapore 069113 
Tel: +65  62223030     
Fax: +65 62252453   
Websites: 
www.sisv.org.sg 
www.aseanvaluers.com 
 
President: 
Dr. Lim Lan Yuan  
 
Contact person: 
Ms. Jean Lian   
jean@sisv.org.sg 
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15 ASEAN Insurance Council (AIC) 

 
5th Meeting of the 16th ASC, 

Bangkok, 23 June 1983 
 

ASEAN Insurance 
Regulators 

 
PT Asuransi Central Asia 
Gedung Wisma Asia Lt. 12, 
Jl. Letjend. S. Parman Kav. 79, 
Jakarta 11420 
Tel: +62 21 5637933, 5637938 (D) 
 
Mr. Teddy Hailamsah 
 

16 ASEAN Football Federation 
(AFF) 

2nd Meeting of the 17th ASC, 
Jakarta, 19 September 1983 Unknown 

 
ASEAN Football Federation 
33, Jalan SS 3/76, Kelana Jaya,  
47300 Petaling Jaya,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  
Tel: +603 78755515  
Fax: +603 78755966 
E-mail: dynk.aff@gmail.com 
 
Executive Secretary: 
Dato Yap Nyim Keong 
 

17 ASEAN Ports Association (APA) 2nd Meeting of the 17th ASC, 
Jakarta, 19 September 1983 AMTWG 

 
Philippine Ports Authority  
Marsman Building, South Harbor, 
Port Area, Manila, Philippines  
Tel: +632 3019074 
Fax: +632 5274749  
Website: www.aseanports.com 
 
Contact person: 
Ms. Aida P. Dizon 
Head, Permanent Secretariat  
aida@ppa.com.ph 
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18 Committee for ASEAN Youth 
Cooperation (CAYC) 

2nd Meeting of the 17th ASC, 
Jakarta, 19 September 1983 SOMY 

 
Tel: +60 3 91732761/63 
Fax: +60 3 91732759 
Mobile: +60 192337180 
 
Secretary-General, 
Malaysian Youth Council: 
Norizan bin Sharif 
norizan@norizan.net 
 

19 
ASEAN Federation of Electrical 
Engineering Contractors 
(AFEEC) 

 
 

4th Meeting of the 17th ASC, 
Jakarta, 5 March 1984 

 
 

CCS 

 
c/o The Association of Indonesian  
Electrical and Mechanical Contractors 
Komplek Perkantoran Kebayoran Indah, 
Jl. Ciledug Raya No. 10, 
Jakarta Selatan 12230, Indonesia 
Tel: +62 21 7268491, 7268492 
Fax: +62 21 7230329 
E-mail: dppakli@indosat.net.id 
Website: www.akli.org 
 
Contact persons:  
§ Adang Surachman 
§ Bambang Kusumarijadi 
 

20 
ASEAN Federation for 
Psychiatric and Mental Health 
(AFPMH) 

4th Meeting of the 17th ASC, 
Jakarta, 5 March 1984 SOMHD 

 
Contact persons: 
§ Pandu Setiawan 
     gpandu_stw@yahoo.com 
§ Prof. Emeritus R. Kusumanto 

Setyenegoro, MD, PhD 
     sdw@pacific.net.id 
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21 ASEAN Confederation of 
Womenñs Organisation (ACWO) 

5th Meeting of the 17th ASC, 
Jakarta, 12 May 1984 ACW 

 
President: 
Dr. Amelou Benitez Reyes 
The Philippine Womenñs University, 1743 
Taft Avenue, Manila, Philippines 
Tel: +632 5213383; 5242857; 5267853  
Fax: +632 5224002 
E-mail: amelou_reyes@yahoo.com 
 
Secretary-General: 
Ms. Linda Agum Gumelar 
Kongres Wanita Indonesia, Jl.lmam Bonjol 
No. 58, Jakarta 10310, Indonesia 
Tel: +62 21 3152784/85/87 
Fax: +62 21 3152784 
E-mail: kowani58@pacific.net.id 
 

22 ASEAN Neurosurgical Society 
(ANS) 

5th Meeting of the 19th ASC, 
Manila, 16-18 June 1986 SOMHD 

 
c/o Department of Neurosurgery, 
National Neuroscience Institute, 
11 Jalan Tan Tock Seng, 
Singapore 308 433 
Tel: +65 63577191 
Fax: +65 63577137 
Website:  
www.asean-neurosurgery.org 
 
President/Chairperson: 
Prof. Truong Van Viet 
 
Contact person: 
Dr. Seow Wan Tew 
seow.wan.tew@kkh.com.sg 
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23 ASEAN Orthopedic Association 
(AOA) 

5th Meeting of the 19th ASC, 
Manila, 16-18 June 1986 SOMHD 

 
AOA Secretariat 
c/o Orthopaedic Clinic Pte Ltd 
3 Mt Elizabeth, 
#05-07/08 Mt Elizabeth Medical Centre, 
Singapore 228510 
Tel: + 65 67342244 
Fax: +65 67331485 
E-mail: orthopod@singnet.com.sg 
 

24 Rheumatism Association of 
ASEAN (RAA) 

 
5th Meeting of the 19th ASC, 

Manila, 16-18 June 1986 
 

SOMHD 

 
Rheumatism Association of ASEAN (RAA)  
Jl. Seroja Dalam No. 7, Semarang 50241, 
Jawa Tengah, Indonesia 
Tel: +62 24 8316496  
 
Contact person in Indonesia:  
Dr. Johan 
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25 ASEAN Constructors Federation 
(ACF) 

4th Meeting of the 20th ASC, 
Singapore, 3-5 March 1987 

CCS 
 

 
c/o Master Builders Association Malaysia 
2-1 (1st Floor), Jalan 2/109E, 
Desa Business Park, Taman Desa, 
58100 Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel: +603 79848636 
Fax: +603 79826811 
E-mail: exdirector@mbam.org.my 
 
Chairperson: 
Mr. Patrick Wong 
mbampresident@gmail.com 
 
Secretary-General: 
Ir. Yap Yoke Keong 
mbamsecgen@gmail.com 
 
Treasurer General: 
Desmond Hill 
dhill@singnet.com.sg 
 
Contact persons: 
§ Ms. Lee Siew Mei 
     Executive Officer 
     mbam05@mbam.org.my 
§ Mr. Haryo (in Jakarta, Indonesia) 
     akinet@cbn.net.id 
 

26 ASEAN Pediatric Federation 
(APF) 

4th Meeting of the 20th ASC, 
Singapore, 3-5 March 1987 SOMHD 

 
Tel: +66 2 7166200 
Fax: +66 2 7166202 
E-mail: pediatric@asiaaccess.net.th.  
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27 

 
ASEAN Federation of Mining 
Association (AFMA) 
 

4th Meeting of the 20th ASC, 
Singapore, 3-5 March 1987 ASOMM 

 
AFMA Secretariat 
c/o Chamber of Mines of the Philippines 
Rm. 809 Ortigas Building, 
Ortigas Avenue, Pasig City 1605, 
Philippines 
Tel: +632 6354123-24, 6354159 
Fax: +632 6354160 
E-mail: comp@pldtdsl.net 
Website: www.afmaasean.com 
 

28 Federation of ASEAN Economic 
Associations (FAEA) 

 
2nd Meeting of the 21st ASC, 

Bangkok, 20-22 October 1987 
 

SEOM 

 
c/o Philippine Economic Society (PES) 
Room 242 UP School of Economics Bldg., 
University of the Philippines Diliman, 
Quezon City 1101, Philippines 
Tel: +632 9205481, 9279686 local 242 
Fax: +632 9205481 
Website: www.pes.org.ph 
 
President: 
Dr. Arsenio Balisacan  
president@pes.ph 
secretariat@pes.ph 
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29 Veterans Confederation of 
ASEAN Countries (VECONAC) 

2nd Meeting of the 21st ASC, 
Bangkok, 20-22 October 1987 Unknown 

 
Veterans Federation of the Philippines  
PVAO Annex - Gatpuno Villegas Street, 
Ermita, Manila 1000, Philippines 
Tel: +632 5280609, 5280610  
Fax: +632 5280749 
 
President: 
Col. Emmanuel V. De Ocampo 
 

30 ASEAN Council of Teachers 
(ACT) 

4th Meeting of the 23rd ASC, 
Jakarta, 19-21 June 1990 ASCOE 

 
Teachers Association  
of the Republic of Indonesia /  
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  
Jl. Tanah Abang Tiga, 24,  
Jakarta 10160, Indonesia 
Tel: +62 21 3841121, 3849856 
Fax: +62 21 3446504 
 
President: 
Prof. Dr. H. Moh. Surya 
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31 Federation of ASEAN Consulting 
Engineers (FACE) 

2nd Meeting of the 24th ASC, 
Penang, 4, 6-7 December 1990 CCS 

 
Association of Consulting Engineers 
Malaysia 
No. 63-2 & 65-2, Medan Setia 1 
Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur 
Tel: +603 20950031 
Fax: +603 20953499 
E-mail: sec@acem.com.my 
Website: www.acem.com.my 
 
President: 
Ir. Mohd Rousdin b Hassan 
 

32 ASEAN Fisheries Federation 
(AFF) 

2nd Meeting of the 24th ASC, 
Penang, 4, 6-7 December 1990 SOM-AMAF 

 
70 A Jalan Sisingamangaraja, 
Jakarta 12110, Indonesia 
Tel: +62 21 7237177 
Fax: +62 21 7257916 
E-mail: aff@aseansec.org 
 
Contact person: 
Mr. Wawan Kosawara 
Assistant Executive Secretary 
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33 ASEAN Federation of 
Forwarders Associations (AFFA) 

3rd Meeting of the 26 th ASC, 
Jakarta, 27-28 May 1993 

 

STOM /  
MTWG /  
TFWG 

 
c/o Eagle Express Lines, Inc. 
Cargo Village Complex, Building A, 
Ninoy Aquino Avenue, cor. Multinational 
Avenue, Paran aque City, Metro Manila, 
Philippines 
Tel: +632  8526822, 8523445 
Fax: +632 8522857 
Mobile: +63 9178100535 
Website: www.affalog.net 

 
Chairperson: 
Mr. Angelito E. Colona 
aecolona@eaglegroup.com.ph 
 

34 ASEAN Federation of 
Accountants (AFA) 

2nd Meeting of the 27th ASC, 
Jakarta, 7-9 February 1994 

 
CCS 

 
ASEAN Federation of Accountants  
5th Floor, Wisma Hajjah Fatimah  
22& 23 Jalan Sultan  
Bandar Seri Begawan BS8811  
Brunei Darussalam 
Tel: +673 2225880  
Fax: +673 2223360  
Website: http://www.aseanaccountants.org 
 
President: 
Pengiran Haji Moksin 
 
Project Coordinator: 
Ms. Zaireen Muda 
zaireen@mia.org.my 
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35 ASEAN Law Students 
Association (ALSA) 

1st Meeting of the 28th ASC, 
Bandar Seri Begawan, 
6-8 September 1994 

ASLOM 

 
Faculty of Law, University of Indonesia, 
Depok 16424, Indonesia 
 
Contact person: 
Ms. Amarora Elmasari  
Tel: +62 21 7270003, 7863442-3 ext. 62 
Mobile: +62 8129501476  
E-mail: alsa_lcui@yahoo.com 
 

36 ASEAN Vegetable Oils Club 
(AVOC) 

4th Meeting of the 28th ASC, 
Surabaya, 28-30 March 1995 SOM-AMAF 

 
c/o Indonesian Palm Oil Producers 
Association (GAPKI) 
Jl. Murai II No. 40, 
Komplek Tomang Elok,  
Medan 20122, Indonesia 
Tel: +62 61 8473331 
Fax: +62 61 8473332 
E-mails: 
gapki@indosat.net.id 
sekretariat@gapki.org 
Website: come.to/avoc 
 
Chairperson: 
Mr. Derom Bangun 
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37 ASEAN Business Forum (ABF) 

 
1st Meeting of the 30th ASC, 

Kuala Lumpur, 3-4 October 1996 
 

Unknown 

 
c/o MASSCORP Berhad 
17th Floor Bangunan AmBank Group,  
Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur 
Tel: +60 3 20783788 
Fax: +60 3 20728411 
E-mail: mssc@masscorp.net.my 
 
Contact person: 
Ms. Ng Su Fun 
sufun@masscorp.net.my 
 

38 

 
ASEAN Federation of Land 
Surveying and Geomatics 
(ASEAN FLAG) 
 

1st Meeting of the 30th ASC, 
Kuala Lumpur, 3-4 October 1996 CCS 

 
The ASEAN Federation of Land  
Surveying and Geomatics 
2721, 1st Floor, Jalan Permata 4, 
Taman Permata Ulu Kelang, 53300, 
Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel: +603 41088540 
Fax: +603 41071140 
E-mails: 
aflag@pejuta.com.my 
noi_zuri@hotmail.com 
 
Contact person:  
Ms. Raja Bisma 
bismayazan@yahoo.co.uk 
 



As of 24 March 2009 

REGISTER OF ASEAN-AFFILIATED CSOs 
 

CSO Date of Affiliation Link Body  
(if known) 

Contact 
Detail 

 

The ASEAN Secretariat Page 19 of 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 ASEAN Intellectual Property 
Association (ASEAN IPA) 

3rd Meeting of the 30th ASC, 
Terengganu, 25-27 March 1987 AWGIPC 

 
c/o Raja, Darryl & Loh, 
18th Floor, Wisma Sime Darby,  
Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, 
Malaysia 
Tel: +603 26949999 
Fax: +603 26933823 
Website: www.aseanipa.org 
 
President: 
Ms. Tan Kee Leng 
keeleng@kltan.com.sg 
 

40 
ASEAN Non-Governmental 
Organizations for the Prevention 
of Drugs and Substance Abuse 

3rd Meeting of the 26 th ASC, 
Jakarta, 27-28 May 1993 ASOD 

 
Jalan Ledang No 8,  
50480 Kuala Lumpur, Malaysia  
Tel: +603 20951896, 20941190 
Fax: +603 20951987, 20943233 
E-mail: ifngo@streamyx.com 
 
Hon. Secretary ᣋ IFNGO: 
Datoñ Haji Mustapha Ma 
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41 
ASEAN Association for Clinical 
Laboratory Sciences (AACLS) ᣋ 
as of 26 May 2006 

1st Meeting of the 27th ASC, 
Bangkok, 1-3 November 1993 SOMHD 

 
Jl. Kramat Raya 148F,  
Jakarta 10430, Indonesia 
Tel: +62 21 3149729, 31907629 
Fax: +62 21 3144181 
 
President: 
Dra. Endang Hoyaranda 
ehoya@prodia.co.id 
 
Contact person: 
Dra. Melisetiawati Lugito  
Secretary 
meli@prodia.co.id 
 

42 ASEAN Federation of Heart 
Foundation (AFHF) 

1st Meeting of the 31st ASC, 
Makati City, 21-23 October 1997 SOMHD 

 
ASEAN Federation of Heart Foundation 
(AFHF) 
Jl. Teuku Umar no 58,  
Jakarta Pusat 10350, Indonesia  
Tel: +62 21 3909567, 3909176  
Fax: +62 21 3144670  
 
Present Chair: 
Thailand  
 
Contact person in Indonesia: 
Ibu Nia Hanafiah 
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43 ASEAN Thalassaemia Society 
(ATS) 

 
 

1st Meeting of the 31st ASC, 
Makati City, 21-23 October 1997 

 
 

SOMHD 

 
Jl. Kalibata Tengah No. 3A,  
Jakarta 12740, Indonesia  
Tel: +62 21 7246828, 7901926  
Fax: +62 21 7237952, 7975659  
E-mail: thalassaemia_ind@indo.net.id 
 
Chairperson: 
Mr. Rudi Ruswandi 
 
Contact persons: 
§ Mr. Andri Abdullah 
§ Mr. Edi Purwono 
 

44 

 
Southeast Asia Regional Institute 
for Community and Education 
(SEARICE) 
 

2nd Meeting of the 31st ASC, 
Jakarta, 10-12 February 1998 

SOM-AMAF  
and  

AWGNCB 

 
Unit 328 & 331 Eagle Court Condominium, 
#26 Matalino St., Brgy. Central District, 
Diliman, Quezon City 1101, Philippines 
Tel: +63 2 4332067, 4337182 
Fax: +63 2 9226710 
E-mail: searice@searice.org.ph 
Website: www.searice.org.ph 
 
Contact persons: 
§ Ms. Wilhelmina R. Pelegrina 

Executive Director 
§ Mr. Paul Pedro I. Borja 

Policy and Information Unit Coordinator 
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45 ASEAN NGO Coalition on 
Ageing 

2nd Meeting of the 31st ASC, 
Jakarta, 10-12 February 1998 

SOMHD  
and  

SOMSWD 

 
Institute of Strategic Planning  
and Policy Studies,  
College of Public Affairs, 
University of the Phillipines at Los Banos, 
College, Laguna, Phillipines 
Tel: +63 49 5363637 
Fax: +63 49 5363637 
 
President/Chairperson: 
Dr. Bienvenido R. Rola  
 
Contact person: 
Dr. Merlyne Paunlagui 
Secretary, ASEAN NGO Coalition 
merlynep@yahoo.com 
 

46 ASEAN Oleochemical 
Manufacturers Group (AOMG) 

3rd Meeting of the 31st ASC, 
Jakarta, 5-7 May 1998 Unknown 

 
ASEAN Oleochemical Manufacturers Group  
c/o Federation of Malaysian Manufacturers, 
Wisma FMM, 3 Persiaran Dagang, PJU 9, 
Bandar Sri Damansara,  
52200 Kuala Lumpur 
Tel: +603 62761211  
Fax: +603 62741266 
Website: www.aomg.org.my 
 
Contact person:  
Ms. Law Zee Jean 
jean@fmm.org.my  
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47 ASEAN Council for Japan Alumni 
(ASCOJA) 

2nd Meeting of the 32nd ASC, 
Jakarta, 10-12 November 1998 Unknown 

 
c/o Japanese University Graduates 
Association of Singapore (JUGAS) 
47 Beach Road #04-02,  
Keng Chiu Building,  
Singapore 189683 
Tel: +65 68372819 
Fax: +65 68372816 
 
Contact person:  
Ms. Doris Tan 
 

48 ASEAN Federation of Flying 
Clubs (AFFC) 

 
2nd Meeting of the 32nd ASC, 

Jakarta, 10-12 November 1998 
 

Unknown 

 
Dr. Singh 
Tel: +607 3335055 
E-mail: drknsingh@yahoo.com 
 

49 

 
ASEAN Forestry Students 
Association (AFSA) 
 

 
4th Meeting of the 32nd ASC, 
Bangkok, 22-24 April 1999 

 

ASOF 

 
Website:  
http://www.forest.ku.ac.th/afsa/homepage-
4.html 
 
Contact person: 
Lorenz Palec 
paleclorenz2001@yahoo.com 
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50 ASEAN Chess Confederation 
(ACC) 

 
 
 

1st Meeting of the 34th ASC, 
Ha Noi, 9-11 October 2000 

 
 
 

Unknown 

 
ASEAN Chess Confederation (ACC) 
1 Gold Hill Plaza, #03-01 Podium Block, 
Singapore 308899 
Tel: +65 96337946  
Fax: +65 63581483 
Website: www.aseanchess.com 
 
Contact person: 
Ignatius Leong 
ignatiusleong@pacific.net.sg 
 

51 ASEAN Cosmetics 
Association (ACA) 

 
2nd Meeting of the 34th ASC, 

Jakarta, 19-21 February 2001 
 

ASEAN Cosmetic 
Committee (ACC) 

and  
ASEAN Cosmetic 

Scientific Body 
(ACSB) 

 
The Thai Manufactures Association 
3rd Floor, Room No. 128, 984/128  
Klongton Condominium, Sukhumvit 71, 
North Klongton, Wattana,  
Bangkok 10110, Thailand 
Tel: +66 2 5543263 
Fax: +66 2 5121542 
Website: www.aseancosmetics.org 
 
President/Chairperson: 
Mrs. Ketmanee Lertkitcha 
ketmanee_l@hotmail.com 
ketmanee_l@yahoo.com 
 
Contact person: 
Dr. Preecha-korn Suvanaphen 
preecha.suvanaphen@unilever.com 
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52 
ASEAN Academics of Science, 
Engineering and Technology 
(ASEAN CASE) 

 
3rd Meeting of the 34 th ASC, 
Siam Reap, 23 April 2001 

 

 
ASEAN COST 

 

 
Academy of Sciences Malaysia 
902-4, Jalan Tun Ismail,  
50480 Kuala Lumpur 
Tel: +603 26949898 
Fax: +603 26945858 
E-mail : samsudin@akademisains.gov.my 
 

53 ASEAN Forest Products Industry 
Club (AFPIC) 

2nd Meeting of the 35th ASC, 
Jakarta, 18-20 March 2005 

 
ASOF, SOM-AMAF 

ASEAN Forest Products Industry Club 
(AFPIC) 
c/o Malaysian Timber Industry Board 
(MTIB) 
Level 13-17 Menara PGRM,  
No.8, Jalan Pudu Ulu, Cheras, 
PO Box 10887, 50728 Kuala Lumpur 
Tel: +603 92822235  
Fax: +603 92851477/1744  
E-mails: 
info@mtib.gov.my 
noorzakiah@mtib.gov.my 
loke@mtib.gov.my 
kamaruzaman@mtib.gov.my 
Website: www.mtib.gov.my 
 



As of 24 March 2009 

REGISTER OF ASEAN-AFFILIATED CSOs 
 

CSO Date of Affiliation Link Body  
(if known) 

Contact 
Detail 

 

The ASEAN Secretariat Page 26 of 28 

  
 
 

54 

Asian Partnership for 
Development of Human 
Resources in Rural Asia 
(AsiaDHRRA) 

3rd Meeting of the 37th ASC, Jakarta SOMRDPE 

 
Room 201 Partnership Center, 59 C, 
Salvador Street, Loyola Heights, 1108, 
Quezon City, Philippines 
Tel: +632 4364706 
Fax: +632 4266739 
E-mail: asiadhrra@asiadhrra.org 
Website: www.asiadhrra.org 
 
President/Chairperson: 
Marimuthu Nadason 
 
Contact person: 
Marlene D. Ramirez 
Secretary-General 
 

55 ASEAN Kite Council (AKC) 3rd Meeting of the 39 th ASC, 
Jakarta, 8-10 May 2006 ASEAN-COCI 

ASEAN Kite Council 
Pasir Gudang Local Authority, L3-06, 
Kompleks Pusat Bandar,  
81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia 
Tel: +607 2513720 
Fax: +607 2515260 
 
Deputy President: 
Mr. Orlando T.D. Ongkingco 
120 Kamias Road, Quezon City,  
Philippines 
Tel: +632 7235060 
Fax: +632 9279113 
E-mails: 
kiteasia@hotmail.com 
kiteasia@yahoo.com 
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56 

Southeast Asian Studies 
Regional Exchange Program 
(SEASREP) Foundation 
 

Approved and finalised by the ASC 
and conveyed by  

the Secretary-General of ASEAN: 
3 July 2007 

Unknown 

 
The SEASREP Foundation 
Unit 612/613 Residencia de Regina 
94 Xavierville Avenue 
Loyola Heights, Quezon City 1108 
Philippines 
Tel: +632 7090854 
Fax: + 632 7090891 
Website: www.seasrepfoundation.org 
 
Executive Director: 
Dr. Maria Serena I. Diokno 
E-mail: maris@seasrepfoundation.org 
 

57 ASEAN Academy of Engineering 
& Technology (AAET) 

Approved and finalised by the ASC 
and conveyed by  

the Secretary-General of ASEAN: 
6 July 2007 

Unknown 

 
Registered address: 
70 Bukit Tinggi Road 
Singapore 289758 
Tel: +65 6469500 
Fax: +65 64671108 
 
Correspondence address: 
Wisma Vertitech, No. 17, Jalan Kenari 4,  
Bandar Puchong Jaya, 47100 Puchong, 
Selangor, Malaysia 
Tel: +603 58826968 
Fax: +603 58826739 
E-mail: vtech@po.jaring.my 
 
President/Chairperson: 
Datoñ Ir. Lee Yee Cheong 
 
Secretary-General: 
Ir. Choo Kok Beng 
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58 

 
ASEAN Para Sports Federation 
(APSF) 
 

 
Approved and finalised by the ASC 

and conveyed by  
the Secretary-General of ASEAN: 

28 August 2007 
 

Unknown 

 
1st Floor, Wisma MAB, 
166-1, Jln Tun Sambanthan, 
50470 Brickfields, 
Kuala Lumpur 
Tel: 603-2273 3034 
Fax: 603-2273 6237 
E-mail: info@paralympic.org.my 
 
Secretary-General: 
Malini Rajasegaran 
E-mail: malini@paralympic.org.my 
 
President: 
Datoñ Zainal Abu Zarin 
President 
 



281 
 

ประวตัิย่อคณะผู้วจัิย 
 
 

1. หัวหน้าโครงการวจัิย: ดร.สุบิน ยรุะรัช 
ประวติัการศึกษา ค.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (โครงการคุรุทายาท) 

ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) 
ความเช่ียวชาญ 1. การประกนัคุณภาพ 2. การวดัและประเมิน 3. วธีิวทิยาการวจิยั 4. สถิติการศึกษา 
รายละเอียดติดต่อ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม (บางเขน) 

โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1200, มือถือ 085-075-2007 อีเมล ์subin.yu@spu.ac.th, drsubin@hotmail.com  
ต าแหน่งปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ประสบการณ์ - นกัวชิาการและนกัวจิยั กลุ่มงานประเมินคุณภาพระดบัอุดมศึกษา สมศ. 

- ผูป้ระเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.  
- ผูป้ระเมินคุณภาพภายใน ของ สกอ. 
- กรรมการติดตามประเมินผลในโครงการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรอง 
การปฏิบติัราชการของสถาบนัอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2553 
- นกัวจิยั โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการศูนยก์ารศึกษานอกพ้ืนท่ี  
- ผูท้รงคุณวฒิุตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจิยัในกลุ่มสาขาวชิาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
- วทิยากรฝึกอบรมดา้นการประกนัคุณภาพ การวดัและประเมินผล ระเบียบวธีิวจิยั และสถิติการศึกษา 

 
2. นักวจัิย: ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ชียง เภาชิต 
ประวติัการศึกษา วทบ. (สถิติ) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ศม. (การคลงั) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ก าลงัศึกษา ศศด. (การวจิยัและประเมินทางการศึกษา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ความเช่ียวชาญ 1. เศรษฐศาสตร์ 2. การวจิยัและประเมิน 3. สถิติเศรษฐศาสตร์ 4. การวเิคราะห์เชิงปริมาณ  
5. สถิติทางการศึกษา 

รายละเอียดติดต่อ คณะเศรษฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
โทร. 02-954-7300 ต่อ 268 มือถือ 084-755-0059 อีเมล ์chieng1962@hotmail.com   

ต าแหน่งปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าคณะเศรษฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ประสบการณ์ - ผูท้รงคุณวฒิุตรวจงานวจิยั กระทรวงแรงงาน 

- ผูท้รงคุณวฒิุตรวจส่ือการเรียนการสอนสงัคมศึกษาส านกัพิมพเ์อกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
- วทิยากรพิเศษดา้นการจดัการแบบมุ่งเนน้ผลงาน กระทรวงยติุธรรม 
- ผูท้รงคุณวฒิุตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจิยักลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและสงัคมศาสตร์ 
- อาจารยพ์ิเศษวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 
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3. นักวจัิย: นายสุรเดช แสงเพช็ร 
ประวติัการศึกษา LL.B., Bangkok University, Bangkok, Thailand (1995) 

LL.M., Temple University, School of Law, PA, U.S.A. (1998) 
Cert. in Management and Laws in Intellectual Property, Bangkok, Thailand (2006) 
Cert. in the Summer School of Intellectual Property, Bangkok, Thailand (2009) 
Thai Patent Agent 

ความเช่ียวชาญ 1. กฏหมายระหวา่งประเทศ 2. กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 
รายละเอียดติดต่อ ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัศรีปทุม (บางเขน) 

โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1425, มือถือ 081-834-8238  
อีเมล ์suradej.sa@spu.ac.th, suradej_saengpetch@hotmail.com   

ต าแหน่งปัจจุบนั นิติกรอาวโุส / อาจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ประสบการณ์ - อาจารยบ์รรยายพิเศษ กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- ทนายความประจ าส านกังานกฎหมาย ติลลิกีแอนดก๊ิ์บบ้ินส์ 
- ทนายความประจ าส านกังานกฎหมาย เบเคอร์แอนดแ์มค็เคน็ซ่ี 
- นิติกรประจ าบริษทั อมาเดอุซ เอเชีย ลิมิเตด็ 

 

4. นักวจัิย: นางสาวไพบูลย ์สุขวจิิตร 
ประวติัการศึกษา ศ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวทิยาลยัศรีปทุม (ทุนพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 

M.A. (English) Arcadia University, Pennsylvania, USA. (ทุนสนบัสนุนมหาวทิยาลยัศรีปทุม) 
ก าลงัศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก Ph.D. English as an International Language (English Language 
Instruction and Language Assessment and Evaluation)  EIL Program, Chulalongkorn University, 
Thailand (ทุนสนบัสนุนมหาวทิยาลยัศรีปทุม) 

ความเช่ียวชาญ 1. การสอนภาษาองักฤษ 2. การพูดในท่ีชุมชน 3. การเจราต่อรอง 
รายละเอียดติดต่อ ภาควชิาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม (บางเขน) 

โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2405, มือถือ 081-431-4548 อีเมล ์piboon.su@spu.ac.th, sukvijit@aol.com  
ต าแหน่งปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ประสบการณ์ - อาจารยรั์บเชิญจากสถาบนัภาษา Griffith English Language Institute (GELI), Griffith University, 

Brisbane, Australia. ภายใตโ้ครงการทุนแลกเปล่ียน University Mobility in Asia and the 
Pacific (UMAP) สนบัสนุนโดย สกอ.  
- กรรมการสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย 
- กรรมการและพิธีกรการประชุมนานาชาติ USR จดัโดยมหาวทิยาลยัศรีปทุม ปี 2551 
- ผูท้รงคุณวฒิุตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจิยัในกลุ่มสาขาวชิาภาษาองักฤษ 
- วทิยากรฝึกอบรมภาษาองักฤษ (ทกัษะการพดู) 
- วทิยากรฝึกอบรมทกัษะการพดูในท่ีชุมชนและการน าเสนอ 
- พิธีกรรับเชิญการประชุมระดบัชาติและนานาชาติ 
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