
คาํชีแจงการรวบรวมข้อมูล 

1. แบบสาํรวจนี  มีวตัถุประสงค ์เพอืสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลเชิงลึก  เกียวกบัความตอ้งการทางการศึกษา      
    และกิจกรรมการเรียนรู้ของประชาชนในพืนที ตาํบล/ชุมชน 
2. ใหส้าํรวจความตอ้งการของประชาชนทีมีอายตุงัแต่ 6 ปีขึนไป ทีมีชือตามทะเบียนบา้นเป็นรายบุคคล  
3. ใส่เครืองหมาย    √   ใน หรือกรอกขอ้มูลตามสภาพความเป็นจริง 
4. ใหร้วบรวมแบบสาํรวจส่งสาํนกังาน กศน.จงัหวดั และสาํนกังาน กศน.จงัหวดับนัทึกขอ้มูลลงระบบ 
    ความตอ้งการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. การจดัส่งขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ระยะ 
 ระยะที 1 ส่งขอ้มูลก่อนวนัที 15 มีนาคม 2555 ซึงตอ้งเป็นขอ้มูลจากทุกอาํเภอ/เขต (เท่าทีเกบ็ขอ้มูลได)้ 

ระยะที 2 ส่งขอ้มูลก่อนวนัที 30 มีนาคม 2555 จากการสาํรวจขอ้มูลส่วนทีเหลือทงัหมด 
 

  



 
รายชือหลกัสูตรอาชีพ (ใช้ประกอบการตอบแบบสํารวจข้อ 6) 

กลุ่มเกษตรกรรม 
1. หลกัสูตรการทาํปุ๋ยชีวภาพ 
2. หลกัสูตรการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 
3. หลกัสูตรการเลียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก 
4. หลกัสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม 
5. หลกัสูตรการเลียงไก่พืนเมือง 
6. หลกัสูตรการเลียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภมิูปัญญา

ทอ้งถิน 
7. หลกัสูตรการขยายพนัธ์ุพืช 
8. หลกัสูตรการเลียงแพะเนือ 
9. หลกัสูตรการผลิตนาํตาลผงบริสุทธิจากออ้ย 
10. หลกัสูตรการปลูกหม่อนเลียงไหม 
11. หลกัสูตรการปลูกยางพารา 
12. หลกัสูตรการเลียงปลาช่อนแม่ลาดว้ยภมิูปัญญา

ทอ้งถิน 
13. หลกัสูตรการเลียงหมูหลุม 

กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ 
14. หลกัสูตรกาแฟโบราณ 
15. หลกัสูตรเชือกป่านมหศัจรรย ์
16. หลกัสูตรธุรกิจขนมไทย 
17. หลกัสูตรการนวดเพือสุขภาพ 
18. หลกัสูตรการขายซูชิ 
19. หลกัสูตรอาหารไทยเพือการคา้ 
20. หลกัสูตรโหราศาสตร์ไทยขนัพืนฐาน 
21. หลกัสูตรโหราศาสตร์ไพย่บิซี 
22. หลกัสูตรโหราศาสตร์องัคะวชิาธาตุ 
23. หลกัสูตรภาษาองักฤษเพือการท่องเทียวและบริการ 

กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง 
24. หลกัสูตรการติดตงัระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
25. หลกัสูตรการซ่อมคอมพิวเตอร์ 
26. หลกัสูตรช่างซ่อมเครืองปรับอากาศ (แอร์บา้น) 
27. หลกัสูตรธุรกิจเถา้แก่โฮมสเตย ์
28. หลกัสูตรมคัคุเทศกท์อ้งถิน 
29. หลกัสูตรธุรกิจสปา 
30. หลกัสูตรการทาํมุง้ลวด 

กลุ่มอาชีพความคดิสร้างสรรค์ 
31. หลกัสูตรช่างไม ้1 
32. หลกัสูตรช่างปะผ ุเคาะพน่สีรถยนต ์
33. หลกัสูตรช่างปูกระเบือง 
34. หลกัสูตร ช่างซ่อมรถจกัรยานยนตเ์บืองตน้ 
35. หลกัสูตรการดูแลสตรีหลงัคลอด 
36. หลกัสูตร การซ่อมกระเป๋า –รองเทา้ 
37. หลกัสูตรขายขา้วราดแกงเงินลา้น 
38. หลกัสูตรศิลปะประดิษฐจ์ากกระป๋อง 
39. หลกัสูตร Wares banana global (ของใชก้ลว้ย กลว้ย) 
40. หลกัสูตรภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท ์
41. หลกัสูตรเครืองปันดินเผาสร้างรายได ้
42. หลกัสูตรช่างเขียนภาพลายเส้น 
43. หลกัสูตรช่างเขียนภาพสีนาํ ประเภทภาพทิวทศัน์ 
44. หลกัสูตรช่างเขียนภาพสีนาํ ประเภทภาพบุคคล 
45. หลกัสูตรช่างเขียนภาพสีนาํ ประเภทภาพหุ่นนิง 
46. หลกัสูตรทาํผลิตภณัฑจ์ากเศษไม ้
47. หลกัสูตร การออกแบบบรรจุภณัฑสิ์นคา้ 
48. หลกัสูตร การสร้างโอ่งก๊าชชีวภาพ 
49. หลกัสูตรการออกแบบเสือผา้สาํเร็จรูป 
50. หลกัสูตรการจดัและตกแต่งสวนหยอ่ม 
51. หลกัสูตรงานใบตอง 

กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม 
52. หลกัสูตรการทาํเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต ์
53. หลกัสูตรการทาํอิฐบลอ็ก 
54. หลกัสูตรการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 
55. หลกัสูตรการแปรรูปผลิตภณัฑม์ะขาม 
56. หลกัสูตรการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 
57. หลกัสูตรลวดพนัถว้ยรับนาํยางพารา 
58. หลกัสูตรไมล้งัสร้างอาชีพสร้างรายได ้ 
59. หลกัสูตรผลิตภณัฑธ์รรมชาติรักษาโรคผวิหนงัสุนขั 
60. หลกัสูตรการทาํกรอบรูปเคลือบวทิยาศาสตร์ 
61. หลกัสูตรการผลิตและแปรรูปกระดาษสา 

 



 
          
                    แบบสํารวจความต้องการทางการศึกษาและกจิกรรมการเรียนรู้ 

 

ตอนท ี1 ข้อมูลพนืฐาน 
ชือ...............................................................นามสกลุ......................................................... อาย.ุ.....ปี  
(นบัถึง ม.ค. พ.ศ.2555 ถา้เกิน 6 เดือนนบัเป็น 1 ปี)       เพศ     1.ชาย 2.หญิง 
เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน          -                         -                                -             - 
บา้นเลขที.......หมู่ที.......ถนน.................................ชุมชน/หมู่บา้น..............................ตาํบล/แขวง......................................... 
อาํเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั................................................ภาค.................................................... 
เป็นพืนที   1. พืนทีปกติ  2.พืนทีสูง   3.พืนทีอืน (ระบุ เช่น พืนทีเสียงภยั/ชุมชนแออดั ฯลฯ) ........................................ 
 

1. ปัจจุบนัท่านจบการศึกษาสูงสุดในระดบัใด 
 1. ไม่รู้หนงัสือ/ไม่จบประถมศึกษา  2. จบประถมศึกษา  3. จบมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 4. จบมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  5.จบ ปวส.  6. จบปริญญาตรี 

 7. จบปริญญาโท  8. จบปริญญาเอก 

2. สถานะทางการศึกษาของท่านในปัจจุบนั 
   1. กาํลงัศึกษา  2. ไม่ไดศึ้กษา 

3. ปัจจุบนัท่านประกอบอาชีพ  1.รับราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ หน่วยงานของรัฐ  

                                     2.ขา้ราชการบาํนาญ 3.พนกังานเอกชน  4.ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 

                                        5.เกษตรกร   6.รับจา้งทวัไป  7.พระ/นกับวช 

  8.นกัเรียน/นกัศึกษา  9.ไม่ประกอบอาชีพ  10.อืนๆ (โปรดระบุ) .............................. 

ตอนท ี2 ความต้องการทางการศึกษาและกจิกรรมการเรียนรู้  

4. ท่านตอ้งการเขา้รับการศึกษาขนัพืนฐานในระดบัใด 
  1. การศึกษาเพืออ่านออกเขียนได ้

  2. การศึกษาขนัพืนฐานในระดบั ( ประถมศึกษา   มธัยมศึกษาตอนตน้  

       มธัยมศึกษาตอนปลาย  ปวช.) 

       และท่านต้องการเรียนการศึกษาขันพนืฐานด้วยวธีิใด  

 1.เรียนแบบพบกลุ่ม   2. เรียนทางไกลและเทคโนโลย ี

 3. เทียบระดบัการศึกษา  4. อืนๆ (โปรดระบุ) ....................................................................... 

 3. ไม่ตอ้งการเขา้รับการศึกษาขนัพนืฐาน 
5. ท่านตอ้งการจะเรียนจบสูงสุดในระดบัใด 

 1.มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  2. ปวส.     3. ปริญญาตรี 

 4. ปริญญาโท   5. ปริญญาเอก  6.อืนๆ (โปรดระบุ) ........................................................ 

กศน.ตาํบล/แขวง........................... 
อาํเภอ/เขต..................................... 
จงัหวดั.........................................    

6./..… 



 

 
6. ท่านตอ้งการให ้กศน.ตาํบล จดักิจกรรมดา้นอาชีพหลกัสูตรใด (เลือกจากรายชือหลกัสูตรอาชีพทีแนบมากบั 
      แบบสาํรวจ หรือ วิชาอาชีพอืนๆ) 

1....................................................    2............................................................   3.................................................... 

6.1 วตัถุประสงคใ์นการเรียนอาชีพ เพือ 
 1.ตอ้งการเขา้สู่อาชีพ    2.ตอ้งการพฒันาอาชีพเดิมใหดี้ขึน  

 3.ตอ้งการทาํอาชีพเสริม   4.ตอ้งการเปลียนอาชีพใหม่  

 6.2  ท่านตอ้งการเรียนอาชีพดว้ยวิธีใด (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1.ศึกษาดูงาน    2. เรียนในสถานประกอบการ 

 3. เรียนในแหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญา  4. เรียนทางไกลและเทคโนโลย ี

 5.อืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................ 

6.3 วนัและเวลาทีท่านคิดวา่สะดวกต่อการเขา้ร่วมเรียนอาชีพ กบั กศน. 
1.วนัจนัทร์- ศุกร์  เวลา  (   ) 09.00 – 12.00 น.  (   ) 13.00- 16.30 น.   (   ) 17.00 – 20.00 น. 

2.วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์  เวลา        (   ) 09.00 – 12.00 น.  (   ) 13.00- 16.30 น.   (   ) 17.00 – 20.00 น. 

3.ทุกวนั   เวลา        (   ) 09.00 – 12.00 น.  (   ) 13.00- 16.30 น.   (   ) 17.00 – 20.00 น. 

4.อืน ๆ (โปรดระบุวนัและเวลา) ...............................................................................................................  

7. ท่านตอ้งการเรียนเนือหาทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตในเรืองใด (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1.สุขภาพ อนามยั   2.ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง 

3.กฎหมายในชีวิตประจาํวนั  4.เพศศึกษา 

5.ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 6.สิงแวดลอ้ม/ภยัพิบติั 

7.สาระบนัเทิง   8.แหล่งท่องเทียว 

9. ภาษาองักฤษ   10.ภาษาจีน 

11. ภาษาของประเทศเพอืนบา้น(โปรดระบุ) ......................................................................................................  

12.อืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................................ 

8. ท่านตอ้งการเรียนเนือหาทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ(ตามขอ้7)จากสือประเภทใด (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
1.ทีว ี    2.วิทย ุ

3. อินเตอร์เน็ต   4.สิงพิมพ ์

5.อืนๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................................................. 

 

 

..........................................ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง.......................................... 




