บทค คัดยย่อผลงานววิจ คัยครรูไดด้ร คับรางว คัลประกวดงานววิจ คัย จาก
ศ ษาเอกชนแหย่ง
สมาคมววิทยาล คัยเทคโนโลยยีและอาชวยี ศก
ประเทศไทย ในพระราชรูปถ คัมภภ์สมเดด็จพระเทพร คัตนราชสส
ดาฯ
สยามบรมราชกสมารยี
ศ ษา 2559
ประจจาปยี การศก
***********************************************
****************
ช เรชอ
นี (ปวช.)
ชอ
ช งววิจ คัย การประเมมินหลลักสสูตรประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
พพุทธศลักราช 2556 ประเภทวมิชาอพุตสาหกรรม สาขางานยานยนตต์ สาขา
งานไฟฟฟ้ ากาลลัง และประเภทวมิชาพาณมิชยกรรม สาขางานคอมพมิวเตอรต์
นี ชน
ลั ช ปนี ท นีที่ 3 (ปวช.3)
ธพุรกมิจ ของนลักเรนียนระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวศ
มิ วกรรม บรมิหารธพุรกมิจ
ผรูวด้ จ
วิ คัย นายมานมิต ศรมิ เมิ พมิม
ที่ พสูล
ตาแหนย่ง ผสู ฟ้ชวช ยผสู ฟ้ออานวยการฝช ายบรมิหารงานวมิชาการ
ศ ษา ศศ.ม. (ภาษาและการสอ
สที่ สาร) สถาบลันบลัณฑมิต
วสฒก
วิ ารศก
พลัฒนบรมิหารศาสตรต์ ( นมิด ฟ้า)
สถานทยีต
ช ด
วิ ตย่อ วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวศ
มิ วกรรม บรมิหารธพุรกมิจ 89 หมสูช 8
ถนนเศรษฐกมิจ (ชลบพุร-นี บ ฟ้านบบึง)
ต. หนองรนี อ. เมสอง จ. ชลบพุรนี 20000 โทร. 091-708-6934 email: msmanit4987@gmail.com
บึ ษา 2559
ปยี ทยีท
ช าววิจ คัยเสรด็จ ปนี การศก
ประเภทงานววิจ คัย ประเภท 2 วมิจลัยสถาบลัน (บรมิหารวมิทยาลลัย)
........................................................................................
.............................................................................
บทค คัดยย่อ
ฟ้ กสสูตร
การวมิจลัยครลังช นนีช มนีจด
พุ มพุงช หมาย เพสอ
ที่ ประเมมินการใชหลลั
นี (ปวช.) พพุทธศลักราช 2556 ประเภทวมิชา
ประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
อพุตสาหกรรม สาขางานยานยนตต์ สาขางานไฟฟฟ้ ากาลลัง และประเภทวมิชา
พาณมิชยกรรม สาขางานคอมพมิวเตอรต์ธรพุ กมิจ ตามการรลับรสู ฟ้ของครสูผสู ฟ้สอน
นลั กเรนียนกลพุม
ช เปฟ้ าหมายระดลับปวช.3 และผสู ฟ้ประกอบการ/สถานประกอบ
บึ ษาวมิจลัย ประกอบด ฟ้วย ครสูผสู ฟ้สอน จานวน 18 คน
การ ประชากรทนีใที่ ชศฟ้ ก
นลั กเรนียนระดลับปวช.3 จานวน 98 คน และผสู ฟ้ประกอบการ/สถานประกอบ
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บึ ษาทลังช หมด จานวน 132 คน
การ จานวน 16 คน รวมประชากรทนีใที่ ชศฟ้ ก
เครสอ
ที่ งมสอทนีใที่ ชวมิฟ้ จลัยเปป็ นแบบสอบถามชนมิดมาตราสวช นประมาณคชา 5 ระดลับ
ฟ้
สถมิตท
มิ ในีที่ ชในการวมิ
เคราะหต์ข ฟ้อมสูล คสอ คชาเฉลนีย
ที่ คะแนนของประชากร
(Population) คะแนนความเบนีย
ที่ งเบนมาตรฐานของประชากร
(Standard Deviation) และคชาร ฟ้อยละ (Percent, %) การวมิจลัยพบ
วชา
นี (ปวช.)
1. ผลการประเมมินหลลักสสูตรประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
พพุทธศลักราช 2556 ประเภทวมิชาอพุตสาหกรรม สาขางานยานยนตต์ สาขา
งานไฟฟฟ้ ากาลลัง และประเภทวมิชาพาณมิชยกรรม สาขางานคอมพมิวเตอรต์
ธพุรกมิจ จากครสูผสู ฟ้สอน จานวน 4 ด ฟ้าน โดยรวมของหลลักสสูตรมนีความเหมาะ
สมในระดลับมาก เมสอ
ที่ พมิจารณาเปป็ นรายด ฟ้าน โดยเรนียงลาดลับคชาคะแนน
เฉลนีย
ที่ จากมากไปน ฟ้อย พบวชา ด ฟ้านทนีม
ที่ ค
นี าช เฉลนีย
ที่ สสูงสพุดอยสูใช นระดลับมาก
ได ฟ้แกช ด ฟ้านการประเมมินผลการเรนียนเปป็ นลาดลับทนีที่ 1 ด ฟ้านการจลัด
กระบวนการเรนียนการสอนเปป็ นลาดลับทนีที่ 2 ด ฟ้านหลลักสสูตรเปป็ นลาดลับทนีที่ 3
และด ฟ้านปลั จจลัยในการเรนียนการสอนเปป็ นลาดลับทนีที่ 4
นี พพุทธศลักราช
2. ผลการประเมมินหลลักสสูตรประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
2556 ประเภทวมิชาอพุตสาหกรรม สาขางานยานยนตต์ สาขาวมิชาไฟฟฟ้ ากา
ลลัง และประเภทวมิชาพาณมิชยกรรม สาขางานคอมพมิวเตอรต์ธรพุ กมิจ จากนลั ก
เรนียนปวช.3 จานวน 4 ด ฟ้าน โดยรวมมนีความเหมาะสมในระดลับมาก เมสอ
ที่
พมิจารณาเปป็ นรายด ฟ้าน โดยเรนียงลอาดลับคชาคะแนนเฉลนีย
ที่ จากมากไปน ฟ้อย
พบวชาด ฟ้านทนีม
ที่ ค
นี าช เฉลนีย
ที่ สสูงสพุดอยสูใช นระดลับมาก ได ฟ้แกช ด ฟ้านหลลักสสูตร เปป็ นลา
ฟ้
ดลับทนีที่ 1 ด ฟ้านการนาไปใชประโยชนต์
เปป็ นลอาดลับทนีที่ 2 ด ฟ้านการประเมมินผล
การเรนียน เปป็ นลอาดลับทนีที่ 3 และคชาเฉลนีย
ที่ ตอาที่ สพุด อยสูใช นระดลับปานกลาง เปป็ น
ด ฟ้านการจลัดกระบวนการเรนียนการสอน
นี พพุทธศลักราช
3. ผลการประเมมินหลลักสสูตรประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
2556 ประเภทวมิชาอพุตสาหกรรม
สาขางานยานยนตต์ สาขางานไฟฟฟ้ ากาลลัง และประเภทวมิชาพาณมิชยกรรม
สาขางานคอมพมิวเตอรต์ธรพุ กมิจ
จากผสู ฟ้ประกอบการจอานวน 2 ด ฟ้าน โดยรวมมนีความเหมาะสมในระดลับมาก
เมสอ
ที่ พมิจารณาเปป็ นรายด ฟ้าน โดยเรนียงลอาดลับคชาคะแนนเฉลนีย
ที่ จากมากไป
น ฟ้อย ด ฟ้านทนีม
ที่ ค
นี าช เฉลนีย
ที่ สสูงสพุดอยสูใช นระดลับมาก ได ฟ้แกช ด ฟ้านคพุณลลักษณะส วช น
ตลัว และด ฟ้านทลักษะปฏมิบลัตงมิ านเปป็ นลอาดลับรอง
........................................................................................
............................................................................

3

ช ผลงานววิจ คัย การพลัฒนาผลสม
ลั ฤทธมิท
ชอ
ธิ์ างการเรนียนในรายวมิชา สพุนทรนี
ฟ้
ศาสตรต์ โดยการใชบทเรนี
ยน
มิ ปะตะวลันตก ของนลั กเรนียนระดลับชน
ลั ช
คอมพมิวเตอรต์ชวช ยสอน เรสอ
ที่ ง ศล
นี ชน
ลั ช ปนี ท นีที่ 1 (ปวช.1)
ประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
ช ผรูวด้ จ
ชอ
วิ คัย นางสาววราพร ศรมิ ค
มิ งคา
มิ ปกรรม สาขาคอมพมิวเตอรต์
ตจาแหนย่ง ครสูปฏมิบลัตก
มิ ารสอนประเภทวมิชาศล
กราฟมิ ก
ศ ษา วมิทยาศาสตรต์และเทคโนโลยนี (วทบ.) สาขาวมิชา
วสฒก
วิ ารศก
เทคโนโลยนีสารสนเทศ มหาวมิทยาลลัยราชภลัฏกาญจนบพุรนี
ศ ษาทยีต
สถานศก
ช ด
วิ ตย่อ วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวศ
มิ วกรรม บรมิหารธพุรกมิจ
ลั ทต์ 081-0119212
โทรศพ
อนีเมลต์
ribbin00beau00@hotmail.com
ปยี ทยีท
ช า
จ นว คัตกรรมเสรด็จ
2559
ช การสอน ประเภทสอ
สที่ การสอนคอมพมิวเตอรต์
ประเภทสอ
…………………………………………………………………………
………………………………..
บทค คัดยย่อ
การวมิจลัยนนีเช ปป็ นการวมิจลัยเชงมิ ทดลอง มนีวลัตถพุประสงคต์เพสอ
ที่ พลัฒนาและหา
มิ ธมิภาพของบทเรนียนคอมพมิวเตอรต์ชวช ยสอน ในรายวมิชา
ประสท
มิ ปะตะวลันตก เพสอ
ลั ฤทธมิท
สพุนทรนียศาสตรต์ เรสอ
ที่ ง ศล
ที่ เปรนียบเทนียบผลสม
ธิ์ างการ
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เรนียนของผสู ฟ้เรนียนกชอนเรนียนและหลลังเรนียนทนีเที่ รนียนด ฟ้วยบทเรนียนคอมพมิวเตอรต์
ชวช ยสอน และหาคชาความพบึงพอใจของผสู ฟ้เรนียนระดลับประกาศนนียบลัตร
นี ปนี ท นีที่ 1 สาขาคอมพมิวเตอรต์กราฟมิ ก วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวศ
วมิชาชพ
มิ วกรรม
บรมิหารธพุรกมิจ กลพุม
ช ตลัวอยชางทนีท
ที่ ดลอง นลั กเรนียนระดลับประกาศนนียบลัตร
นี ปนี ท นีที่ 1 ทนีล
วมิชาชพ
ที่ งทะเบนียนเรนียนวมิชา สพุนทรนียศาสตรต์ (2300-1001)
สาขาวมิชาคอมพมิวเตอรต์กราฟมิ กวมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวศ
มิ วกรรม บรมิหารธพุรกมิจ
ลั ฤทธมิธิ์
ในภาคเรนียนทนีที่ 2/2559 จานวน 24 คน เพสอ
ที่ เปรนียบเทนียบผลสม
ฟ้
ทางการเรนียนเครสอ
ที่ งมสอทนีใที่ ชในการวมิ
จลัยประกอบด ฟ้วย บทเรนียน
มิ ปะตะวลันตก แบบประเมมินคพุณภาพของบท
คอมพมิวเตอรต์ชวช ยสอน เรสอ
ที่ งศล
ลั ฤทธมิท
เรนียน และแบบทดสอบผลสม
ธิ์ างการเรนียนทนีม
ที่ ค
นี าช ความยากงชาย
สที่ มลัน
ตลังช แตช 0.25-0.77 คชาออานาจจอาแนก 0.20-0.47 และคชาความเชอ
ฟ้ ตค
เทชากลับ 0.86 วมิเคราะหต์ข ฟ้อมสูลโดยใชสถมิ
มิ าช เฉลนีย
ที่ คชาสวช นเบนีย
ที่ งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบทนีแบบไมชอส
มิ ระตชอกลัน (t-test for
dependent)
ผลการวมิจลัยพบวชา
มิ ปะตะวลันตก มนีคณ
1. บทเรนียนคอมพมิวเตอรต์ชวช ยสอนเรสอ
ที่ ง ศล
พุ ภาพ
ของบทเรนียนโดยรวมอยสูใช นระดลับ
ดนีมาก ด ฟ้านเนสอ
ช หา และด ฟ้านเทคนมิคอยสูใช นระดลับดนีมาก
มิ ปะตะวลันตกมนี
2. บทเรนียนคอมพมิวเตอรต์ชวช ยสอน เรสอ
ที่ ง ศล
มิ ธมิภาพ (E1/E2) เทชากลับ 88.96/83.19
ประสท
ลั ฤทธมิท
3. ผลสม
ธิ์ างการเรนียนของนลั กเรนียนหลลังเรนียนด ฟ้วยบทเรนียน
มิ ปะ
คอมพมิวเตอรต์ชวช ยสอน เรสอ
ที่ งศล
ตะวลันตก มนีนลัยสอาคลัญทางสถมิตท
มิ รนีที่ ะดลับ .05
4. ความพบึงพอใจของผสู ฟ้เรนียนทนีม
ที่ ต
นี อ
ช บทเรนียนคอมพมิวเตอรต์ชวช ยสอน
มิ ปะตะวลันตก โดยรวมอยสูใช นระดลับมาก ด ฟ้านสอ
สที่ การสอน
เรสอ
ที่ ง ศล
ของบทเรนียนและ ด ฟ้านเจตคตมิตอ
ช บทเรนียนคอมพมิวเตอรต์ชวช ยสอน
อยสูใช นระดลับมาก
..............................................................................
......................................................................
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ช เรชอ
ลั ฤทธมิท
ชอ
ช งววิจ คัย
การพลัฒนาผลสม
ธิ์ างการเรนียนวมิชาการขาย 1 เรสอ
ที่ ง
ประเภทและลลักษณะของการขาย
ฟ้
นี ชน
ลั ช ปนี ท นีที่ 1
โดยใชแบบฝบึ
กทลักษะ ของนลักเรนียนระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
(ปวช.1) แผนกพาณมิชยกรรม
สาขาการตลาด วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวศ
มิ วกรรม บรมิหารธพุรกมิจ
ช ผรูวด้ จ
ชอ
วิ คัย นางสาววงเดสอน บพุญวมิเศษ
ตจาแหนย่ง ครสูผสู ฟ้สอนสาขางานการขาย/การตลาด
ศ ษา ปรมิญญาตรนี สาขาการตลาด คณะบรมิหารศาสตรต์
วสฒก
วิ ารศก
มหาวมิทยาลลัยอพุบลราชธานนี
สถานทยีต
ช ด
วิ ตย่อ วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวศ
มิ วกรรม บรมิหารธพุรกมิจ 89 หมสูช 8
ถนนเศรษฐกมิจ (ชลบพุร-นี บ ฟ้านบบึง)
ต.หนองรนี อ.เมสอง จ.ชลบพุรนี 20000
ลั ทต์ 038-476599 โทรสาร 038-379766 โทรศพ
ลั ทต์มอ
โทรศพ
ส ถสอ
084-8326771 E-mail : mkt_ubu@hotmail.com
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บึ ษา 2559
ปยี ทยีท
ช าววิจ คัย
ปนี การศก
ประเภทงานววิจ คัย
วมิจลัยการเรนียนการสอน
…………………………………………..
……………………………………………………………..
บทค คัดยย่อ
ลั ฤทธมิท
การวมิจลัยครลังช นนีม
ช วนี ลัตถพุประสงคต์เพสอ
ที่ พลัฒนาผลสม
ธิ์ างการเรนียน
วมิชาการขาย 1 เรสอ
ที่ ง ประเภทและลลักษณะของการขายของนลั กเรนียนระดลับ
นี ชน
ลั ช ปนี ท นีที่ 1 แผนกพาณมิชยกรรม สาขาการตลาด
ประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวศ
มิ วกรรม บรมิหารธพุรกมิจ ผลการวมิจลัยพบวชา
มิ ธมิภาพของแบบฝบึ กทลักษะของนลั กเรนียน 12 คน
1. ผลการหาประสท
มิ ธมิภาพ 81.80/85.83 ซงบึที่ สสูงกวชาเกณฑต์ประสท
มิ ธมิภาพทนีที่
ได ฟ้คชาประสท
มิ ธมิผล .7043 สสูงกวชาเกณฑต์คาช
กอาหนดคสอ 80/80 และได ฟ้คชาดลัชนนีประสท
มิ ธมิผล ทนีก
ดลัชนนีประสท
ที่ อาหนดคสอ .50 ซงบึที่ แสดงวชาแบบฝบึ กทลักษะทนีผ
ที่ สู ฟ้วมิจลัย
ลั ฤทธมิท
สร ฟ้างขบึน
ช ชวช ยให ฟ้นลักเรนียนเกมิดทลักษะการเรนียนรสู ฟ้และมนีผลสม
ธิ์ างการ
เรนียนวมิชาการขายเบสอ
ช งต ฟ้น 1 เรสอ
ที่ ง ประเภทและลลักษณะของการขาย สสูง
ขบึน
ช มนีความรสู ฟ้เพมิม
ที่ ขบึน
ช ร ฟ้อยละ 70.43
ลั ฤทธมิก
2. ผลสม
ธิ์ ารเรนียนวมิชาการขายเบสอ
ช งต ฟ้น 1 เรสอ
ที่ งประเภทและ
ลลักษณะของการขาย พบวชาโดย
คะแนนเฉลนีย
ที่ กชอนเรนียนเทชากลับ 10.41 และคะแนนเฉลนีย
ที่ หลลังเรนียน
เทชากลับ 17.16 คะแนน เมสอ
ที่ พมิจารณาเปป็ นรายบพุคคล พบวชา คะแนนเฉลนีย
ที่
ความก ฟ้าวหน ฟ้าหลลังเรนียนสสูงกวชากชอนเรนียนเทชากลับ 6.75 ตลังช แตช +5 ถบึง
ฟ้
+8 คะแนน แสดงให ฟ้เหป็นวชานลั กเรนียนทนีเที่ รนียนโดยการใชแบบฝบึ
กทลักษะมนี
ลั ฤทธมิท
ผลสม
ธิ์ างการเรนียนวมิชาการขายเบสอ
ช งต ฟ้น 1 เรสอ
ที่ ง ประเภทและ
ลลักษณะของการขายสสูงขบึน
ช ทพุกคน
ฟ้
3. นลักเรนียนมนีความพบึงพอใจตชอการเรนียนรสู ฟ้โดยใชแบบฝบึ
กทลักษะ
วมิชาการขายเบสอ
ช งต ฟ้น 1 เรสอ
ที่ ง ประเภทและลลักษณะของการขาย 3 ด ฟ้าน
ฟ้
ประกอบด ฟ้วยด ฟ้านเนสอ
ช หา ด ฟ้านการใชภาษา
และด ฟ้านสงช เสรมิมกมิจกรรมการ
เรนียนการสอน โดยรวมอยสูใช นระดลับมาก มนีคาช เฉลนีย
ที่ เทชากลับ 3.82 เมสอ
ที่
พมิจารณาเปป็ นรายด ฟ้านพบวชา นลักเรนียนมนีความพบึงพอใจอยสูใช นระดลับมาก
ทนีส
ที่ ด
พุ อลันดลับแรก คสอ ด ฟ้านเนสอ
ช หา มนีคาช เฉลนีย
ที่ เทชากลับ 4.70 รองลงมา
ได ฟ้แกช ด ฟ้านสงช เสรมิมกมิจกรรมการเรนียนการสอน มนีคาช เฉลนีย
ที่ เทชากลับ 4.61
ฟ้
และด ฟ้านการใชภาษา
มนีคาช เฉลนีย
ที่ เทชากลับ 4.33 ตามลอาดลับ
ช เรชอ
ชอ
ช งววิจ คัย
ความพบึงพอใจของสถานประกอบการ หนชวยงาน ทนีม
ที่ นี
บึ ษาฝบึ กงานระดลับ
ตชอนลั กศก
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นี ชน
ลั ช ปนี ท นีที่ 3 (ปวช.3) และระดลับประกาศนนียบลัตร
ประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
นี ชน
ลั ช สสูงชน
ลั ช ปนี ท นีที่ 2 (ปวส.2)
วมิชาชพ
วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวศ
มิ วกรรม บรมิหารธพุรกมิจ
ผรูวด้ จ
วิ คัย
นายอมินทรต์จลันทรต์ สอนเผชา
ตจาแหนย่ง ครสูปฏมิบลัตก
มิ ารสอนสาขางานยานยนตต์
ศ ษา กศ.ม. (บรมิหารการศก
บึ ษา) มหาวมิทยาลลัยบสูรพา
วสฒก
วิ ารศก
สถานทยีต
ช ด
วิ ตย่อ วมิทยาลลัยเทคโนโลยนีวศ
มิ วกรรม บรมิหารธพุรกมิจ 89 หมสูช 8
ถนนเศรษฐกมิจ (ชลบพุร-นี บ ฟ้านบบึง)
ลั ทต์ 08-1802-9839
ต. หนองรนี อ. เมสอง จ.ชลบพุรนี 20000 โทรศพ
Email: sornpao@hotmail.com
บึ ษา 2559
ปยี ทยีท
ช าววิจ คัยเสรด็จ ปนี การศก
ประเภทงานววิจ คัย วมิจลัยสถาบลัน (บรมิหารวมิทยาลลัย)
…………………………………………………………………………
………………………………..
บทค คัดยย่อ
มิ ธมิภาพการ
ความมพุงช หมายของการวมิจลัยครลังช นนีช เพสอ
ที่ การประเมมินประสท
บึ ษาฝบึ กงานระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
นี ชน
ลั ช ปนี ท นีที่ 3 และ
ฝบึ กงานของนลักศก
นี ชน
ลั ช สสูงชน
ลั ช ปนี ท นีที่ 2 โดยสถานประกอบการ
ระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
บึ ษา 2559 กลพุม
ฟ้
หนชวยงาน ปนี การศก
ช เปฟ้ าหมายทนีใที่ ชในการดาเนมิ
นงานวมิจลัย
บึ ษาระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
นี
ในครลังช นนีเช ปป็ นสถานประกอบการทนีน
ที่ ลั กศก
ลั ช ปนี ท นีที่ 3 และระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
นี ชน
ลั ช สสูงชน
ลั ช ปนี ท นีที่ 2 ในภาคเรนียน
ชน
บึ ษา 2559 ไปฝบึ กงาน เกณฑต์ทในีที่ ชการวลั
ฟ้
ทนีที่ 1 ปนี การศก
ดและประเมมินผลผสู ฟ้
วมิจลัยได ฟ้เสนอผลการวมิเคราะหต์ข ฟ้อมสูลตามลอาดลับ ดลังนนีช
มิ ธมิภาพการฝบึ กงาน
ผสู ฟ้ประเมมินความพบึงพอใจตชอการประเมมินประสท
บึ ษาฝบึ กงานระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
นี ชน
ลั ช ปนี ท นีที่ 3 และระดลับ
ของนลั กศก
นี ชน
ลั ช สสูงชน
ลั ช ปนี ท นีที่ 2 โดยสถานประกอบการ หนชวย
ประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
บึ ษา 2559 เพศชายมากกวชาเพศหญมิง อายพุเรนียงลาดลับ 30งาน ปนี การศก
บึ ษาเรนียงตาม
40 ปนี 41-50 ปนี ตอาที่ กวชา 30 ปนี มากกวชา 50 ปนี วพุฒก
มิ ารศก
ลอาดลับ ตอาที่ กวชาปรมิญญาตรนี ปรมิญญาตรนี ปรมิญญาโท ตอาแหนชงเรนียงตาม
ลอาดลับ ผสู ฟ้จลัดการ เจ ฟ้าของกมิจการ หลัวหน ฟ้างาน ฝช ายบพุคคล ประเภทสถานทนีที่
ฝบึ กงาน เอกชน ธพุรกมิจสวช นตลัว ราชการ รลัฐวมิสาหกมิจ หลลักสสูตรปวช. มากก
วชาปวส. งานทนีฝ
ที่ บึ กตรงสาขามากกวชาไมชตรงสาขา
มิ ธมิภาพการ
สถานประกอบการมนีความพบึงพอใจตชอการประเมมินประสท
บึ ษาฝบึ กงานระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
นี ชน
ลั ช ปนี ท นีที่ 3 และ
ฝบึ กงานของนลักศก
นี ชน
ลั ช สสูงชน
ลั ช ปนี ท นีที่ 2 โดยสถาน
ระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
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ประกอบการ หนชวยงาน ในภาพรวมอยสูใช นระดลับมาก
มิ ธมิภาพการฝบึ กงานของ
ความพบึงพอใจตชอการประเมมินประสท
บึ ษาฝบึ กงานระดลับประกาศนนียบลัตร
นลักศก
นี ชน
ลั ช ปนี ท นีที่ 3 และระดลับประกาศนนียบลัตรวมิชาชพ
นี ชน
ลั ช สสูงชน
ลั ช ปนี ท นีที่ 2 โดย
วมิชาชพ
สถานประกอบการ หนชวยงาน
นี ในภาพรวมอยสูใช นระดลับมาก
ในด ฟ้านบพุคลมิกภาพเจตคตมิในวมิชาชพ

