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แบบฟอร์มการติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

เรียน ผู้ปกครอง 

 เนื่องด้วยกองทุนเพื่ อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และคณะผู้วิ จัยจากคณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าลังด าเนินการวิจัยในหัวข้อ “โครงการวิจัยคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยวิธีการวัดรายได้โดยอ้อม
เพื่อการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ประจ าปีการศึกษา 2564” แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการการมา
เรียน การใช้จ่ายเพื่อการศึกษา และเงินทุนท่ีกสศ.จัดสรรให้ การตอบใช้เวลาประมาณ 10 นาที ขอให้ผู้ปกครองตอบตาม
ความเป็นจริง 

 คณะผู้วิจัยขอรับรองว่า จะเก็บรักษาข้อมูลในการตอบแบบสอบถามของท่านไว้เป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะ
อยู่ในกระบวนการวิจัย และผลการวิจัยจะน าเสนอในภาพรวม ไม่ระบุช่ือหรือข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและผู้ปกครองทุก
ท่าน นอกจากนี้ ค าตอบจะไม่มีผลต่อการได้รับ/ไม่ได้รับเงินอุดหนุนท่ีกสศ.จัดสรรให้ไปแล้วหรือจะจัดสรรในอนาคต และไม่มี
ผลกระทบต่อหน้าท่ีการงานและชีวิตส่วนตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง  

 

การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  และคณะผู้วิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา การช่วยเหลือ หรือสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส หรือเพื่อการศึกษา วิจัย 
และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ในการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา รวมถึงเพื่อการด าเนินงานอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. กสศ. พ.ศ. 2561 และให้ กสศ. ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนี้แก่ภาคีร่วมด าเนินงานการวิจัยศึกษา การ
ให้ความยินยอมนี้จะถอนความยินยอมตามกฎหมายเสียเมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งขอถอนความยินยอมเป็นหนังสือให้ กสศ. 
และคณะผู้วิจัย พิจารณา 

      ลงช่ือ                     ผู้ปกครอง 

             (                    ) 

 

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ท่ี 
นายนันทวัฒน์ พฤกษ์สรนันทน์ ผู้ประสานงานโครงการวิจัย 
เบอร์โทรศัพท์ 064-713-7986 
หรือ อีเมล eefresearch@gmail.com  
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แบบสอบถามการใช้จ่ายเพือ่การศกึษาของนกัเรียน 

โรงเรียน     สังกัด                     จังหวัด                              

1. ช่ือนักเรียน   นามสกุล   ช้ัน    อายุ   ปี เพศ   

เลขบัตรประชาชน   

2. ปัจจุบัน นักเรียนได้รับทุนเสมอภาค จากกสศ. หรือไม่     ได้รับ  ไม่ได้รับ   

3. ท่านมีความสัมพันธ์กับนักเรียน           แม่             พ่อ    ญาติ    ผู้ปกครองท่ีไม่ใช่พ่อ/แม่/ญาติ 

4. การศึกษาสูงสุดของท่าน         ต่ ากว่าประถม    ประถมศึกษา       ม.ต้น  

       ม.ปลาย/ปวช.    ปวส./ปริญญาตรีข้ึนไป   อื่นๆ 

5. รายได้ของท่าน เฉลี่ยต่อเดือน    3,000 บาท หรือต่ ากว่า       3,001 – 6,000 บาท    

     6,001 – 9,000 บาท     มากกว่า 9,000 บาท   

6. ภาคเรียนท่ี 1/2564 นักเรียน เรียนหนังสือในรูปแบบไหน (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) 

 เรียนท่ีโรงเรียน             เรียนออนไลน์โดยใช้อินเตอร์เน็ต    เรียนท่ีบ้าน ดูจากโทรทัศน์ คุณครูส่งใบงานมาให้  

7. กรุณาระบุรายจ่ายส าหรับการเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2564 

รายการ  จ านวน (บาท) 
1. ค่าธรรมเนียมท่ีโรงเรียนเรียกเก็บ  ต่อเทอม  
2. ค่าเครื่องแบบ/เสื้อผ้าท่ีใส่ไปเรียน  ต่อเทอม  
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน (สมุด, ปากกา, ดินสอ, ค่าจัดท ารายงาน, ฯ ) ต่อเทอม  
4. ค่าหนังสือเรียน  ต่อเทอม  
5. ค่ากิจกรรมอื่นๆ ท่ีโรงเรียนจัด (ทัศนศึกษา, เข้าค่าย, กีฬาสี ฯ)  ต่อเทอม  
6. ค่าเรียนพิเศษ  ต่อเทอม  
7. ค่าเดินทางไปโรงเรียน ต่อเดือน  
8. เงินไปโรงเรียนส าหรับนักเรียน (ค่าขนม, ค่าอาหารกลางวัน ฯ) ต่อเดือน  
9. ค่าอินเตอร์เน็ต หรือค่าโทรศัพท์ เพื่อใช้เรียนออนไลน์/เรียนท่ีบ้าน ต่อเดือน  
10. ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต มือถือ   

8. กรณีที่ได้รบัทุน กสศ. ท่านน าเงินทุนที่ได้จาก กสศ. ไปใช้ในรายการใด เรียงล าดับ 3 ล าดับแรก  

รายการ ล าดับ 
ค่าเดินทางไปโรงเรียน  
ค่าเครื่องแบบ รองเท้า ถุงเท้า หนังสือ และอุปกรณ์การเรียน  
ค่าของใช้ส่วนตัวของนักเรียนท่ีไม่เกี่ยวกับการเรียน  
เก็บออมไว้ให้นักเรียน  
ให้เงินนักเรียนไปโรงเรียน  
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว (อาหาร ยา ปุ๋ย ช าระหน้ี ฯ)  
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ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 

9. นักเรียนชอบเรียนมากน้อยแค่ไหน     น้อยท่ีสุด        น้อย        ปานกลาง       มาก        มากที่สุด 

10. นักเรียนมีผลการเรียนท่ีผ่านมา เป็นอย่างไร   ต้องปรับปรุง      ปานกลาง      ค่อนข้างดี        ดี       

11.  ปกติ นักเรียนได้ทานอาหารเช้าหรือไม่  ได้ทาน  ไม่ได้ทาน 

12. นักเรียนมีโรคประจ าตัวหรือเจ็บป่วยเรื้อรังหรือไม่  มี  ไม่มี 

13. ในช่วง 1 เดือนทีผ่่านมา นักเรียนลาป่วย  วัน  ลากิจ  วัน   ขาดเรียน             วัน 

14. ในระหว่างภาคเรียน นักเรียนต้องท างานหารายได้         ชั่วโมง/สัปดาห์  มีรายได้               บาท/สัปดาห ์

 
15. กรณีที่ได้รบัทุน กสศ. ท่านคิดว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

การเปลี่ยนแปลง ไม่มี น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. มาเรียนเพิ่มข้ึน      

2. มีสุขภาพดีข้ึน      

3. ท างานหารายได้ลดลง       

4. มีผลการเรียนดีข้ึน      
 

 

 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่สละเวลาในการให้ขอ้มูล 

 


