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ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี  

ในภาพรวมด้านการวัดและประเมินผลและรายข้อ ............................................ 291 

37 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพ  

ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี  

ในภาพรวมด้านปัจจัยเกื้อกูลและรายข้อ .......................................................... 293 

  

 

  

 

 

 


