ผลสารวจความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ใช้ประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติงานการบริการวิชาการ
ประจาปี ๒๕๕๕

ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒๕๕๔

คานา
การด าเนิน งานส ารวจความต้อ งการฝึก อบรม เป็ นกระบวนการหนึ่ งของการ
ฝึกอบรม โดยฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดาเนินการมาตลอด เพื่อใช้ในการจัดทา
แผนโครงการฝึกอบรม สาหรับการวางแผนดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ฝ่ายนวัตกรรมฯ
ได้ทาการสารวจหาความจาเป็นและความต้องการฝึ กอบรม โดยวิธีแบบสารวจสุ่มสัมภาษณ์ให้ได้
ข้อมูล จากประชาชนในเขตพื้น ที่บ ริเ วณใกล้เ คีย งมหาวิท ยาลัย แม่ โ จ้ ผู้เ ข้า รับ การฝึก อบรมใน
หลักสูตรฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย และผู้มาใช้บริการห้องพัก ห้องประชุม เพื่อนาข้อมูลมา
วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการ เพื่ อ ก าหนดเป็ น แผนงานฝึ ก อบรมหรื อ การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีต่อไป
ในการนี้ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความหวังว่า ผลการสารวจหา
ความต้องการฝึก อบรมครั้งนี้ค งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพ หรื อ
ผูร้ ับผิดชอบดาเนินงานโครงการบริการวิชาการต่อไป

ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตุลาคม ๒๕๕๔

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทนา

๑
๑
๑
๒
๙
๑๐

วัตถุประสงค์ของการสารวจความต้องการฝึกอบรม
การวิเคราะห์และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลของการสารวจความต้องการฝึกอบรม
ภาคผนวก
แบบสารวจความต้องการฝึกอบรม

ผลสารวจความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ใช้ประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติงานการบริการวิชาการ ประจาปี ๒๕๕๕
ฝ่ า ยนวั ต กรรมและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เป็ น ส่ ว นราชการหน่ ว ยงานหนึ่ ง ของ
สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีภาระหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนางานบริการวิชาการ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี งานโครงการพระราชดาริ
และโครงการในพระองค์ งานทรัพย์สินทางปัญญา และงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทั้งยังมีการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบของการจัดฝึกอบรม การสัมมนาและการประชุมทาง
วิชาการให้แก่เกษตรกร ข้าราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยดาเนินการฝึกอบรมเน้น
หลั ก สู ต รวิ ชาชี พ เฉพาะทางและปฏิบั ติ ด้ า นการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ตลอดถึ ง บุ คคลทั่ ว ไปใน
สาขาวิชาเฉพาะทาง ที่เป็นความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือ พร้อม
ทั้งจัดฝึกอบรมในลักษณะโครงการนาร่อง หรือโครงการที่ริเริ่มขึ้นใหม่ในหลักสูตรที่จัดทาขึ้นให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ฝ่ายนวัตกรรมฯ จึงได้ดาเนินการ
สารวจความต้องการการฝึกอบรมของประชาชนและผู้สนใจทั่วไป โดยทาการสุ่มสารวจระหว่าง
เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ
หรือโครงการฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการสารวจความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อ
๑. ทราบถึงข้อมูลพืน้ ฐานบางประการของผู้ให้ขอ้ มูล
๒. ทราบถึงหัวข้อเรื่องที่ผู้ให้ขอ้ มูลต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
๓. ทราบถึงช่วงเดือนที่ผใู้ ห้ข้อมูลสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้
การวิเคราะห์และการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการสารวจความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ได้ใช้
ร้อยละ (Percent) ในการแสดงผลการวิเคราะห์ในทางสถิติและจัดลาดับความต้องการจากมากไป
น้ อ ย และการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ ได้ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ท าการสุ่ ม สั ม ภาษณ์ ป ระชาชน
กลุ่มเป้าหมายเพื่อหาความต้องการฝึกบอรมหลักสูตรระยะสั้น เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
คือ แบบส ารวจความต้อ งการฝึก อบรมและได้ท าการสุ่ มสัม ภาษณ์ จากประชาชนในเขตพื้น ที่
บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ และผู้มาใช้บริการ
ห้องพัก ห้องประชุม รวมจานวน ๑๐๔ คน แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการสุ่มสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
เพื่อหาค่าร้อยละของข้อมูล ซึ่งสามารถจาแจกข้อมูลรายละเอียดต่อไปนี้

๒

ผลของการสารวจความต้องการฝึกอบรม / การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตาราง ๑

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ขอ้ มูล
ประเด็นศึกษา

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
อายุเฉลี่ย ๔๘.๕๐
๓๐ ปีและต่ากว่า
๓๑ – ๔๐ ปี
๔๑ – ๕๐ ปี
๕๑ – ๖๐ ปี
๖๑ ปีและสูงกว่า
สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส. / เทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จานวน (N = ๑๐๔)

จานวนคน : ร้อยละ
ร้อยละ

๔๖
๕๘

๔๔.๒๓
๕๕.๗๗

๘
๒๑
๒๔
๓๕
๑๖

๗.๖๙
๒๐.๑๙
๒๓.๐๘
๓๓.๖๕
๑๕.๓๘

๒๗
๗๐
๒
๕

๒๕.๙๖
๖๗.๓๑
๑.๙๒
๔.๘๑

๒๒
๑๔
๑๕
๕
๒๙
๑๙

๒๑.๑๕
๑๓.๔๖
๑๔.๔๒
๔.๘๑
๒๗.๘๘
๑๘.๒๗

๓

ตาราง ๑ (ต่อ) ข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ห้ข้อมูล
ประเด็นศึกษา
อาชีพหลัก
เกษตรกร
รับราชการ
ข้าราชการบานาญ
ครู/อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิจัย
นักการเมืองท้องถิ่น
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
แม่บ้าน
กาลังศึกษา
ไม่ระบุ
การเข้ารับการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เคย
ไม่เคย

จานวน (N = ๑๐๔)

จานวนคน : ร้อยละ
ร้อยละ

๓๐
๑
๑๐
๑๐
๒
๑
๑
๑๐
๑๕
๑๑
๖
๗

๒๘.๘๕
๐.๙๖
๙.๖๒
๙.๖๒
๐.๙๖
๐.๙๖
๙.๖๒
๙.๖๒
๑๔.๔๒
๑๐.๕๘
๕.๗๖
๖.๗๓

๕๕
๔๙

๕๒.๘๘
๔๗.๑๒

จากตาราง ๑ ผลการประเมินพบว่า ผูใ้ ห้ข้อมูลจานวนทั้งสิ้น ๑๐๔ คน ได้ให้
ข้อมูล โดยสามารถจาแนกข้อมูลได้ตามรายละเอียดดังนี้
เพศ พบว่า ผูใ้ ห้ข้อมูลส่วนมากเป็นเพศหญิง จานวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ
๕๕.๗๗ และเป็นเพศชาย จานวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๓
อายุ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากมีอายุ ๕๑-๖๐ ปี จานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๓.๖๕ รองลงมามีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จานวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘ มีอายุ
ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จานวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๙ มีอายุ ๖๑ ปีและสูงกว่า จานวน ๑๖
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ และมีอายุ ๓๐ ปีและต่ากว่า จานวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙
ตามลาดับ

๔

สถานภาพการสมรส พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากมีสถานภาพสมรส จานวน ๗๐
คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๑ รองลงมีสถานภาพโสด จานวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๖ มี
สถานภาพหย่าร้าง จานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๑ และมีสถานภาพหม้าย จานวน ๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๒ ตามลาดับ
ระดั บ การศึ ก ษา พบว่า ผู้ใ ห้ ข้อมูลส่วนมากจบการศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี
จานวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๘ รองลงมาจบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา จานวน
๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๕ จบการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี จานวน ๑๙ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๘.๒๗ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จานวน ๑๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.๔๒ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๖
และจบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปวส. หรือเทียบเท่า จานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๑
ตามลาดับ
อาชีพหลัก พบว่า ผูใ้ ห้ข้อมูลส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร จานวน ๓๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๕ รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง จานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๒
ประกอบอาชีพแม่บ้าน จานวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๘ ประกอบอาชีพข้าราชการบานาญ
ครู/อาจารย์ และธุรกิจส่วนตัวในจานวนที่เท่ากัน คือ จานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๒ ไม่
ระบุว่า ประกอบอาชีพ ใด จานวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๓ และประกอบอาชีพ พนัก งาน
มหาวิทยาลัย จานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๒ ตามลาดับ มีเพียงจานวน ๑ คน หรือร้อยละ
๐.๙๖ ระบุว่า ประกอบอาชีพรับราชการ นักวิจัย และนักการเมืองท้องถิ่น
การเข้ารับการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
เคยเข้ารับการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จานวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๘ และไม่เคย
เข้ารับการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จานวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๒ โดยเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

เทคนิคการตัดแต่งกิ่งลาไย
เทคนิคการผลิตลาไยคุณภาพ
การปลูกลาไยนอกฤดู
การเพาะเห็ด
การเลีย้ งกุ้งฝอย
การปลูกมะนาวนอกฤดู
การปลูกมะนาวในกระถาง
การผลิตไก่และเลีย้ งไก่อินทรีย์

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒

วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

๕
๙. การปลูกผักในกระถาง
๑๐. การเลีย้ งไส้เดือนดิน
๑๑. การเลีย้ งสัตว์ปีก
๑๒. การเพาะเลีย้ งสาหร่าย
๑๓. เทคนิคการขยายพันธุ์พืช
๑๔. การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
๑๕. การทาปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
๑๖. การทาเกษตรแบบผสมผสาน
๑๗. การทาขนมอบ (คุกกี้เนยสด เค้กเนยสด)
๑๘. การทาโดนัทและขนมเค้ก
๑๙. การทาคุกกี้ปลา
๒๐. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลาไย (เค้กลาไย คุกกี้ลาไย บราวนี่ลาไย)
๒๑. โครงการทาเต้าเจี้ยวและมิโสะ
๒๒. เทคนิคการทาอาหารแบบวิธีธรรมชาติ (การทาอาหารชีวจิต)
๒๓. การจัดสวนถาด
๒๔. การจัดดอกไม้สดและกระเช้าผลไม้
๒๕. การประดิษฐ์โคมไฟจิ๊กซอล
๒๖. โครงการต้นกล้าอาชีพ
๒๗. ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนในวันพรุ่งนี้

๑
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒๐
๓

วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

๖

ตาราง ๒

ข้อมูลการได้รับข่าวสารการจัดฝึกอบรมของฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประเด็นศึกษา

วิทยุ
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
เว็บไซค์
เพื่อนบ้าน
อื่นๆ
- ญาติพี่นอ้ ง
- โทรศัพท์
- ป้ายประชาสัมพันธ์
- ผูใ้ หญ่บ้าน
- เพื่อน
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- บุคลากรสานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
- สานักงานเทศบาล
- ไม่ระบุ

จานวน (N=๑๐๔)
๔๗
๑๒
๓
๒๔
๒๑
๒๖

ร้อยละ
๔๕.๑๙
๑๑.๕๔
๒.๘๘
๒๓.๐๘
๒๐.๑๙
๒๕.๐๐

จากตาราง ๒ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากได้รับทราบข่าวสารการจัดฝึกอบรม
ของฝ่ ายฝึก อบรมจากวิ ท ยุ จานวน ๔๗ คน คิ ดเป็น ร้อ ยละ ๔๕.๑๙ รองลงมาได้ รับ ทราบ
ข่าวสารจากหน่วยงานอื่นๆ จานวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ โดยระบุว่า ได้รับทราบ
ข่าวสารจากญาติพี่น้อง โทรศัพท์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บุคลากรสานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และสานักงานเทศบาล ได้รับทราบข่าวสาร
จากเว็ บ ไซค์ จ านวน ๒๔ คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ ๒๓.๐๘ ได้รั บ ทราบข่า วสารจากเพื่ อ นบ้ า น
จานวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๙ ได้รับทราบข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ จานวน ๑๒ คน
คิด เป็นร้อยละ ๑๑.๕๔ และได้รับ ทราบข่าวสารจากโทรทัศน์ จานวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ
๒.๘๘ ตามลาดับ

๗

ความสนใจในหัวข้อการฝึกอบรม/การถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล จานวนทั้งสิ้น ๑๐๔ คน หรือร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีความคาดว่าจะ
สามารถนาความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจที่จะเข้ารับการ
ฝึกอบรม/การถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลัก สูตรระยะสั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามหลักสูตรต่างๆ
ดังนี้
๑. การจัดสวนและภูมทิ ัศน์
๒. การขยายพันธุ์พชื /ไม้ผล
๓. การผลิตไม้กระถางเพื่อการค้า
๔. การปลูกข้าวอินทรีย์
๕. การเพาะเห็ด เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดโคนน้อย เห็ดหอม
๖. เทคนิคและวิธีการตัดแต่งกิ่ง
๗. การผลิตลาไยนอกฤดู
๘. การผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์
๙. การเลีย้ งกุ้งฝอย
๑๐. การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
๑๑. การเลีย้ งไส้เดือนดิน
๑๒. การเพาะเลี้ยงจิง้ หรีด
๑๓. การแปรรูปลาไย
๑๔. การแปรรูปและถนอมผลิตผลทางการเกษตร
๑๕. การทาน้าเต้าหู้ ปาท่องโก๋
๑๖. การทาขนมไทย
๑๗. การทาน้าสมุนไพร
๑๘. การทาไอศกรีม
๑๙. การทาเบเกอรี่
๒๐. การทาผลไม้แช่อ่มิ
๒๑. การประกอบอาหารจานเดียว (ขาหมูเยอรมัน ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่)
๒๒. การทาขนมจีบ ซาลาเปา
๒๓. การทาวุ้นแฟนซี
๒๔. การทาอาหารญี่ปุ่น
๒๕. เทคนิคและวิธีการเผาถ่านในถัง ๒๐๐ ลิตร
๒๖. การประดิษฐ์ของชาร่วย/ของที่ระลึก

๘

ข้อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์คาถามปลายเปิดจากการแสดงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
ผูใ้ ห้ข้อมูลสามารถสรุปได้ดังนี้
๑. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ควรประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่เคย
เข้ารับการฝึกอบรม โดยติดต่อผ่านโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์

ภาคผนวก

๑๐
แบบสารวจความต้องการ
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจาปี ๒๕๕๕
ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
---------------------คาชี้แจง แบบส ารวจความต้องการฉบับนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกั บการจัดฝึกอบรม / การถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกาหนดโครงการบริการวิชาการ สาหรับประชาชนและผูส้ นใจ
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงหน้าข้อความในช่องว่างและให้ข้อมูลตามความต้องการของท่าน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
๑. ชื่อ-สกุล ..................................................................................................................................................
ที่อยู่ ........................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ..................................................................................................................................................
๒. อายุ .................. ปี (เกิน ๖ เดือนให้นับเป็น ๑ ปี)
๓. สถานภาพการสมรส
[ ] โสด
[ ] สมรส
[ ] หม้าย
[ ] หย่าร้าง
๔. ระดับการศึกษา
[ ] ไม่ได้เรียน
[ ] ประถมศึกษา
[ ] มัธยมศึกษาตอนต้น
[ ] มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
[ ] อนุปริญญา/ปวส./เทียวเท่า
[ ] ปริญญาตรี
[ ] สูงกว่าปริญญาตรี
[ ] อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................
๕. ท่านประกอบอาชีพ คือ ...........................................................................................................................
ตอนที่ ๒ การแสดงความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล
๑. ท่านเคยมาเข้ารับการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ ] เคย
[ ] ไม่เคย
ถ้าเคย โปรดระบุชื่อหลักสูตรและระยะเวลาที่มาเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร .....................................................................................................จานวน...........................วัน
หลักสูตร .....................................................................................................จานวน...........................วัน
หลักสูตร .....................................................................................................จานวน...........................วัน
หลักสูตร .....................................................................................................จานวน...........................วัน
(มีต่อด้านหลัง ...)

๑๑
๒. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ ท่านมีความสนใจ
การฝึกอบรม / การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องใด (สามารถให้ข้อมูลได้มากกว่า ๑ เรื่อง)
เรื่อง.....................................................................................................................................................
เรื่อง.....................................................................................................................................................
เรื่อง.....................................................................................................................................................
เรื่อง.....................................................................................................................................................
เรื่อง.....................................................................................................................................................
๓. ถ้าหากท่านได้ฝึกอบรมตามหัวข้อที่ต้องการแล้ว คิดว่าจะสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่
[ ] ได้
[ ] ไม่ได้ เพราะ (โปรดระบุ) ..................................................
๔. ที่ ผ่ า นมา ท่ า นได้ รั บ ทราบข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การจั ด ฝึ ก อบรมของฝ่ า ยนวั ต กรรมและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากสื่อใดบ้าง
[ ] วิทยุ
[ ] หนังสือพิมพ์
[ ] โทรทัศน์
[ ] เว็ปไซด์
[ ] เพื่อนบ้าน
[ ] อื่นๆ โปรดระบุ...................................
๕. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณที่กรุณาเสียสละเวลาให้ขอ้ มูล
ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๘๗-๓๙๓๗ โทรสาร ๐-๕๓๘๗-๘๑๐๖

