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   ดา้นการเรียนรู้/ปัญญา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  จ าแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษา  
ตารางท่ี  4.45  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะ 62 
  ดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ 
  อาเซียน จ าแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษา  
ตารางท่ี  4.46  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะ 63 
  ดา้นลกัษณะเฉพาะบุคคล เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จ าแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษา 
ตารางท่ี  4.47  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะ 65 
  ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร เพื่อรองรับการ 
  เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษา  
ตารางท่ี  4.48  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะ 67 
  ดา้นการบริหารจดัการธุรกิจและองคก์ร  เพื่อรองรับการเปิดประชาคม 
  เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษา  
ตารางท่ี  4.49  แสดง สรุปค่าเฉล่ีย และล าดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะนกับญัชี 68 
  ตามกรอบแนวคิดของ IES 3 ดา้นทกัษะทางวชิาชีพ  เพื่อรองรับ 
  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษา  
ตารางท่ี  4.50  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้น  69 
  คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ เพื่อรองรับ 
  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษา 
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ตารางท่ี  4.51  แสดง สรุปค่าเฉล่ีย และล าดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะนกับญัชี 70 
  ตามกรอบแนวคิดของ IES 4  ดา้น คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรม 
  และทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  จ าแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษา  
ตารางท่ี  4.52  แสดง สรุปค่าเฉล่ีย และล าดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะนกับญัชี 71 
  ตามกรอบแนวคิดของ IES ประกอบดว้ยความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะ 
  ทางวชิาชีพ คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพเพื่อ 
  รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษา  
ตารางท่ี  4.53  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นบญัชีการเงิน  72 
  เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามประสบการณ์ 
  การท างานในสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี  
ตารางท่ี  4.54  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นองคก์รธุรกิจ  75 
  เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จ  าแนกตาม 
  ประสบการณ์การท างานในสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี 
ตารางท่ี  4.55  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะ 77 
  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี  
ตารางท่ี  4.56  แสดง สรุปค่าเฉล่ีย และล าดบัระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะ 79 
  นกับญัชีตามกรอบแนวคิดของ IES 2 ดา้นความรู้ทางวชิาชีพ เพื่อรองรับ 
  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
  สาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี  
ตารางท่ี  4.57  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะ 80 
  ดา้นการเรียนรู้/ปัญญา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี  
ตารางท่ี  4.58  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะ 82 
  ดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ 
  อาเซียน จ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี  
ตารางท่ี  4.59  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะ 84 
  ดา้นลกัษณะเฉพาะบุคคล เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  จ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี  
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ตารางท่ี  4.60  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะ 86 
  ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร เพื่อรองรับการเปิด 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
  ในสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี  
ตารางท่ี  4.61  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะ 89 
  ดา้นการบริหารจดัการธุรกิจและองคก์ร เพื่อรองรับการเปิดประชาคม 
  เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสาขาวชิาชีพ 
           ดา้นการท าบญัชี  
ตารางท่ี  4.62  แสดง สรุปค่าเฉล่ีย และล าดบัระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะ 90 
  นกับญัชีตามกรอบแนวคิดของ IES 3 ดา้นทกัษะทางวชิาชีพ เพื่อรองรับ 
  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
  สาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี  
ตารางท่ี  4.63  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้น  92 
  คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพเพื่อรองรับการ 
  เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
  สาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี  
ตารางท่ี  4.64  แสดง สรุปค่าเฉล่ีย และล าดบัระดบัแนวทางการพฒันาสมรรถนะ 94 
  นกับญัชีตามกรอบแนวคิดของ IES 4 ดา้นคุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรม 
  และทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   จ  าแนกตามประสบการณ์การท างานสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี  
ตารางท่ี  4.65  แสดง สรุปค่าเฉล่ีย และล าดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะนกับญัชี 95 
  ตามกรอบแนวคิดของ IES  ประกอบดว้ยความรู้ทางวชิาชีพ 
   ทกัษะทางวชิาชีพ  คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อ 
  วชิาชีพเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จ  าแนกตาม 
  ประสบการณ์การท างานสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี  
ตารางท่ี  4.66   แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นบญัชีการเงิน  97 
    เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตาม กิจการมีโอกาส 
    ท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
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ตารางท่ี  4.67  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นองคก์รธุรกิจ  99 
  เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตาม กิจการมีโอกาส 
  ท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
ตารางท่ี  4.68  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลย ี 101 
  สารสนเทศ  เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตาม 
  กิจการมีโอกาสท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
ตารางท่ี  4.69  แสดง สรุปค่าเฉล่ีย และล าดบัระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะ 102 
  นกับญัชีตามกรอบแนวคิดของ IES 2  ดา้นความรู้ทางวชิาชีพ เพื่อ 
  รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามกิจการมีโอกาส 
  ท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
ตารางท่ี  4.70  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะดา้น 104 
  การเรียนรู้/ปัญญา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนก 
  ตามกิจการมีโอกาสท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
ตารางท่ี  4.71  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะดา้นเทคนิค 105 
  และการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนก 
  ตามกิจการมีโอกาสท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
ตารางท่ี  4.72  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะดา้นลกัษณะ 107 
  เฉพาะบุคคล เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตาม   
  กิจการมีโอกาสท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
ตารางท่ี  4.73  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะดา้น 109 
  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร เพื่อรองรับการเปิดประชาคม 
  เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามกิจการมีโอกาสท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
  ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
ตารางท่ี  4.74  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะดา้นการ 111 
  บริหารจดัการธุรกิจและองคก์ร เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ 
  อาเซียน จ าแนกตามกิจการมีโอกาสท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศใน 
  กลุ่มประชาคมอาเซียน 
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ตารางท่ี  4.75  แสดง สรุปค่าเฉล่ีย และล าดบัระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะ 112 
  นกับญัชีตามกรอบแนวคิดของ IES 3  ดา้นทกัษะทางวชิาชีพ เพื่อรองรับ 
  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามกิจการมีโอกาสท่ีจะเขา้ไป 
  ด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
ตารางท่ี  4.76  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้น คุณค่า 114 
  แห่งวชิาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพเพื่อรองรับการเปิด 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จ  าแนกตามกิจการมีโอกาสท่ีจะเขา้ไป 
  ด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
ตารางท่ี  4.77  แสดง สรุปค่าเฉล่ีย และล าดบัระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะนกับญัชี 115 
  ตามกรอบแนวคิดของ IES 4  ดา้นคุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรม และทศันคติ 
  ท่ีดีต่อวชิาชีพ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตาม 
   กิจการมีโอกาสท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
ตารางท่ี  4.78  แสดง สรุป ค่าเฉล่ีย และล าดบัระดบัความตอ้งการพฒันาสมรรถนะ 117 
  นกับญัชีตามกรอบแนวคิดของ IES  ประกอบดว้ยความรู้ทางวชิาชีพ   
  ทกัษะทางวชิาชีพ  คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
  เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จ  าแนกตามกิจการมีโอกาส 
  ท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ต 

 
สารบัญภาพ 

 
             หนา้ 

ภาพท่ี  2.1  กรอบแนวคิดการศึกษา 17 
 
 
 
 

 


