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ภาพรวมการศกึษาดูงาน 
 ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) ต้ังอยู่
กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองหลวง คือ กรุงพนมเปญ 
มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน ใช้ภาษาเขมร (����្ម រ 
ภาษาแขฺมร) เป็นภาษาราชการ และมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง 
มีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข หน่วยเงินที่ใช้ คือ เงินเรียล (Riel) และเงินดอลล่าร์สหรัฐ 
(US$) การเดินทางส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ และระบบขนส่งสาธารณะ 
เช่น รถไฟ รถเมล์ เป็นต้น  
 สําหรับการศึกษาดูงานคร้ังน้ี ได้ศึกษาดูงานหน่วยงาน   
ต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานที่ทําโพล/วิจัย คือCenter for Advanced 
Study: CAS, สื่อมวลชน คือ The Phnom Penh Post และหน่วย
วิจัยของสถาบันอุดมศึกษา คือ Research Unit, Royal University 
of Phnom Penh: RUPP ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานต้ังอยู่ในกรุงพนมเปญ 
เมืองหลวงของราชอาณาจักรกัมพูชา สรุปผลการศึกษาดูงาน 
แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้   

รายงานการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สวนดสุิตโพล มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ  
ระหว่างวันท่ี 28 - 31 พฤษภาคม 2557 
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 1. องค์กรเกี่ยวกับการส ารวจความคิดเห็นสาธารณมติหรือ
โพล (Public Opinion Poll) 
 2. องค์กรเกี่ยวกับสื่อหรือข่าว (Media / NEWS) 
 3. สถาบันอุดมศึกษา 
 4. สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 
 5. ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1
องค์กรเกี่ยวกับการสำ รวจ

ความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล
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1. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส ารวจความคิดเห็น  
สาธารณมติหรือการท าโพลในประเทศกัมพูชาครั้งนี้คือ Center for 
Advanced Study หรือ CAS เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 
หรือ พ.ศ. 2539 เป็นหน่วยงานอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
แต่มุ่งเน้นการท าวิจัยด้านการศึกษา และประเด็นโต้แย้งสาธารณะ 
(Public debate) ที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมกัมพูชา  CAS เป็น
หน่วยงานที่ด าเนินการโดยชาวต่างชาติมาก่อน จนกระทั่งปี 2000 
หรือ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมาจึงด าเนินงานภายใต้การดูแลของ       
Dr. Hean Sokhom (ดร.เฮียน ซกคอม) ซึ่งเป็นชาวกัมพูชา  
 CAS เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีผู้บริหาร 1 คน (Dr.Hean 
Sokhom) ฝ่ายธุรการ 3 คน นักวิจัยประจ า 6 คน (เงินเดือนเหมา
จ่ายเป็นรายปี) และเจ้าหน้าที่ไม่ประจ า (จ้างตามงบอุดหนุนวิจัย)  
 CAS มีการท าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการท า
โพลสาธารณะแต่ไม่มากนัก ซึ่งที่ผ่านมาเคยท าโพลสาธารณะ
ประมาณ 10 เร่ือง ส าหรับงานทั้งหมดขององค์กรส่วนใหญ่จะเป็น

ส่วนที่ 1 องค์กรเกี่ยวกับการส ารวจความคิดเห็น 
สาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) 

Center for Advanced Study (CAS) 
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งานวิจัยที่ได้รับการว่าจ้างหรืองบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ประเด็น/หัวข้อวิจัย เช่น การอ่าน สุขภาพของประชาชน 
สังคมเมือง ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประเด็นด้านเพศ 
การค้ามนุษย์ เด็กและสตรี เป็นต้น  
 
2. การบริหารงาน  
 ลักษณะการบริหารงานของ CAS แบ่งออกเป็นงานธุรการ 
งานเก็บรวบรวมข้อมูลและป้อนข้อมูล งานประมวลผล และงาน
วิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก เมื่อมีการ
ด าเนินการวิจัยก็จะใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในการด าเนินงานวิจัย 
เช่น ในงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการอ่านของเด็กนักเรียน นักวิจัย     
1 คน จะรับผิดชอบการท าโครงร่างงานวิจัย ออกแบบสอบถาม 
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามเก็บข้อมูลน า
กลับมาให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จากนั้นจึงวิเคราะห์ผลและสรุปผล 
จึงท าให้การท างานวิจัย 1 เรื่อง ใช้เจ้าหน้าที่เพียง 4 – 6 คนเท่านั้น  
 การว่าจ้างบุคลากรของ CAS จะมีนักวิจัยประจ า 6 คน 
และเจ้าหน้าที่ท างานธุรการ 3 คน จ้างจากเงินงบประมาณของ
หน่วยงาน ในลักษณะการเหมาจ่ายค่าจ้างเป็นรายปี ส่วนเจ้าหน้าที่
เก็บข้อมูลภาคสนาม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หรือเจ้าหน้าที่
สนับสนุนด้านอ่ืน ๆ จะจ้างตามงบประมาณของงานวิจัยที่ได้รับมา 
เมื่อมีโครงการวิจัยก็จะจ้างเป็นรายโครงการ หรือจ้างเป็นรายวัน  
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3. การสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 
 ผลผลิตด้านการวิจัยของ CAS มีความหลากหลาย 
ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น การศึกษา สังคม การเมือง 
สาธารณสุข สุขภาพ เด็กและสตรี เป็นต้น โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากผู้ให้ทุน NGOs มูลนิธิ สื่อ หรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
BBC, World Bank, The Asia Foundation (TAF), Japan 
International Cooperation Agency (JICA), World Health 
Organization (WHO), United Nations Development 
Programme (UNDP), International Republican Institute 
(IRI),  Asia Development Bank (ADB)      เป็นต้น 
 จากประสบการณ์และผลการด าเนินงานของ CAS แสดง
ให้เห็นว่าเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียง และได้รั บความไว้วางใจจาก
หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรต่างประเทศ และองค์กรระหว่าง
ประเทศในการด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็น
เพราะทีมงานเก็บข้อมูลภาคสนามมีความเชี่ยวชาญ เนื่องจาก      
ในการเก็บข้อมูลภาคสนามแต่ละครั้งจะมีการอบรมให้ความรู้กับ
ทีมงาน โดยนักวิจัยจะเป็นผู้ดูแลควบคุมงานการเก็บข้อมูล
ภาคสนามด้วยตนเอง และมีเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญ
พ้ืนที่ ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความเชื่อมั่น (Trust) ส่งผลให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งนี้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจะใช้เจ้าหน้าที่ 4 คน และผู้ควบคุมดูแล 1 คน  
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4. ประเด็นที่สนใจในการท าโพล  
 บทบาทการด าเนินงานด้านการวิจัยของ CAS จะเน้นไปที่
การวิจัยที่เป็นลักษณะงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ส่วนการ
ท าโพลสาธารณะนั้นมีการส ารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง
ของประชาชนในราชอาณาจักรกัมพูชา หรือส า รวจเกี่ยวกับ     
ความคิดเห็น การตระหนักรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นต้น แต่ไม่ได้มี
การท าโพลในลักษณะท าตามประเด็น Hot Issue ที่ต้องด าเนินการ
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพราะประชาชนยังมีความกังวลและไม่
มั่นใจต่อการแสดงความคิดเห็นที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง 
นอกจากนี้ประชาชนในประเทศยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการท าโพล
สาธารณะมากนัก (ทั้งนี้ในตามกฎหมายของกัมพูชาไม่อนุญาตให้มี
การท า Exit Poll จะมีเพียงการส ารวจความนิยมล่วงหน้าก่อนมี
การเลือกตั้งเท่านั้น) 
 ประเด็นหรือหัวข้อที่ CAS สนใจท าส ารวจสาธารณมติหรือ
โพลนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเมือง การให้บริการสาธารณะของ
รัฐ และเรื่องอ่ืน ๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เป็นต้น   
  
5. กลุ่มตัวอย่างในการรวบรวมข้อมูล “โพลสาธารณะ” 
 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองจะก าหนดขนาดตัวอย่าง
ประมาณ 1,200 ตัวอย่าง (ทั่วประเทศ) หรือหากต้องการให้
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สามารถสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนได้มากขึ้นก็จะก าหนด
ขนาดตัวอย่างประมาณ 2,000 ตัวอย่าง (ท่ัวประเทศ)  
 ส่วนการท าวิจัยแต่ละเรื่องจะก าหนดขนาดตัวอย่างตาม
ระเบียบวิธีวิจัย โดยจ านวนมากหรือน้อยจะพิจารณาร่วมกันกับผู้ให้
ทุน ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย และการสะท้อนความคิดเห็น
ของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้ ทั้งนี้จะมีขนาดตัวอย่างประมาณ 
200 – 2,000 ตัวอย่าง และมีอายุ 15 ปีขึ้นไป  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ Face 
to Face เป็นหลัก เนื่องจากประชาชนกัมพูชาจะค่อนข้างกังวลต่อ
เร่ืองความปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็น หากผู้ให้ข้อมูลเห็น
หน้าผู้สัมภาษณ์จะกล้าให้ความเห็นมากกว่าการเก็บข้อมูลด้วย
วิธีการอ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ส่วนการเก็บข้อมูล
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากบางพ้ืนที่
ในกัมพูชายังไม่มีไฟฟ้าใช้ และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตยังให้บริการ
ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมท่ีใช้ สถิติที่เลือกใช้  
 โปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล (Data Entry) จะใช้
โปรแกรม CSPro ซึ่งเป็นฟรีซอฟท์แวร์ เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย
แล้วจึงแปลงข้อมูลเข้าโปรแกรม Excel และวิเคราะห์ผลด้วย
โปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
เป็นต้น  
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7. การนําเสนอต่อสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อใหม่ 
 การนําเสนอผลโพลหรือผลวิจัยต่อสื่อมวลชนกัมพูชานั้น 
ขึ้นอยู่กับการอนุญาตของเจ้าของงานหรือผู้บริจาคเงิน (Donor) ซึ่ง
บางรายอาจอนุญาตให้เผยแพร่ผลโพลหรือผลวิจัยทั้งหมด แต่บาง
รายอาจอนุญาตให้เผยแพร่เพียงบางส่วน เช่น Asia Barometer 
ต้องการเปิดเผยผลโพล/ผลวิจัยฉบับเต็ม เป็นต้น 

ด้วยข้อจํากัดในการรับสื่อของประชาชนในกัมพูชา ทําให้
การเผยแพร่ผลการสํารวจหรือผลการวิจัยไม่กว้างขวางเท่าใดนัก 
ประชาชนส่วนใหญ่รับฟังข่าวสารจากวิทยุ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ ส่วนอินเทอร์เนตยังมีผู้ใช้บริการไม่มากนัก นอกจากน้ี
ง าน วิ จั ยที่ ผ ลิ ต ขึ้ น นั้ น ส่ ว น ใหญ่ เ ป็ นลิ ข สิ ท ธ์ิ ข อ งผู้ ใ ห้ ทุ น  
จะสามารถเผยแพร่ได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้ทุนอนุญาตแล้วเท่าน้ัน  
 
8. การยอมรับผลโพลในประเทศ /การนําไปใช้ประโยชน์ 
  รัฐบาลกัมพูชาไม่ค่อยสนับสนุนทางการเงินด้านการวิจัย
และการทําโพล แต่จะมีองค์กรต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง
ประเทศให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําวิจัยและทําโพล ซึ่งการ
นําผลวิจัยหรือผลโพลไปใช้นั้นจึงขึ้นอยู่กับผู้ให้การสนับสนุนทาง
การเงินเป็นหลัก ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่ายังไม่มีความชัดเจนมากนัก
ในการนําผลโพลหรือผลวิจัยไปใช้ในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
หรือการตัดสินใจทางการเมืองในกัมพูชา 
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9. ความคิดเห็นต่อค าว่า “โพลอาเซียน” / วิสัยทัศน์ขององค์กร
ในการเข้าสู่อาเซียน 
 CAS เป็ นหน่ วยงานที่ มี ก ารท า วิ จั ย ร่ วมกับองค์ ก ร
ต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศอย่างหลากหลาย ถึงแม้จะ
มีบุคลากรจ านวนไม่มากนัก แต่ก็เห็นว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป็นเรื่องส าคัญ และเป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต้องมีการท าโพลร่วมกัน
ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งประเด็นที่ทั้ง 10 ประเทศควร
ให้ความส าคัญร่วมกันในการท าโพล เช่น ประเด็นสิ่งแวดล้อม  
 
10. หากพูดถึงส านักโพลในประเทศอาเซียน นึกถึงส านักโพลใด 
ในประเทศใด และรู้จักส านักโพลใดในประเทศไทยบ้าง 
 ส าหรับหน่วยงานที่ด าเนินการด้านการส ารวจสาธารณมติที่ 
CAS เห็นว่ามีบทบาทที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ในประเทศอินโดนีเซีย 
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์  ส่ ว น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ห น่ ว ย ง า น ที่ รู้ จั ก  คื อ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ทั้งนี้ยังไม่
ค่อยรู้จักสวนดุสิตโพลมากนัก เคยได้ยินเพียงชื่อเท่านั้น  
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11. ความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับหน่วยงาน 
 การท าโครงการร่วมมือในการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในราชอาณาจักรกัมพูชา อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก 
เน่ืองจากรัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนมากนัก และอาจพบปัญหาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเนื่องจากประชาชนในประเทศอาจกังวลและ
เกิดความกลัวในการตอบแบบสอบถาม แต่หากมีการแลกเปลี่ยนใน
เชิงความคิดเห็นหรืออบรมให้ความรู้กับบุคลากรในการท าวิจัยก็
สามารถที่จะด าเนินการได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2
องค์กรเกี่ยวกับสื่อหรือข่าว
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 The Phnom Penh Post เป็นสื่อหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) กลุ่มเป้าหมายส าคัญ คือ 
กลุ่มคนที่มีการศึกษา มีคุณภาพสูง น าเสนอข่าวหลากหลายทั้ ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท้ังในและนอกราชอาณาจักรกัมพูชา 
โดยตี พิมพ์หนังสือพิมพ์หมื่นกว่าฉบับต่อวัน นักข่าวมาจาก
หลากหลายประเทศ เช่น อินเดีย อังกฤษ อเมริกา ฝร่ังเศส และ
กัมพูชา ปัจจุบันมี Mr. Alan Parkhouse (นายอลัน พาร์คเฮ้าส์) 
ท าหน้าที่หัวหน้าบรรณาธิการ (Editor in Chief) 
 รูปแบบการจัดส านักงานจัดเป็นสัดส่วน ลักษณะโปร่ง
สบาย งานหนังสือพิมพ์จะแยกเป็นฝ่ายต่าง ๆ เช่น บรรณาธิการ 
ฝ่ายเขียนข่าว ฝ่ายช่างภาพ และฝ่ายโฆษณา เป็นต้น  
 
2. ความคิดเห็นต่อโพลในมุมมองของสื่อ 

การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยการท าโพล ช่วย
สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนได้เป็นอย่างดี ท าให้ได้รู้ว่า
ประชาชนส่วนใหญ่คิดอย่างไรในประเด็นที่ก าลังเป็นที่สนใจ ส่วน

ส่วนที่ 2 องค์กรเกี่ยวกับสื่อหรือข่าว  
(Media / NEWS) 

The Phnom Penh Post 



รายงานการศึกษาดูงาน Cambodia 15

C
am

bodia

12 |Page 
 

การท าโพลในราชอาณาจักรกัมพูชานั้นมีข้อแตกต่างจากประเทศ
อ่ืน ๆ เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
ประชาชนในกัมพูชาจึงยังไม่ค่อยมีความพร้อมในการท าการส ารวจ
มากนัก ความแตกต่างของประชาชนในแต่ละประเทศจึงค่อนข้างมี
ผลต่อการด าเนินการด้านการส ารวจหรือการท าโพล  

ส านักโพลในอาเซียนที่เป็นที่รู้จักและมีความน่าเชื่อถือ เช่น 
สวนดุสิตโพล เอแบคโพล (ประเทศไทย) นอกจากนี้ในประเทศที่มี
ส านักโพลที่เป็นที่รู้จัก เช่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น  

 
3. การคัดเลือกโพลเพื่อน าเสนอ  

การน าผลโพลมาตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ The 
Phnom Penh Post นั้น ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากความสนใจของ
ผู้อ่าน สังคมให้ความสนใจ หรือเป็นประเด็นที่มีความส าคัญ  

 
4.  การท าโพลที่น่าสนใจ เช่น ด้านการเมือง การศึกษา สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กีฬา  

The Phnom Penh Post มีการสนับสนุนการท าโพลด้วย
เช่นกันแต่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะร่วมมือกับ NGOs โดยมีการ
ออกแบบสอบถามและแปลเป็นภาษาท้องถิ่น เก็บข้อมูลภาคสนาม
และน าเสนอผลผ่านคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ โดยประเด็นที่เห็นว่า
ประเทศในอาเซียนควรให้ความส าคัญและท าส ารวจความคิดเห็น 
เช่น เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) การประกอบการค้าเสรีที่
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ปลอดจากภาระทางภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซียน เน่ืองจาก  
แต่ละประเทศในอาเซียนเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก  

 
5.  ความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับหน่วยงาน 

หากทางสวนดุสิตโพลสนใจที่จะส่งเผยแพร่ผลการสํารวจ 
ทาง The Phnom Penh Post เต็มใจที่จะนําผลโพลของสวนดุสิต
โพลมาเผยแพร่ โดยจะต้องเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม โดยเฉพาะเรื่องการเมือง เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3
สถาบันอุดมศึกษา
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1. ข้อมูลท่ัวไป  
 มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Royal University of 
Phnom Penh หรือ RUPP) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่ที่สุด
และใหญ่ที่สุดในราชอาณาจักรกัมพูชา ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 
20 ,000 คน  ทั้ ง ในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยพนมเปญมีการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
หรือ เรียกว่า มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive 
University) ดังเช่นหลักสูตรระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยสาขาต่าง ๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรวิชาชีพ เปิดสอน
ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ จิตวิทยา และการ
ท่องเท่ียว รวมถึงหลักสูตรทางภาษาต่างประเทศที่มีช่ือเสียง เช่น 
ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย ฯลฯ ทั้งน้ีจะมีบางประเทศท่ีให้
การสนับสนุนด้านการเงินกับมหาวิทยาลัยจัดสร้างสถาบันภาษา
เพ่ือสอนภาษาของตนเองภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย  
 ดร. โสริยา (สุริยา) ยิน กล่าวว่ามหาวิทยาลัยภูมินทร์
พนม เปญนับ ว่า เ ป็นมหา วิทยาลั ยที่ โ ดด เ ด่นมากในสาขา
ศึกษาศาสตร์ และเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่จัดฝึกอบรม

ส่วนท่ี 3 สถาบันอุดมศึกษา 
Royal University of Phnom Penh (RUPP) 
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ให้กับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสนใจที่จะเป็นครู 
โดยเฉพาะครูระดับมัธยมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ มีเจ้าหน้าที่เต็มเวลาอยู่ 
420 คน คณาจารย์ 294 คน ซึ่งมีวุฒิระดับปริญญาเอก 15 คน 
ปริญญาโท 132 คน เจ้าหน้าที่ทางด้านธุรการและซ่อมบํารุง 140 
คน มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญมีค่าเล่าเรียนแต่ละหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีอยู่ที่ 250 ถึง 450 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี แล้วแต่
หลักสูตร 
 
2. การดําเนินการเก่ียวกับการทําวิจัย 
 หน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ เพ่ิงจัดต้ังขึ้น
เพียง 5 เดือนเท่าน้ัน โดยมี ดร . ซอก วันนี (Dr.Sok Vanny)       
รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และ ดร. โสริยา 
(สุริยา) ยิน เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยได้จัดทํา
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ภูมินทร์พนมเปญ  2557- 2561 
(Strategic Plan 2014-2018) ขึน้ใหม่และเผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่ง
กลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) 
ก็ได้รับการบรรจุไว้เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์มหาวิทยาลัยด้วย ทั้งน้ี
หน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ ก็จะดําเนินงานภายใต้
กรอบแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยน้ีเป็นหลัก 
 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญมีการทําวิจัยอยู่
บ้าง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกหรือ NGOs เป็น
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หลัก ตัวอย่างองค์กรที่ให้เงินทุนสนับสนุนด้านการท าวิจัยกั บ
อ าจ า ร ย์  เ ช่ น  ธ น าคา ร โ ลก  ( World Bank), International 
Development Research Centre (IDRC) – ของรัฐบาลแคนาดา 
เป็นต้น ส่วนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่ทางมหาวิทยาลัยได้ท า เช่น ความ
เข้า ใจและการรู้ จั กประเทศสมาชิกอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย เป็นต้น ส าหรับโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เช่น SPSS, ATLAS เป็นต้น  
 ดร. ซอก วันนี กล่าวว่าหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยภูมินทร์
พนมเปญยังอยู่ในระหว่างการปฏิรูป (Reform) และวางระบบงาน
ให้เป็นระบบ (System) ที่ผ่านมาจึงยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลว่าใน
แต่ละปีมีงานวิจัยของอาจารย์กี่ชิ้น และงบประมาณที่ได้รับจาก
องค์กรภายนอกในการท าวิจัยเป็นจ านวนเท่าไร  
 ขณะที่ ดร. โสริยา (สุริยา) ยิน ได้ให้มุมมองเก่ียวกับการท า
วิจัยเชิ งวิชาการในประเทศกัมพูชาว่า มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด 
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในกัมพูชาจะเน้นด้านการเรียนการสอน
มากกว่าการท าวิจัย มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญนับว่าเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีการท าวิจัยจ านวนมาก ส าหรับสาขาวิชาที่มีการท า
วิจัยกันมากที่สุดในกัมพูชาคือ วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical 
Science) ที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาไม่ได้จัดสรรเงินทุนท าวิจัยให้กับ
ทางมหาวิทยาลัย แต่ในอนาคตรัฐบาลเริ่มให้ความส าคัญกับการท า
วิจัยมากขึ้นผ่านการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และการจัดสรรเงินทุนเพ่ือการวิจัยต่าง ๆ ผ่าน
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กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา (Ministry of Education, 
Youth and Sport)  
 
3. ความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับมหาวิทยาลัย 
 ดร. ซอก วันนี เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีหากจะมีการทําความ
ร่วมมือกันโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เช่น 
การฝึกอบรมพัฒนาด้านระเบียบวิธีวิจัย หรือเทคนิควิธีในการ
ออกแบบการวิจัย เน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการทําวิจัยอีกเป็นจํานวนมาก สําหรับ
ประเด็นที่จะทําวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตน้ันสามารถทําได้หลากหลาย
ประเด็น โดยเฉพาะการทําวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) หรือ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบาย (Policy) หรือการเมือง 
(Politics) ยิ่งกว่าน้ัน ในโอกาสต่อไปทางมหาวิทยาลัยภูมินทร์
พนมเปญกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตอาจจัดทําบันทึกความ
เข้าใจ” หรือ “เอ็มโอยู” (Memorandum of Understanding: 
MOU) ร่วมกัน เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 
  
4. ความคิดเห็นเก่ียวกับการทําโพลอาเซียน  
 หากจะมีการดําเนินการเก่ียวกับโพลอาเซียนเห็นว่าเป็น
เรื่องที่น่าสนใจมาก เน่ืองจากประเด็นการเมืองเป็นเร่ืองที่ประชาชน
กัมพูชาที่อาศัยอยู่ภายในประเทศและนอกประเทศให้ความสนใจ 
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มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ แต่ปัญหาที่ส าคัญคือหน่วย
วิจัยของมหาวิทยาลัยนั้นเพ่ิงจะจัดตั้งขึ้น ยังเป็นมือใหม่ ยังมีความ
พร้อมในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท าวิจัย
ไม่มากนัก นอกจากนี้ ประชาชนในราชอาณาจักรกัมพูชายังมีความ
กังวลเรื่องการเมือง ซึ่งต้องอาศัยความไว้ใจในการเก็บข้อมูล
ค่อนข้างมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4
สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน



รายงานการศึกษาดูงาน Cambodia24

C
am

bodia

19 |Page 
 

 จากการที่คณะสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ได้ศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันท่ี 28 – 31 
พฤษภาคม 2557 โดยศึกษาดูงานหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงาน
ที่ทําโพล/วิจัย คือ Center for Advanced Study: CAS, สื่อมวลชน 
คือ The Phnom Penh Post และหน่วยวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 
คือ Research Unit, Royal University of Phnom Penh: RUPP 
ซึ่งจากการศึกษาดูงานดังกล่าว คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับประโยชน์ที่
เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1. ได้องค์ความรู้ในด้านการสํารวจความคิดเห็นสาธารณมติ
จากการศึกษาดูงานหน่วยงานที่ทําโพล/ วิจัย คือCenter for 
Advanced Study: CAS โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการ 
เน่ืองจาก CAS มีบุคลากรจํานวนน้อย แต่สามารถทํางานวิจัยและ
การสํารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ในส่วนของมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Royal 
University of Phnom Penh: RUPP) ได้แนวทางในการสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย  เ ช่น  การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านกระบวนการ
ทําวิจัย เทคนิควิธีในการออกแบบการวิจัย เป็นต้น  
 

ส่วนท่ี 4 สิ่งท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน 
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 3. เป็นการสร้างเครือข่ายในการติดต่อระหว่างสวนดุสิต
โพลและหน่วยงานต่าง ๆ ในราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่ 
 3.1 หน่วยงานที่ทําโพล/วิจัย คือ Center for Advanced 
Study: CAS 
 ติดต่อ :  
  Mr. Hean Sokhom (Director, CAS)      
  Mobile. (855) 16 81 35 11 
  E-mail: sokhom9@online.com.kh   
 
 3.2 The Phnom Penh Post 
 ติดต่อ :  
  1. Mr. Alan Parkhouse  
  (Editor in Chief, The Phnom Penh Post) 
  Mobile. 855 (0) 78 874 607 
  E-mail: alan.parkhouse@phnompenhpost.com 
  2. Mr. Chad Williams  
  E-mail: chad.williams@phnompenhpost.com 
 
 3.3 สถาบันอุดมศึกษา 
 ติดต่อ :  
  1) Dr.Vanny Sok (Vice Rector)  
  Mobile. (855)12 24 88 89  
  E-mail: vanny.sok@rupp.edu.kh 
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  2)  Dr. Yin Soriya (Lecturer-Researcher) 
  Mobile. (855) 12 86 71 17 
  E-mail: yinsoriya@yahoo.com 
  3) Pou Vanny (Director of Hun Sen Library) 
  Mobile. (855) 12 61 96 96  
  E-mail: vanny_pou@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5
ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
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คณะสวนดุสิตโพล เข้าศึกษาดูงาน Center for Advanced Study (CAS)   
โดยมี Mr. Hean Sokhom, Director ให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับ

การด าเนินงานของ CAS  
 

ส่วนที่ 5 ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน 
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คณะสวนดุสิตโพล เข้าศึกษาดูงาน The Phnom Penh post  
โดยมี Mr.Alan Parkhouse, Editor in Chief ให้การต้อนรับ  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบัการท างานของสื่อ  
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คณะสวนดุสิตโพล เข้าศึกษาดูงาน สถาบันการศึกษา 
 (Royal University of Phnom Penh : RUPP) 

โดยมี Dr.Sok Vanny , Vice Director และ Mr. Yin Soriya ให้การต้อนรับ  
 



ภาคผนวก
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โครงการการศึกษาดูงาน
สำ นักโพลในภูมิภาคอาเซียน

สวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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โครงการการศกึษาดูงาน สํานักโพลในภูมิภาคอาเซียน  
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

 
หลักการและเหตุผล 
 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นหน่วยงาน
ที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยใช้ผลโพลหรือการวิจัยเชิง
สํารวจเป็นเครื่องมือในการสะท้อนความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อ
สังคมไทยซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
ของสวนดุสิตโพลโดยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นผลจากปัจจัย
ภายในองค์กรอันเกิดจากการปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
ปัจจัยภายนอกอันเกิดจากการปรับตัวของสังคมไทยให้พร้อมรับกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้สวนดุสิต
โพลจําเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างและการดําเนินงานเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น         
 ด้วยเหตุผลข้างต้นน้ี สวนดุสิตโพล จึงได้มีการกําหนด
กรอบแนวทางการพัฒนาสวนดุสิตโพล ประจําปี พ.ศ.2556-2560 
เพ่ือเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตโดยมี
แผนงานด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ซึ่งสวนดุสิตโพล
ให้ความสําคัญเ น่ืองจากทรัพยากรบุคคลเป็นต้นทุนสํ าคัญ                    
ขององ ค์กร  โดย เฉพาะการ พัฒนาสมรรถนะและเ พ่ิมขีด
ความสามารถท้ังเชิงวิชาการและการปฏิบัติ พร้อมทั้งมีวิทยาการ
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และนวัตกรรมที่ เป็นแนวทางในการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ ให้กับ
บุคลากรได้ นอกจากนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในด้านอ่ืนๆ ทั้ง
การ พัฒนาระบบการบริ หาร จัดการ ให้ เป็ นระบบอย่ า งมี
ประสิทธิภาพการสร้างและพัฒนาเครือข่าย รวมทั้งการเข้าสู่สากล
ของสวนดุสิตโพล ซึ่งจะท าให้สวนดุสิตโพลมีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้                                                                    
                                                                                                 
วัตถุประสงค์    
           1. เพ่ือศึกษาภาพรวมองค์กรท่ีด าเนินการส ารวจความ
คิดเห็นสาธารณมติหรือโพล  (Public Opinion Poll) ในกลุ่ม
อาเซียน 
 2. เ พ่ือศึกษากระบวนการการท างานขององค์กรที่
ด า เ นิ น ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ส า ธ า ร ณ ม ติ ห รื อ โ พ ล                  
(Public Opinion Poll) ในกลุ่มอาเซียน        
 3. เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรที่ด าเนินการ
ส ารวจความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) 
ในกลุ่มอาเซียน 
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เป้าหมายโครงการ 
 เชิงคุณภาพ  
 ผู้บริหาร และบุคลากรของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนดุสิตได้รับความรู้จากการสร้างความร่วมมือและนําไปใช้
ในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 เชิงปริมาณ  
 เ พ่ื อ พัฒนาการป ฏิ บั ติ ง านของสวน ดุสิ ต โพล ให้ มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยการนําวิทยาการหรือนวัตกรรมจาก
ความร่วมมือที่ได้กลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย   
 ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของสวนดุสิตโพล ไปศึกษา    
ดูงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้  
 1. นายณัฐพล แย้มฉิม                                                                
 2. นางสาวนงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์                                           
 3. นางสมถวิล สุริยะเรืองรัศมี 
 4. นางสาววณี กิมเรือง 
 5. นางสาวพรพรรณ บัวทอง 
 6. นายพศิน อินทา 
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ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                     
 เดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 
2557  
 
งบประมาณ                                                                                                                         
 ใช้งบประมาณของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต โดยใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสน
สองหมื่นบาทถ้วน )      
                                                                               
ผู้รับผิดชอบ 
 นายณัฐพล แย้มฉิม 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ            
 1. ได้ทราบถึงภาพรวมองค์กรท่ีด าเนินการส ารวจความ
คิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุ่ ม
อาเซียน ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงโครงสร้างสวนดุสิตโพลให้
ทันสมัย รองรับการท างานในระดับอาเซียนและระดับสากลต่อไป         
 2. ได้ทราบถึงกระบวนการการท างานขององค์กรที่
ด า เ นิ น ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ส า ธ า ร ณ ม ติ ห รื อ โ พ ล                     
(Public Opinion Poll) ในกลุ่มอาเซียน ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุง
แนวทางการท างานของสวนดุสิตโพลให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  
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 3. ได้เครือข่ายระหว่างองค์กรที่ด าเนินการส ารวจความ
คิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุ่ ม
อาเซียน  
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คู่มือการศึกษาดูงาน
สำ นักโพลในภูมิภาคอาเซียน

สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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Bangkok Airways  

Wed 28 May 2014 Flight PG 931 
 BKK DEPT 08.10           PNH ARR 9.25 

Sat 31 May 2014 Flight PG 936 
 PNH DEPT 19.10           BKK ARR 20.20 

 
No. Name Surname Seat  

BKK-
PNH 

KL-
PNH 

1 MR. NATTAPON YAMCHIM   
2 MR. PASIN INTA   
3 MS. WANEE KIMRUANG   
4 MS. SOMTHAWIN  SURIYARUANGRADSAME   
5 MS. PORNPAN BUATHONG   
6 MS. NONGLUCK CHOTEVITHAYATHANIN   

 

SUAN DUSIT POLL (SDP) TECHNICAL 
VISIT  

to Cambodia 
May 28th to 31st, 2014 
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 วันพุธที่ 28 พ.ค. 2557 เวลา 06.00 น.  
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  

เคาเตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สายการบิน: Bangkok Airways (PG) 
999 หมู่ 10 ถนน บางนา-ตราด ต าบลราชาเทวะ  

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
เวลาท าการ: 04.00 - 22.30  

อาคารผู้โดยสาร ชั้น 6 (แถว F ประตูทางเข้าที่ 3)  
เคานต์เตอร์เช็คอิน:  F01 - F18 
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      List of Documents 

 

 

No. Items 
1. ASEAN &  Cambodia Maps 
2. Cambodia – Country Profile 
3. SDP Visit Itinerary – Cambodia 

SDP Visit Itinerary – The Phnom Penh Post 
SDP Visit Itinerary – The Center for Advanced Study (CAS) 
SDP Visit Itinerary – Royal University of Phnom Penh (RUPP), 
Research Unit   

4. The Phnom Penh Post – Organization Profile 
5. The Center for Advanced Study (CAS) – Organization 

Profile 
6. Royal University of Phnom Penh (RUPP), Research Unit  – 

University Profile 
7. Questions / Topic Discussion 
8. SDP Thank you Speech 
9. SDP Technical Visit Participants to Cambodia 

May 28th to 31st, 2014 
10. City Survey Tour: Phnom Penh 
11. Royal Thai Embassy in  Cambodia  

(สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ) 
12. Diamond Palace Hotel 
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ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 
 

 

 

ค าขวัญ: ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ជាតិ សាសនា 
ព្រះមហាក្សព្ត  

เพลงชาติ: นครราช 

ข้อมูลทั่วไป 
 ที่ตั้ง ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือ
ติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และ
บุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปือและจ าปาสัก) ทิศตะวันออกติด
เวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตยนิน 
ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง) ทิศตะวันตกติดประเทศ
ไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย 
 พื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 
ใน 3 ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 
2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว 798 
กิโลเมตร 
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เมืองหลวง กรุงพนมเปญ  
 ประชากร 14.14 ล้านคน  

ภาษาราชการ ภาษาเขมร    
ศาสนา พุทธนิกายเถรวาท 

 
การเมืองการปกครอง 
 ประมุข พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี 
( Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom 
Sihamoni) 
 ผู้นํารัฐบาล สมเด็จอัคคมหาเสนาบดี เดโชฮุน เซน 
นายกรัฐมนตรี 
 ระบอบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 
 เขตการปกครอง แบ่งเป็น 1 ราชธานี (พนมเปญ) และ 23 
จังหวัด ได้แก่ กระแจะ เกาะกง กันดาล กัมปงจาม กัมปงชนัง กัม
ปงธม กัมปง สะปือ กัมปอต ตาแก้ว รัตนคีรี พระวิหาร พระตะบอง  
โพธิสัต บันเตียเมียนเจย ไปรเวง มณฑลคีรี สตึงเตรง สวายเรียง 
เสียมราฐ อุดรมีชัย ไพลิน แกบ และพระสีหนุ และแต่ละจังหวัดจะ
มีศูนย์กลางการปกครองเรียกว่า กรุง (อําเภอเมือง) นอกจากน้ียังมี
เมืองสําคัญที่มีฐานะเป็นกรุง อีก 3 แห่ง คือ กรุงปอยเปต (จังหวัด 
บันเตียเมียเจย) กรุงบาเว็ต (จังหวัดสวายเรียง) และกรุงสวง 
(จังหวัดกําปงจาม) 
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วันชาติ 9 พฤศจิกายน 2496 วันสถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูตกับไทย 19 ธันวาคม 2493 
เศรษฐกิจการค้า 

หน่วยเงินตรา เรียล (1 บาท ประมาณ 130 เรียล) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 13.16 พันล้าน USD 
รายได้ประชาชาติต่อหัว 911.73 USD   
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 6.7 
สินค้าน าเข้าส าคัญ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บุหรี่ ทองค า 

วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ และยา 
สินค้าส่งออกส าคัญ เสื้อผ้า สิ่งทอ ไม้ ยางพารา ข้าว ปลา 

ยาสูบ และรองเท้า 
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SDP Visit Itinerary – Cambodia 
Country code 855 

 
 Date Time Organization/University 

Day 1 May 28, 2014 
(Wed) 

9:25 am (ARR) Phnom Penh International 
Airport (PNH) 

Day 1 May 28, 2014  1:00 pm Behavioral Observation 
Day 2 May 29, 2014 

(Thu) 
9:00 am The Phnom Penh Post 

Day 2 May 29, 2014  2:00 pm Center for Advanced 
Study (CAS) 

Day 3 May 30, 2014 
(Fri) 

9:00 am Behavioral Observation 

Day 3 May 30, 2014 
(Fri) 

1:00 pm Behavioral Observation 

Day 4 May 31, 2014 
(Sat) 

10:00 am Royal University of 
Phnom Penh (RUPP) 

Day 4 May 31, 2014   19:10 pm 
(DEPT) 

Phnom Penh International 
Airport (PNH) 

เวลาของกัมพูชาตรงกับเวลาของไทย  
เวลาที่ใช้เดินทางจากกรุงเทพฯไปสนามบินนานาชาติพนมเปญ 
ประมาณ 1:05 ช่ัวโมง 
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Mr. Alan Parkhouse 
Editor in Chief, The Phnom Penh Post 

 
 

 
SDP Visit Itinerary – The Phnom Penh Post 

Date Time Activities 
May 29, 

2014 (Thu) 
 
 
 

8:15 am - 8:45 am Travelling to the Phnom Penh 
Post 

9:00 am - 10:30 am Briefing and discussion with Editor 
in Chief, The Phnom Penh Post 

10:45 am - 11:15 am In-house tour at The Phnom 
Penh Post 

11:30 am - 12:30 pm Lunch (by ourselves) 
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Mr. Hean Sokhom 
Director, The Center for 
Advanced Study (CAS)        
 

 

SDP Visit Itinerary  
The Center for Advanced Study (CAS)        

Date Time Activities 
May 29, 

2014 (Thu) 
 
 
 

12:45 pm - 1:30 pm Travelling to CAS        
2:00 pm - 3:45 pm Briefing and discussion with 

Director of the CAS      
4:00 pm - 4:45 pm In-house tour at CAS 
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Dr. Sok Vanny 
Vice Rector, Royal University of Phnom Penh  
 
 
 
 SDP Visit Itinerary  

 Royal University of Phnom Penh (RUPP),  
Research Unit  

Date Time Activities 
May 31, 

2014 (Sat) 
9:00 am - 9:45 am Travelling to RUPP  
10:00 am - 11:00 pm Briefing and discussion with Dr. Sok 

Vanny     
11:15 pm - 12:00 pm  Campus tour 
12:15 pm  Lunch (by ourselves) 
5:00 pm  Travelling to Phnom Penh 

International Airport (PNH)  
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About The Phnom Penh Post 
A good newspaper, I suppose, is a Nation talking to itself. 
Arthur Miller, 1961.  
A history that stretches back more than 20 years has made the 
Phnom Penh Post the ‘Newspaper of Record’. 
In fact the Phnom Penh Post is the oldest existing independent 
newspaper in any language in Cambodia. 
First published in July 1992, the Post is read by thousands of 
foreigners and Cambodians throughout the country and by 
subscribers in 35 countries around the globe. 
For more than 15 years the Phnom Penh Post has been the paper 
of record on Cambodian current events – read by decision makers 
and consumers who have helped rebuild the nation during the 
past decades. 

No other newspaper can 
lay claim to such an 
extensive record. The 
Phnom Penh Post 
presents its readers with 
information and analysis 
that is convincing, useful 
and unique. 
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The Phnom Penh Post readers are also the most highly educated 
in the country and demand access to the highest quality 
information possible. 
Our team of editors and journalists know that simply reporting the 
facts is not enough: they must analyze them and explain to 
readers how these facts will shape and affect their lives. 
 
CONTACT 
Post Media Co, Ltd. 
888, Building F, 8th Floor, 
Phnom Penh Centre, 
Cnr Sothearos & Sihanouk Blvd,  
Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia 
Tel: +855 (0) 23 214 311, +855 (0) 214 311 017 
Fax: +855 (0) 23 214 318 
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The Center for Advanced Study: 
An institutional profile 

 
 

1. The general picture 
The Center for Advanced Study (CAS) was founded in 1996 
as an independent, non-political Cambodian institution 
devoted to research, education and public debate on 
issues affecting the development of the Cambodian 
society. The Centre uses an integrative, problem-oriented 
approach, and seeks to work with Cambodian and 
international scholars. CAS conducts research programs 
designed to help clarify public policy options and develop 
priorities from a humane, people-centred perspective. 
CAS research orientation is, at the same time, educational. 
Research projects carried out by CAS provide training 
opportunities for junior scholars, who work in teams 
mentored by senior scholars. We are also involved with 
capacity building in more formal ways: we develop and 
coordinate structured research training programmes. The 
CAS can draw from a large pool of researchers, many of 
them students/graduates from the Phnom Penh University 
or the Royal University of Fine Arts. At the moment the 
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Centre has a research director and four salaried 
researchers on its payroll and a pool of around ten 
freelancers with extensive fieldwork experience. 
CAS was foreign managed until the end of 1999. Since 
2000 it is a Cambodian organization, under the general 
and research direction of Dr. Hean Sokhom, Ph.D. CAS  had 
foreign UNV sponsored researchers – with a mixed 
research/capacity building task description - on its staff 
until mid 2001. From that time onwards, engagement with 
foreign researchers has been on the basis of project-
related collaboration only. From mid 2002 until mid 2004 
CAS receives UNV sponsored institutional strengthening 
support.  
CAS has conducted research for different national and 
international organizations on various subjects, among 
others on health and health care (including HIV/AIDS), 
health seeking behaviour, civil society, voter awareness, 
gender issues, and trafficking of women and children. CAS 
has extensive experience in both quantitative (country-
wide surveys) and in-depth, qualitative research, and has 
worked with and for organizations such as The Asia 
Foundation (TAF), Japan International Cooperation Agency 
(JICA), United Nations Development Programme (UNDP), 
World Health Organization (WHO), Department For 
International Development (DFID), International 
Organization for Migration (IOM), World Vision International 
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(WVI), International Labour Organization (ILO), OXFAM, 
Pharmaciens sans Frontiers, The Open Society Institute, 
and Coffey Philippines.  
 
2. Technical capacity 
2.1 Survey expertise 
CAS has conducted independently or as the LRI of a 
foreign partner several larger survey-projects: 
 1998: A baseline survey of voter knowledge and 
awareness before the major voter education campaign for 
the 1998 elections got underway (938 voters in 17 
provinces, time and budget constraints prevented 
probability sampling but an explicit effort was made to 
replicate the characteristics of the Cambodian population 
at least as far as sex, rural/urban, Khmer/non/Khmer 
characteristics, and ecological zones (affecting means of 
livelihood) were concerned. Some population categories 
like minorities and disabled that are usually 
underrepresented were over-sampled (funded by DFID 
and Forum Syd). 
 1999: An impact survey of voter knowledge and 
awareness after the 1998 elections (N=546, representative 
quota sampling in 17 provinces, again funded by DFID and 
Forum Syd) 
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 2000: A baseline survey of the Cambodian electorate 
aimed at informing voter education programs for the 2002 
commune elections (in collaboration with Charney 
Research, New York, N=1006, representative random 
population sample from 24 provinces, funded by The Asia 
Foundation) 
 2002: Cambodia disease control and health 
development project (final projects evaluation survey), a 
combined health services provision evaluation and repeat 
household survey that provides comparable data to the 
baseline National Health Survey conducted in 1998 by the 
Ministry of Health. (in collaboration with Coffey 
Philippines; a representative sample of approx. 15,000 
women in 12,000 households, plus 525 exit-poll 
interviews and 79 facility surveys; funded by the World 
Bank and the ADB through the Ministry of Health). 
In 2003 CAS executes a follow-up to the 2000 baseline 
survey of the Cambodian electorate with The Asia 
Foundation, and as part of a EC-funded internationally 
comparative study, a sex workers and mobility survey. 
In as far CAS does not have technical expertise in-house, 
it contracts particular aspects of a study out. For data-
entry and cleaning, as the National Institute of Statistics 
has proper facilities we usually work with them. Analysis 
is regularly done in collaboration with foreign partners. 
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CAS approach to survey work has always included a 
qualitative questionnaire development phase. We 
consider the ability to craft questions attuned to local 
cultural norms and language, including awareness of the 
problems that arise due to differences between written 
and spoken Khmer, one of our fortes.  
 
2.2 Qualitative expertise 
Most of CAS work to date has been qualitative in nature 
using semi-structured and open interview schedules and 
focus-groups. CAS field workers are also familiar with PRA 
techniques.  
A couple of examples of qualitative projects conducted 
by the Centre are: 
 1997 –1998: Three qualitative studies on trafficking of 
women and children from Vietnam to Cambodia and from 
Cambodia to Thailand (for IOM, Catholic Relief Services 
and World Vision International)  
 1998: Qualitative study of grassroots civil society in 
the context of rural development efforts in Northwest 
Cambodia (for Forum Syd and Diakonia) 
 1999: Qualitative study of the UNDP/CARERE local 
planning process and its impact on civil society with a 
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focus on Battambang province (semi-structured and open 
interviews) 
 1999: Study on health care seeking behavior and 
preferences in Kampong Chhnang in connection with 
health care reform and the proposed introduction of user 
fees for services in the public health care system (in depth 
interviews with rural and urban families of various SE 
groups; for WHO). 
 2000: Brief assessment of the mental health service 
needs of Cambodians who are survivors of landmine 
accidents (for SSC) 
 2001: Volunteering at grassroots level (five case 
studies based on in-depth interviews, for UNDP/UNV) 
 2002: Research support for the World Vision 
International Children at risk research project (individual 
semi-structured interviews and group discussions) 
 
In 2003 a qualitative study and the relationship between 
images of masculinity and domestic violence (for PADV) 
and a study on Buddhist ordination ceremonies and 
reasons for young men to (temporarily) become a monk 
are examples of qualitative work. 
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2.3 Additional relevant observations concerning 
technical capacity 
CAS freputation as a reliable and professional source for 
applied research is largely based on three characteristics: 
 Professionalism in deciding upon the aspects of a 
project that need to be contracted out. 
 A strong track record in developing research 
instruments for the Cambodian setting and conducting its 
data-gathering with adequate sensitivity to local cultural 
and normative systems, working with fieldwork monitors 
that have ample experience with eliciting accurate 
information on personal matters and the capacity to train 
others. 
 Innovative data sources and methods.  
Indicators for this reputation for both our qualitative and 
quantitative strengths are: 
 Many research sponsors decide to work with CAS 
again after having collaborated with us on a first project 
(e.g. TAF, JICA, WVI, ILO, Toyota Foundation). 
 CAS is regularly asked to be the LRI in an 
internationally managed project (much more than is 
evidenced by our list of projects because we only accept 
if we are asked as partners as opposed to just executing 
some else fieldwork). 
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 CAS is continuously approached by INGO, UN 
organizations and international research projects with a 
request for experienced research assistants. Again if we 
provide staff – which we do if we consider it a learning 
opportunity for the individual(s) involved – this is not 
visible in our lists of projects. 
3. Infrastructure 
 CAS has the necessary supporting infrastructure to 
enable proper execution of the surveys and qualitative 
projects. The office has computers, e-mail access, and a 
Khmer editor. The Center has a modest (public) library 
with holdings that are comprehensive in several content 
areas that CAS has worked on repeatedly. At present, in-
house English editing is also available. For data-entry and 
cleaning we normally work with the NIS.  
 In-house English comprehension and writing skills are 
sufficient to digest all relevant English language 
documentation, communicate with those partners that 
use English and/or use English as the link language, and 
write English drafts that are fit for editing (rather than 
producing Khmer output first that has to be translated). 
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CONTACT 
Center for Advanced Study (CAS) 
160 Street 156 Sangkat Tuek L’sk II, Khan Tuol Kork 
Phnom Penh, Cambodia 
P.O. Box 2030 
Phnom Penh, Cambodia 
Tel. 855 23 884 564 (Office) 
E-mail: cas9@online.com.kh 
Tel. 855 (0) 16 813 511 (Hean Sokhom) 
E-mail: sokhom9@online.com.kh 
Website: http://www.cascambodia.org 
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มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ  
(Royal University of Phnom 

Penh: RUPP) 
 

ข้อมูลทั่วไป 
มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (เขมร: �����ិ��័យ

ភូមិន្ទ ភ្ន ំេពញ  สากลวิทฺยาลัยภู มินฺทภฺนํ เพญ ; อังกฤษ :  Royal 
University of Phnom Penh หรือ RUPP ) เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ท่ีสุด
และใหญ่ท่ีสุด มหาวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษา ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 12,000 คน 
ท้ังในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ท่ีกรุง
พนมเปญ  ราชอาณาจักรกัมพูชา  และยังเป็นสมาชิกของเครือข่ าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน นอกจากหลักสูตรระดับปริญญาที่ครอบคลุมในสาขา
ต่างๆ อาทิ เช่น วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ แล้ว
มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรวิชาชีพ เปิดสอนในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อิเล็กทรอนิกส์ จิตวิทยา และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยภูมินทร์
พนมเปญ ยังมีหลักสูตรทางภาษาต่างประเทศที่มีชื่อเสียง เปิดสอนในสถาบัน
ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ มีเจ้าหน้าที่เต็มเวลาอยู่ 420 คน 
คณาจารย์ 294 คน ซ่ึงมีวุฒิระดับปริญญาเอก 15 คน ปริญญาโท 132 คน 
เจ้าหน้าที่ทางด้านธุรการและซ่อมบํารุง 140 คน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยัง
เป็นจุดเชื่อมต่อกันระหว่างบุคลากรจากองค์การพัฒนาเอกชน (NGOs) ท้ังใน
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และต่างประเทศ, ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ และ กระทรวงต่างๆ จึงทําให้
ทางมหาวิทยาลัยมีบุคลากรแบบไม่เต็มเวลาจากองค์กรเหล่าน้ีอีกเป็นจํานวน
มาก มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญมีค่าเล่าเรียนแต่ละหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีอยู่ท่ี 250 ถึง 450 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี แล้วแต่หลักสูตร 

 
ประวัต ิ

มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญเดิมมีชื่อว่ามหาวิทยาลัยภูมินทร์
เขมร ก่อต้ังในปี ค.ศ. 1960 ต่อมาได้มีการขยายอย่างรวดเร็วโดยรวมเอา 
สถาบันนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แห่งชาติ (National Institute of 
Judicial and Economic Studies), โรงเรียนแพทย์หลวง (Royal School 
of Medicine), วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์แห่งชาติ (National School of 
Commerce), ส ถ า บั น ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ห่ ง ช า ติ  ( National Pedagogical 
Institute), คณะอักษรศาสตร์และมานุษยวิทยา (Faculty of Letters and 
Human Sciences), คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science 
and Technology) โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาฝร่ังเศส 

ในสมัยของ สาธารณรัฐเขมร (Khmer Republic)ในปี ค.ศ. 1970 
มหาวิทยาลัยภูมินทร์เขมรถูกเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยพนมเปญ ซ่ึงในช่วง
ปี ค.ศ. 1965 ถึง ค.ศ. 1975 มหาวิทยาลัยมีคณะต่างๆ คือ วิทยาลัยครูชั้นสูง 
( ฝ รั่ ง เ ศ ส :  Ecole Normale Supérieure; อั ง ก ฤษ :  Higher Normal 
College), คณะอักษรศาสตร์และมานุษยวิทยา (Letters and Humanities), 
วิทยาศาสตร์  (Science), เภสัชศาสตร์  (Pharmacy), นิติศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์ (Law and Economics), แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ 
(Medicine and Dentistry), พาณิชยศาสตร์ (Commerce), ครุศาสตร์ 
(Pedagogy), สถาบันภาษา (Languages Institute) 
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ในยุคกัมพูชาประชาธิปไตย ในช่วงปี ค.ศ. 1975- ค.ศ. 1979 
รัฐบาลเขมรแดงมองว่าการเรียนในรูปแบบปรกติเป็นภัยต่ออุดมการณ์ของ
รัฐบาล จึงได้มีการกวาดล้างทําลายระบบการเรียนการสอนในรูปแบบปรกติ
ครั้งใหญ่ ทําให้ระบบการศึกษาของกัมพูชาหยุดชะงักโดยส้ินเชิง ในช่วงนี้เอง
ท่ีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในกัมพูชารวมถึงมหาวิทยาลัยพนมเปญถูกสั่งปิด 
บุคลากรที่มีการศึกษาถือว่าเป็นภัยและขัดต่ออุดมการณ์ของรัฐบาลเขมรแดง 
ทําให้มีการสังหารบุคลากรท่ีมีการศึกษาไปเป็นจํานวนมาก ซ่ึงในจํานวน
เหล่านั้นรวมไปถึงคณาจารย์เกือบท้ังหมดของมหาวิทยาลัยพนมเปญด้วย ผู้มี
การศึกษาบางส่วนท่ีรอดชีวิตก็มีเพียงไม่กี่คนท่ีกลับกัมพูชาหลังจากท่ี
ชายแดนเปิด เหตุการณ์ในช่วงห้าปีนี้จึงนับเป็นความสูญเสียคร้ังย่ิงใหญ่และ
ยังคงส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย 

ในปี ค.ศ. 1980 วิทยาลัยครูชั้นสูง ได้เปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง
หนึ่ง โดยเน้นการสอนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก ในปี ค.ศ. 1981 สถาบัน
ภาษาต่างประเทศเปิดทําการสอน โดยเริ่มจากการผลิตครูสอนภาษา
เวียดนามและภาษารัสเซีย ในปี ค.ศ. 1988 วิทยาลัยและสถาบันภาษา
รวมกันเป็นมหาวิทยาลัยพนมเปญ และในปี ค.ศ. 1996 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ 

ในทศวรรษท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รวมคณะวิทยาศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา และสถาบันภาษาต่างประเทศ และในปี ค.ศ. 
2001 ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรและปริญญาโทใน
สาขาการพัฒนาการท่องเท่ียว ซ่ึงถือเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัย 
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คณะที่เปิดสอน 
 หลักสตูรปรับพื้นฐานส าหรับนักศกึษาใหม่ (Department of 

Foundation Studies) 
 คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty Of Science)  

o ภาควิชาชีววิทยา (Biology) 
o ภาควิชาเคมี (Chemistry)  
o ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 
o ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม (Environmental 

Science) 
o ภาควิชาคณติศาสตร์ (Mathematics) 
o ภาควิชาฟิสิกส์ (Physics) 

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Faculty of Social Science 
and Humanities)  

o ภาควิชาภูมิศาสตร์ (Geography) 
o ภาควิชาประวตัิศาสตร์ (History) 
o ภาควิชาวรรณกรรมเขมร (Khmer Literature) 
o ภาควิชาบริการสังคม (Social Work) 
o ภาควิชาภาษาศาสตร์ (Linguistics) 
o ภาควิชานิเทศศาสตร์ (Media and Communication) 
o ภาควิชาปรัชญา (Philosophy) 
o ภาควิชาจิตวิทยา (Psychology) 
o ภาควิชาสังคมศาสตร์ (Sociology) 
o ภาควิชาการท่องเที่ยว (Tourism) 

 สถาบันภาษาต่างประเทศ (Institute of Foreign Languages (IFL) )  
o ภาควิชาภาษาอังกฤษ (Department of English) 
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o ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส (Department of French) 
o ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น (Department of Japanese) 
o ภาควิชาภาษาเกาหลี (Department of Korean) 
o หลักสตูรภาษาเขมรส าหรับชาวต่างชาติ (Khmer for 

Foreigners) 
o หลักสตูรภาษาไทย (Thai Language Course) 
o หลักสตูรภาษาจีน (Chinese Language Course) 

 หลักสตูรปริญญาโท (master program)  
o วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Engineering) 
o ศึกษาศาสตร์ (Master of Education) 
o การพัฒนาการศึกษา (Development Studies) 
o การบริการสังคม (Social Work) 
o ภาษาศาสตร์ (Linguistics) 
o สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา (Sociology-

Anthropology) 
o หลักสตูรการสอนภาษาระดับสูง (TESOL)  
o หลักสตูรการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity Conservation)  
o เคมี (Chemistry) 
o คณิตศาสตร์ (Mathematics) 
o หลักสตูรการแปลระดับสูง (เน้นที่ ภาษาเขมร อังกฤษ และ 

ฝรั่งเศส) (Translation Science)  
o จิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology) 
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ความร่วมมือกับรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา 
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของทางมหาวิทยาลัยในทุกหลักสูตร รวมไปถึงค่า

ไฟฟ้า ค่าดําเนินการ เงินเดือนพนักงาน (ประมาณ 25 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ
เดือน) และทรัพยากรต่างๆ อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ ล้วนได้มาจากรัฐบาล
กัมพูชาโดยเฉพาะอย่างย่ิงจากกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา (MOEYS) 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและตัวแทนรัฐบาลยังให้ความสําคัญในการเข้าร่วม
ในพีธีมอบปริญญาบัตร พิธีเปิด และพิธีต่างๆของทางมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/ 
 
ที่อยู่ 
Royal University of Phnom Penh 
Russian Federation Boulevard 
Tuol Kork District Phnom Penh 
12156 Phnum Pénh, Cambodia 
Tel. +855 (0) 23 883 640 
Fax: 855-23-880-116 
E-mail: secretary@rupp.edu.kh 
Website: http://www.rupp.edu.kh/ 
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Questions / Topic Discussion 
 

Public Opinion Poll 
 1. การทํางานของสํานักงาน การทํางานโพลเชิงสาธารณะกับ
โพลเชิงธุรกิจ  
 How do you manage your organization between 
public opinion poll division and marketing research division? 
 2. การบริหารองค์กรด้านบุคลากร  
 Please tell me about your organization management, 
especially human resource management. 
 3. การกําหนดอัตลักษณ์เพ่ือการแข่งขัน 
 How do you build your organization identity for 
competition? 
 4. การสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 
 How do you create and maintain your organization 
reputation and trustworthy? 
 5. ประเด็นที่สนใจในการทําโพล หรือโพลที่ทําบ่อยที่สุด เช่น 
การเมือง การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ  
 How do you choose the topics or issues for 
conducting public opinion poll?  What are the most frequent 
topics or issues?  
 6. กลุ่มตัวอย่างในการรวบรวมข้อมูล “โพลสาธารณะ” การสุ่ม
ตัวอย่าง 
 Please tell me about sampling methods when 
conducting public opinion polls. 
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 7. เครือข่าย หรือ เจ้าหน้าท่ีภาคสนาม 
 How do you build a team networking for data 
collection, especially outdoor data collection?  
 8. การวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมที่ใช้ สถิติที่ เลือกใช้ การ
วิเคราะห์เชิงลึก 
 How do you analyze the data? Which software 
package do you use? And how do you analyze the qualitative 
data / in-depth data? 
 9. การนําเสนอต่อสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อใหม่ 
 How do you present the public opinion poll results 
to media, especially new media? 
 10. เม่ือมีการสํารวจโพลออกมาแล้ว การยอมรับผลโพลใน
ประเทศกัมพูชาเป็นอย่างไร มีการนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างไรบ้าง   
 Please tell me about people in your country for 
accepting public opinion poll results. How they use the public 
opinion poll results for? 
 11. ความคิดเห็นต่อคําว่า “โพลอาเซียน” / วิสัยทัศน์ของ
องค์กรในการเข้าสู่อาเซียน 
 What do you think about the word “ASEAN Poll” / 
What is your vision for the coming year of ASEAN Community 
2015 focusing on public opinion poll? 
 12. สํานักโพลในอาเซียนควรมีบทบาทในการทําโพลร่วมกัน
อย่างไร คิดอย่างไรหากจะมี “อาเซียนโพล” 
 In your opinion, what are the roles of public opinion 
poll organizations in ASEAN? 
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 13. หากพูดถึงสํานักโพลในประเทศอาเซียน นึกถึงสํานักโพลใด 
ในประเทศใด และรู้จักสํานักโพลใดในประเทศไทยบ้าง 
 If talking about public opinion poll organizations in 
ASEAN, which organization do you think first? And do you 
know any public opinion poll organizations in Thailand, 
excluding SDP? 
 14. ความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับหน่วยงาน 
 What do you think about the cooperation between us 
for conducting public opinion poll together? 
 15. การดํารงอยู่ของสํานักโพล/นักทําโพลในอนาคต 
What do you think about the future of conducting public 
opinion poll? / How pollsters need to change themselves for 
the sustainable public poll organization in digital age?   
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Media / NEWS 
 1. ความคิดเห็นต่อโพลในมุมมองของสื่อ 
 In your side, what do you think about public opinion 
poll? 
 2. การคัดเลือกโพลเพ่ือน าเสนอ  
 How do you select public poll result for publication?  
 3. การน าโพลไปใช้ หรือการเขียนข่าวโดยใช้ข้อมูลจากโพล 
 Do you use public opinion poll as raw data for writing 
news? 
 4. การท าโพลที่น่าสนใจ เช่น ด้านการเมือง การศึกษา สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กีฬา  
 Which issues do you interested in conducting public 
opinion poll?  
 5. อยากให้ส านักโพลน าเสนอข้อมูลแบบใดจึงจะตรงใจสื่อและ
ถูกน าเสนอในสื่อ 
 How would you like a poll organization to present poll 
results? 
 6. ความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับหน่วยงาน 
What do you think about the cooperation between your 
organization and SDP? 
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University  
 1. ความคิดเห็นต่อการท าโพล การน าเสนอโพล 
 What do you think about doing public poll and 
contributing of poll results to public? 
 2. การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการท าโพล 
How is your university supporting for public opinion poll 
conducting? 
 3. กระบวนการท าวิจัยกับการท าโพลของท่านเป็นอย่างไร 
What are different between survey research and public 
opinion poll process? 
 4. การแสดงความคิดเห็นที่เป็นสาธารณะ 
 How do you give opinions to public? 
 5. ความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับหน่วยงาน 
 What do you think about the cooperation between 
your organization and SDP? 
6. การเปิดประชาคมอาเซียน  
 What do you think about the coming year of ASEAN 
Community 2015? 
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SDP Thank You Speech 
 
On behalf of the Suan Dusit Poll, Suan Dusit Rajabhat 
University, we wish to put on record our appreciation and 
gratitude to the Editor in Chief, The Phnom Penh Post 
(ชื่อต าแหน่ง & หน่วยงานที่ศึกษาดูงาน) and your team staff 
for the most warming welcome, contributing and 
willingness to meet with our group. We expected that our 
meeting is invaluable to both of us for the coming year 
of ASEAN Community 2015. We also hope that we will 
have an opportunity to work together and meet you in 
the near future in Thailand. At this moment, we would 
like to present tokens of our appreciation to you and 
your staff. Thank you very much.   
 
Mr. Alan Parkhouse 
Editor in Chief, The Phnom Penh Post 
Mr. Hean Sokhom 
Director, The Center for Advanced Study (CAS)        
Dr. Sok Vanny 
Vice Rector, Royal University of Phnom Penh  
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SDP Technical Visit Participants to Cambodia 
May 28th to 31st, 2014 

No Name Surname e-Mail 
1 MR. NATTAPON YAMCHIM yamchim@hotmail.com 
2 MR. PASIN INTA yointa@hotmail.com 
3 MISS WANEE KIMRUANG anu_nun@hotmail.com 
4 MRS. SOMTHAWIN SURIYARUAN

GRADSAMEE 
somthawin_sur@dusit.ac.th 

5 MISS PORNPAN BUATHONG noumalee19@gmail.com 
6 MISS NONGLUCK CHOTEVITHA

YATHANIN 
cnongluck295@gmail.com; 
k_bamboo25@yahoo.com 
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City Survey Tour: Phnom Penh 
 
กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชาแห่งนี้อุดมไปด้วยสวนและ
ต้นไม้นานาชนิด นอกเหนือไปจากบ้านเรือนที่หลงเหลือมาจากยุค
อาณานิคมที่ดูเหมือนอยู่ท่ามกลาง เมืองเก่าของฝรั่งเศส บรรยากาศ
แสนสบายของเมืองที่ห้อมล้อมไปด้วยสายน้ า จนได้รับการขนาน
นามว่าเป็น “เมืองท่าแห่งสุดท้ายอันยิ่งใหญ่” ส าหรับสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ๆ ในกรุงพนมเปญ เช่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุ่งสังหารเชิงเอก (The Killing Fields / 
Choeung Ek) 

 

 
พิพิธภัณฑ์สังหารหมู่โตลเสลง 

(Tuol Sleng Genocide Museum) 
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พระราชวังหลวง  (Royal Palace) 
 

เจดีย์เงิน (Silver Pagoda) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Yoga Phnom Penh  ตลาดกลาง (Central Market) 
 

 
ท่ีมา: http://cambodia.moohin.in.th/?p=61 
       http://th.tripadvisor.com/Attractions-g293940-Activities-    
       Phnom_Penh.html 
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Royal Thai Embassy in Cambodia  
(สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ) 

 
นาย ธัชชยุติ ภักดี 

MR. TOUCHAYOOT PAKDI 
 

 
 
 

Royal Thai Embassy No.196 Preah Norodom Boulevard, 
Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 

Tel. (855) 23 726 306 - 8 (Auto Line) 
Fax. (855) 23 726 303 

E-mail: thaipnp@mfa.go.th 
Website: http://www.thaiembassy.org/phnompenh 

สถานทูตกัมพูชา ประจําประเทศไทย  
(Cambodian Embassy in Thailand) 

518/4 ถนนประชาอุทิศ ซอยรามคําแหง 39 แขวงวังทองหลาง  
เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

โทร 0-2957-5851, 0-2957-5852  
แฟกซ์ 0-2957-5850 
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Diamond Palace Hotel 
ข้อมูลสถานที่พักในกัมพูชา: 
Diamond Palace Hotel 
No.128 E3-E4, Street Sothearos 
Tonlebasak Commune, Chamkarmorn District 
Phnom Penh, Cambodia 
ต้ังอยู่ห่างจาก Royal Palace และ Night Market เป็น
ระยะทาง 2 กิโลเมตร 

Tel. 855 (0) 
23 216 603 

Name Surname Room 
MR. NATTAPON YAMCHIM  
MR. PASIN INTA 
MISS WANEE KIMRUANG  
MRS. SOMTHAWIN SURIYARUANGRADSAMEE 
MISS PORNPAN BUATHONG  
MISS NONGLUCK CHOTEVITHAYATHANIN 
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ข้อมูลอ่ืน ๆ 
 

สกุลเงินที่ใช้ คือ เงินเรียล (Riel) ธนบัตรท่ีใช้จะมีใบละ 100 200 500 1000 
5000 และ 10,000 การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศใช้เงินเหรียญสหรัฐฯ 
หมุนเวียนในตลาดมากกว่าเงินเรียลซ่ึงเป็นเงินพื้นเมือง  
การให้ทิป กัมพูชานิยมให้ทิปประมาณ 5% ของราคาตามร้านอาหาร หรือบาร์ตาม
โรงแรมต่างๆ แต่ในภัตตาคารหรือร้านอาหารใหญ่ๆ มักจะรวมทิปเข้าไปใน
ค่าบริการอยู่แล้ว เพราะฉะน้ันจึงไม่จําเป็นต้องให้ทิปเพิ่ม  
ความปลอดภัยและสุขภาพ การโจรกรรมถือเป็นปัญหาสําคัญในประเทศกัมพูชา 
ผู้เดินทางควรระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน สุขภาพ ถึงแม้ว่าประเทศ
กัมพูชาจะไม่มีข้อกําหนดในการฉีดวัคซีนก่อนการเดินทางสู่กัมพูชา แต่ผู้เดินทาง
ควรท่ีจะเคยได้รับการฉีดวัคซันป้องกันโรคต่างๆ มาก่อน ดังนี้ บาดทะยักและโรค
คอตีบ ไทฟอยด์ ตับอักเสบเอ ตับอักเสบบี และวัณโรค แพทย์ยังแนะนําให้ผู้
เดินทางมีภูมิคุ้มกันโรคไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น อหิวาตกโรค และโรคพิษสุนัขบ้า 
การแพทย์และการให้บริการทางสุขภาพในกัมพูชายังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไร
นัก ผู้เดินทางควรเตรียมยาต่างๆ มาเอง นอกจากน้ียังมีการค้นพบผู้ป่วยจากโรค
มาลาเรียอยู่เป็นประจําในหลายพื้นท่ี แต่ความเสี่ยงในการติดเช้ือโรคน้ีมีอยู่น้อยใน
พนมเปญและเสียมเรียบ เพราะฉะนั้น ในการเดินทางนอกเหนือไปจาก 2 เมืองน้ี 
ควรมีการป้องกันโรคมาลาเรียข้ันพ้ืนฐาน เช่น ใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ฉีดหรือทายากันยุง 
ไม่ควรดื่มนํ้าประปาในกัมพูชาและหลีกเลี่ยงการใส่นํ้าแข็งในนํ้าดื่มต่างๆ ผู้เดินทาง
ไม่ควรรับประทานอาหารที่ยังไม่สุกหรือถูกท้ิงไว้เป็นเวลาเกินหนึ่งช่ัวโมง ผลไม้ท่ี
สามารถปอกเปลือกได้และอาหารท่ีผ่านการต้มแล้วมักจะปลอดภัยและสามารถ
รับประทานได้  
ไฟฟ้าและนํ้าประปา กัมพูชาใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ ปลั๊กท่ีใช้โดยท่ัวไป คือ 
ปลั๊กสองขาแบบกลม นํ้าประปาไม่สามารถดื่มได้  
 
ที่มา:  
http://www.smeasean.com/country_info.php?id=6&group=4#top 
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10 เรื่องน่ารู้ในกัมพูชา 

 
1. ผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทย (เล่มสีเลือดหมู) 

ไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถพํานักในกัมพูชาได้ 14 วัน 
2. ชาวกัมพูชานิยมทักทายด้วยกิริยาที่เรียกว่า Sompiah 

ลักษณะคล้ายการไหว้ของไทย 
3. สัญญาณโทรศัพท์จะมีเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ 
4. ระบบไฟฟ้าคือ 220 โวลต์ และใช้ปลั๊กไฟสองขาแบบ

ประเทศไทย 
5. นํ้าประปาด่ืมไม่ได้ 
6. คนขับรถรับจ้างไม่ทุกคนที่สามารถอ่านแผนที่ได้ 
7. ไม่ควรเปรียบเทียบกัมพูชากับประเทศอ่ืน โดยเฉพาะ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
8. ควรใช้มือขวาไว้ก่อน ทั้งส่งของ รับของ หรือรับประทาน

อาหาร 
9. ในกัมพูชาขับรถชิดขวา แต่พวงมาลัยอยู่ทางซ้าย และถ้า

ขับรถช้าให้ขับเลนกลาง 
10. ยิ้มและพยายามระงับอารมณ์ทุกครั้งที่ไม่พอใจ  

 
ที่มา: http://www.mthai.com 



รายงานการศึกษาดูงาน Cambodia 83

C
am

bodia

76 |Page 
 

 

นครวัด (Angkor Wat) 
เมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ 
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Contact Person - Cambodia 
 

Center for Advanced Study  
Mr. Hean Sokhom 
Director, CAS  
Tel. 855 (0) 16 813 511  
E-mail: sokhom9@online.com.kh 
 

The Phnom Penh Post 
Mr. Alan Parkhouse 
Editor in Chief 
Mobile. 855 (0) 78 874 607 
E-mail: alan.parkhouse@phnompenhpost.com 

Mr. Chad Williams  
E-mail: chad.williams@phnompenhpost.com 
 

Royal University of Phnom Penh 
Dr. Sok Vanny 
Vice Rector, RUPP 
Phone. 855 (0) 17 668 989 
           855 (0) 12 248 889        
E-mail:  vanny.sok@rupp.edu.ka 
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 กด +855 ตามด้วยหมายเลขปลายทางของกัมพูชา 
 DTAC- Roaming แจ้งขอใช้บริการ 24 ชั่วโมงก่อน
การเดินทาง 
 อัตราค่าบริการ: 
 30 บาท / นาที โทรออกภายในกัมพูชา 
 85 บาท / นาที โทรออกมายังประเทศไทย 
 48 บาท / นาที รับสายทั้งจากไทยและกัมพูชา 
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ข่าวการศึกษาดูงาน 
สำ นักโพลในภูมิภาคอาเซียน

สวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2557
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วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 
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วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 
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วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


