
แบบส ำรวจควำมต้องกำรทำงกำรศึกษำ/กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 

ภาคเรียนที่ ................./25.............. 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 

 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อ...................................................................นามสกุล............................................................. เกิดปี พ.ศ. ..................... 
เพศ   1.ชาย  2.หญิง 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  -  -  -  -  
ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) เลขที่.................หมู่ที่...........ถนน.........................ชุมชน/หมู่บ้าน............................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................................ 
ที่อยู่ (ปัจจุบัน) เลขท่ี..........หมู่ที่.............ถนน..............................ชุมชน/หมู่บ้าน.............................................................. 
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................................... 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย (โปรดระบุเลข 1- 17) ....................................................... 
1. ระดับการศึกษาของท่าน 

 1. ไม่จบประถมศึกษา     2. จบประถมศึกษา    3. จบมัธยมศึกษาตอนต้น 
 4. จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   5. จบอนุปริญญา    6. จบปริญญาตรี 
 7. จบปริญญาโท     8. จบปริญญาเอก 

2. สถานะการรู้หนังสือของท่าน 
 1. รู้หนังสือ (อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดค านวณได้) (หากตอบข้อนี้ ให้ข้ามไปตอบตั้งแต่ข้อ 4 เป็นต้นไป) 
 2. ไม่รู้หนังสือ (อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดค านวณไม่ได้ หรือ อ่านเขียนภาษาไทย และคิดค านวณได้บ้าง) 

        (หากตอบข้อนี้ ให้ตอบตั้งแต่ข้อ 3 เป็นต้นไป) 
3. สาเหตุของการไม่รู้หนังสือ (เฉพาะผู้ตอบข้อ 2 ไม่รู้หนังสือ ทั้งนี้สามารถตอบได้หลายข้อตามสภาพความเป็นจริง) 

 1. ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน    2. ไม่เคยเข้าเรียน    3. เคยเรียนแต่ไม่จบประถมศึกษา 
 4. ลืมหนังสือ       5. มีความบกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ      6. ไม่เห็นความจ าเป็นในการรู้หนังสือ 

4. สถานะทางการศึกษาของท่านในปัจจุบัน 
 1. ก าลังศึกษา   2. ไม่ได้ศึกษา 

5. ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพ 
 1. รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ หน่วยงานของรัฐ      2. ข้าราชการบ านาญ 
 3. พนักงานบริษัทเอกชน    4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย    5. เกษตรกร 
 6. รับจ้างทั่วไป/กรรมกร    7. พระ/นักบวช/ผู้น าทางศาสนา    8. นักเรียน/นักศึกษา 
 9. ไม่ประกอบอาชีพ     10. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................. 

 ตอนที่ 2 ความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (1 ต.ค. ............ – 30 ก.ย. ...........) 
6. ท่านต้องการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม่ ในระดับใด 

 1. ต้องการ 
 1.1 การศึกษาเพ่ืออ่านออกเขียนได้ 
 1.2 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับ 

(  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช. ) 
 2. ไม่ต้องการ 



7. ท่านต้องการให้ กศน.ต าบล จัดกิจกรรมด้านอาชีพหลักสูตรใด (โปรดระบุหมายเลข 1- 61 ตามคู่มือ) ............... 
 7.1 วัตถุประสงค์ในการเรียนอาชีพ เพื่อ 

 1. ต้องการเข้าสู่อาชีพ    2. ต้องการพัฒนาอาชีพเดิมให้ดีข้ึน 
 3. ต้องการท าอาชีพเสริม    4. ต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่ 

7.2 ท่านต้องการเรียนอาชีพด้วยวิธีใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1. ศึกษาดูงาน        2. เรียนในสถานประกอบการ 
 3. เรียนในแหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น     4. เรียนทางไกล 
 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................... 

7.3 วันและเวลาที่ท่านคิดว่าสะดวกต่อการเข้าร่วมเรียนอาชีพ กับ กศน. 
 1. วันจันทร์- ศุกร์  เวลา ( ) 09.00 – 12.00 น. ( ) 13.00- 16.30 น. ( ) 17.00 – 20.00 น. 
 2. วันเสาร์และวันอาทิตย์   เวลา ( ) 09.00 – 12.00 น. ( ) 13.00- 16.30 น. ( ) 17.00 – 20.00 น. 
 3. ทุกวันในรอบสัปดาห์    เวลา ( ) 09.00 – 12.00 น. ( ) 13.00- 16.30 น. ( ) 17.00 – 20.00 น. 
 4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุวันและเวลา) ............................................................................... 

8. ท่านต้องการเรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. สุขภาพ อนามัย    2. ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง   3. กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

 4. เพศศึกษา     5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    6. สิ่งแวดล้อม/ภัยพิบัติ 
 7. สาระบันเทิง    8. เทคโนโลยีสารสนเทศ/การสื่อสาร    9. แหล่งท่องเที่ยว 
 10. ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   11. การฝีมือ/การอาหาร   12. เศรษฐกิจ 
 13. ภาษาอังกฤษ    14. ภาษาจีน      15. ภาษาลาว 
 16. ภาษาเวียดนาม    17. ภาษากัมพูชา   18. ภาษาตากาล็อก (ฟิลิปปินส์) 
 19. ภาษาอินโดนีเซีย    20. ภาษามลายู   21. ภาษาพม่า   22. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............ 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)...........................................................................ผู้ส ารวจ  
        (..........................................................................) 
ต าแหน่ง......................................................................... 
วันที่............................................................................... 


