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แบบเก็บข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
นักศึกษา กศน.อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ............. ปีการศึกษา ............................. 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อ-สกุล ...................................................................................... ................................................................................ 
1.2 อายุ ....................ป ี เบอร์โทร ......................................................เบอร์โทรมือถือ................... .................................. 
1.3 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ...................................................................................................................... .......................... 

........................................................................................................ ............................................................................ 
 1.4 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ..................................................................................................... ....................................................... 
      ..................................................................... ................................................................................................................  
 1.5 ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน ....................................................................... .............................. 
 เบอร์โทร ....................................................................เกี่ยวข้องเป็น ................................. ................................................ 
 1.6 ชื่อ-สกุลบิดา ...............................................................................................อาชีพ .....................................................  
 1.7 ชื่อ-สกุลมารดา ...........................................................................................อาชีพ .................. ................................... 
 1.8 งานอดิเรก ............................................................................................................... ................................................... 
2. ข้อมูลอาชีพ 
 2.1 อาชีพ                   มี             ไม่มี  
 2.2 อาชีพหลัก .........................................สถานที่ประกอบการ ..................................................... .................................. 
      อาชีพเสริม .........................................สถานที่ประกอบการ ........ ...............................................................................  
 2.3 รายได้ต่อปี .........................................บาท ที่มาของรายได้ ................................................. ...................................... 
 2.4 ประสบการณ์อาชีพหลัก จำนวน .....................ปี   ประสบการณ์อาชีพเสริม จำนวน ...................ปี 
 2.5 เวลาการทำงาน 
  ทำทุกวันต่อสัปดาห์  ทำงาน 5-6 วันต่อสัปดาห์  อ่ืนๆ(ระบุ)............................................. 
 2.6 ช่วงเวลาการประกอบอาชีพ 
  ตามฤดูกาล   ทำตลอดปี   อ่ืนๆ(ระบุ)............................................. 
 2.7 ความมั่นคงของอาชีพ   มี              ไม่มี 
 2.8 ความรู้และทักษะที่ควรมีในอาชีพ คือ ...................................................................................... ................................. 
 2.9 ถ้าต้องการก้าวหน้าในอาชีพ ควร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
  เรียนให้สูงขึ้น   ไม่จำเป็นต้องเรียนให้สูงขึ้น ปรับปรุงพัฒนาอาชีพไปเรื่อยๆ 
  พัฒนาอุปนิสัยในการทำงาน เพราะ ...................................................... ............................................................. 
 2.10 การพัฒนาอาชีพของท่านได้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์มาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการสอบถามผู้รู้ 
  จากการอ่านหนังสือวารสาร หรือจากสื่อรายการโทรทัศน์ ฯลฯ อ่ืนๆ(ระบุ) 

2.11  อาชีพในอนาคตที่ต้องการ คือ (กรณีท่ียังไม่มีอาชีพ).........................................................................................  
 



 
3.ข้อมูลการศึกษา 
 3.1 จบการศึกษาสูงสุด ..................................................................... ................................................................................ 
 3.2 วุฒิที่นำมาสมัครเรียน .......................................เหตุผลการออก  ออกกลางคัน  จบการศึกษา 
 3.3 วิชาที่ชอบ ...........................................เพราะว่า .......................................................................................................  
 3.4 วิชาที่ไม่ชอบ .......................................เพราะว่า ............................................................... ........................................ 
 3.5 ประสบการณ์ การได้ฝึกอบรม   มี    ไม่มี 
 3.6 วุฒิบัตรเรื่อง ........................................................จำนวน ....................ชั่วโมง จากหน่วยงาน .... ............................... 
 3.7 เป้าหมายในการมาเรียน กศน.เพ่ือ 
  เรียนให้จบในระดับที่เข้าศึกษาเท่านั้น   ศึกษาต่อ 
  นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ     อ่ืนๆ ................................................................. 
 3.8 วิธีการที่ท่านจะพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายนั้น คือ ............................................... ................................................... 
4. ข้อมูลความสามารถพิเศษ (เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษา ดนตรี กีฬา ฯลฯ) 
 4.1 ความสามารถพิเศษ ......................................................................................................... ........................................... 
5. วิธีการเรียนรู้แบบใดที่ท่านชอบและสามารถเรียนรู้ได้ดี ( เลือกได้มากกว่า 1 วิธีการเรียนรู้ ) 
  การอ่านจากหนังสือ ตำรา 
  การฟังการบรรยายจากครูหรือผู้รู้ 
  การดูจากสื่อโทรทัศน์ VCD 
  การเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 
  การเรียนรู้จากการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
  การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
  การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน 
  การเรียนรู้แบบเข้าค่ายเชิงวิชาการ 
  การเรียนรู้แบบโครงงาน 
6. ปัญหาการเรียนรู้ 
 6.1 ปัญหาของท่านที่คิดว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ คือ ...............................................................................................  
 6.2 เรื่องท่ีต้องการให้ครู กศน.ช่วยเหลือในการเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนตามหลักสูตรคือ .................. 
      ...................................................................................................................................................... .............................. 
7. เป้าหมายในชีวิตเมื่อจบการศึกษาจาก กศน. 
  ศึกษาต่อ   นำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  อ่ืนๆ(ระบุ) ............................... 
      ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรองข้อมูล 
            (.....................................................) 
      ตำแหน่ง................................................ 


