แบบสํารวจความต้องการในการฝึกอบรม ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วัตถุประสงค์
แบบสํ า รวจชุ ด นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สํ า รวจความต้ อ งการในการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรทางด้ า น
การศึ ก ษาทั้ ง ในส่ ว นที่สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจน บุคคลโดยทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งนี้เพื่อ
คณะกรรมการประจําศูนย์จะได้นําผลจากการสํารวจไปจัดทําแผนฝึกอบรมประจําปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของหน่วยงาน
1. ชื่อ โรงเรียน/วิทยาลัย..................................................................................................................
2. ผู้ตอบแบบสํารวจ ชื่อ..........................................สกุล..................................................................
ตําแหน่ง......................................................................
เบอร์มือถือ.............................................เบอร์โทรศัพท์.................................................................
โทรสาร........................................................................
อีเมล์............................................................................
ตอนที่ 2 ความต้องการในการฝึกอบรม
หลักสูตรที่ต้องการให้ฝึกอบรม ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )
1. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
 1. หลักสูตร lmplementing Wireless LAN Technology
 2. หลักสูตร การติดตั้งและ Configuration MS. Window 2010 Server
 3. หลักสูตร IT Disaster Recovery Management: การบริหารการฟื้นฟูระบบ IT จากเหตุวิกฤติ
 4. หลักสูตร lntermediate Excel 2010 for Special Function and Database
 5. หลักสูตร Technique of Professional Presentation with Microsoft PowerPoint 2010
 6. หลักสูตร PC Maintenance and Cloning Data Backup
 7. หลักสูตร การใช้โปรแกรม Sketch up เพื่อการบูรณาการเรียนการสอน
 8. หลักสูตร โปรดระบุ............................................................................................................................
2. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
 1. หลักสูตร Computer Art & Graphic design
 2. หลักสูตร E-learning & Courseware Design
 3. หลักสูตร Animation for Beginner
 4. หลักสูตร Magazine Design with E-book
 5. หลักสูตร Architecture with AutoCAD 2010
 6. หลักสูตร Professional Web Designer
 7. หลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพของน้ําเริ่มต้น
 8. หลักสูตร การบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
 9. หลักสูตร เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 10. หลักสูตร โปรดระบุ.............................................................................................................................

3. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทน
 1. หลักสูตร เครื่องมือวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
 2. หลักสูตร อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิทางอุตสาหกรรม
 3. หลักสูตร อุปกรณ์เซนเซอร์ในระบบอุตสาหกรรม
 4. หลักสูตร ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ
 5. หลักสูตร ระบบควบคุมแบบ SCADA
 6. หลักสูตร Renewable Energy Technology
 7. หลักสูตร เทคโนโลยีใหม่ในเครื่องวัดเซรามิกส์
 8. หลักสูตร อุปกรณ์การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 9. หลักสูตร การทําสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 10. หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
 11. หลักสูตร การจัดราคากลางตามเกณฑ์ปี 2555
 12. หลักสูตร โปรดระบุ.............................................................................................................................
4. เวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรทีส่ ามารถเข้าอบรมได้
 1. 2 – 3 วัน
 2. 3 – 4 วัน
 3. 4 – 5 วัน

 4. มากกว่า 5 วัน

5. ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเวลาใด
 1. วันจันทร์ – ศุกร์
 2. วันเสาร์ – อาทิตย์
6. ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนใด ( หากมีความประสงค์ระบุเดือน โปรดระบุ )
....................................................................................................................................................................
7. ท่านต้องการรับข่าวสารการอบรม ในรูปแบบการติดต่อแบบใด ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )
 1. หนังสือราชการ ถึงหัวหน้าหน่วยงานและตัวท่าน ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
 2. SMS ไปยังเบอร์มือถือที่แจ้งไว้
 3. แจ้งไปยัง E-mail ตามที่แจ้งไว้
 4. อื่น ๆ .....................................
8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณในความร่ วมมือมา ณ โอกาสนี้
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

