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แบบฟอร์มการติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ(ทุนเสมอภาค)
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรียน ผู้ปกครอง
เนื่องด้วยข้าพเจ้า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และคณะผู้วิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาลังดาเนินการวิจัยในหัวข้อ “โครงการวิจัยพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและการ
ติดตามผลการจั ดสรรเงิน อุดหนุ น นักเรี ยนยากจนพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2563” โดยในส่ว นของแบบสอบถามนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่กสศ.จัดสรรให้กับครัวเรือนนักเรียนยากจนพิเศษ และสอบถามการมา
โรงเรียน รายจ่ายด้านการศึกษาและความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนด้านการศึกษา รวมไปถึงสถานะทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนทั้งครัวเรือนนักเรียนที่ได้รับทุนเสมอภาคและไม่ได้รับทุนเสมอภาค โดยใช้เวลาในการตอบประมาณ 15 นาที
การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ขอให้ผู้ปกครองตอบตามความเป็นจริง เพราะคาตอบของท่านมีความสาคัญต่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเงินอุดหนุนหนักเรียนยากจนพิเศษ คณะผู้วิจัย
ขอรั บ รองว่ า จะเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ในการตอบแบบสอบถามของท่ า นไว้ เ ป็ น ความลั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล จะอยู่ ใ น
กระบวนการวิจัย และผลการวิจัยจะนาเสนอในภาพรวม ไม่ระบุชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน
นอกจากนี้ คาตอบจะไม่มีผลต่อการได้รับ/ไม่ได้รับเงินอุดหนุนที่กสศ.จัดสรรให้ ไปแล้วหรือจะจัดสรรในอนาคต และไม่มี
ผลกระทบต่อหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง
การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 ข้าพเจ้ายิ นยอมให้ทางกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และคณะผู้วิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้า งความเสมอภาค
ทางการศึกษา การช่ว ยเหลือ หรือสนับ สนุน เงินและค่าใช้จ่ายให้ แก่ผู้ ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส หรือเพื่อ
การศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ในการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา รวมถึงเพื่อการดาเนินงานอื่น ๆ ให้
บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ต ามมาตรา 5 แห่ ง พ.ร.บ. กสศ. พ.ศ. 2561 และให้ กสศ. ใช้ห รื อเปิด เผยข้อ มูล นี้แ ก่ ภ าคีร่ ว ม
ดาเนินงานการวิจัยศึกษา การให้ความยินยอมนี้จะถอนความยินยอมตามกฎหมายเสียเมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งขอถอน
ความยินยอมเป็นหนังสือให้ กสศ. และคณะผู้วิจัย พิจารณา
ลงชื่อ

ผู้ปกครอง
(

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่
นายนันทวัฒน์ พฤกษ์สรนันทน์ ผูป้ ระสานงานโครงการวิจัย
เบอร์โทรศัพท์ 064-713-7986
หรือ อีเมล eefresearch@gmail.com

)
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แบบสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน
โรงเรียน

สังกัด

จังหวัด

.

ก. ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อนักเรียน

นามสกุล

ชัน้

อายุ

ปี เพศ

เลขบัตรประชนชน
2. ปัจจุบัน นักเรียนได้รับทุนเสมอภาค จากกสศ. หรือไม่  ได้รับ

 ไม่ได้รับ

3. ท่านมีความสัมพันธ์กับนักเรียน  แม่  พ่อ

 ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อ/แม่/ญาติ

4. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน

 ญาติ

 ต่ากว่าประถม  ประถมศึกษา

 ม.ต้น

 ม.ปลาย/ปวช.  ปวส./ปริญญาตรีขึ้นไป

ข. ข้อมูลเกี่ยวกับการไปโรงเรียน
5. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนได้ทานอาหารเช้าหรือไม่
 ได้ทาน
[  ทานที่บ้านก่อนไปโรงเรียน
 ไม่ได้ทาน เพราะ
[  ไม่มีเวลาเตรียม  เงินไม่พอ
6. การทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน
 ทานฟรี

 ซื้อทานที่โรงเรียน
 ปกติไม่ทานอาหารเช้า
 ซื้อทาน มื้อละ

 ทานฟรีที่โรงเรียน ]
]
บาท

 นาอาหารจากบ้านไปทานที่โรงเรียน (ข้ามไปข้อ 9)
7. คุณภาพอาหารกลางวันที่โรงเรียน

 ดี

 ปานกลาง

8. ปริมาณอาหารกลางวันที่โรงเรียน

 เพียงพอ

 ไม่เพียงพอ

 ควรปรับปรุง

9. นักเรียนเดินทางไปโรงเรียนอย่างไร
 รถโรงเรียน  ผู้ปกครองไปส่ง  ไปด้วยตัวเอง
10. ในเทอมที่ผ่านมา (ภาค 1/2563) นักเรียนขาดเรียน เนื่องจาก
 เจ็บป่วย
วัน
 ลาตามประเพณี
วัน  ลาช่วยงานที่บ้าน/ทางาน
 ผู้ปกครองไม่สามารถมาส่งได้ .............. วัน
 ไม่อยากมาเรียน
วัน  อื่นๆ (ระบุ
)

วัน
วัน

ค. ข้อมูลเกี่ยวกับรายจ่ายด้านการศึกษาและความเห็นด้านการศึกษา
11. ผู้ตัดสินใจใช้จ่ายเงินด้านการศึกษาของนักเรียน คือ  แม่  พ่อ  ทั้งพ่อและแม่  ญาติ  ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อ/แม่/ญาติ  นักเรียน
12. กรุณาระบุรายจ่ายด้านการศึกษาสาหรับนักเรียนคนนี้
รายการ
1. ค่าธรรมเนียม/ค่าเล่าเรียน ที่โรงเรียนเรียกเก็บ ต่อเทอม
2. ค่าเครื่องแบบ/เสื้อผ้าที่ใส่ไปเรียน ต่อเทอม
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน (สมุด, ปากกา, ดินสอ, ค่าจัดทารายงาน, กระเป๋า ฯ ) ต่อเทอม
4. ค่าหนังสือเรียน ต่อเทอม
5. ค่ากิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนจัด (ทัศนศึกษา, เข้าค่าย, กีฬาสี ฯ) ต่อเทอม
6. ค่าเรียนพิเศษ ต่อเทอม
7. ค่าเดินทางไปโรงเรียน ต่อเดือน
8. เงินไปโรงเรียนสาหรับนักเรียน (ค่าขนม, ค่าอาหารกลางวัน ฯ) ต่อวัน
9. อื่นๆ ระบุ
รวม

จานวน (บาท)
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13. ท่านคิดว่านักเรียนในปกครองของท่าน จะสามารถเรียนได้จนถึงระดับการศึกษาใด  ม.3  ม.6  ปวช.  ปวส.
 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี
14. ข้อความต่อไปนี้เป็นจริงสาหรับนักเรียนคนนี้เพียงใด
ระดับความเห็นด้วย 1(น้อยที่สุด) - 5 (มากที่สุด)
1
2
3
4
5

ข้อความ
1. หากท่านใช้จ่ายด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น จะช่วยให้นักเรียนได้งานที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่สูงขึ้น
ในอนาคต
2. หากไม่มีปัญหาทางการเงิน นักเรียนมีความสามารถพอที่จะเรียนจนจบปริญญาตรี
3. การเรียนในระดับทีส่ ูงขึ้นต้องใช้เงินเป็นจานวนมาก ครอบครัวไม่มีเงินพอที่จะส่งให้เรียน
4. สิ่งที่เรียนในโรงเรียนทุกวันนี้ ไม่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
ง. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
15. ตั้งแต่ต้นปี 2563 ครัวเรือนประสบปัญหาต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
ประเภทปัญหา

ไม่มี

ความรุนแรงของปัญหา
น้อย
ปานกลาง
มาก

มากที่สุด

1. ว่างงาน/ตกงาน/รายได้ลดลง เพราะเศรษฐกิจไม่ดี
2. มีบุคคลในครัวเรือนเสียชีวิต
3. มีคนในครัวเรือนเจ็บป่วย และมีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
4. มีการหย่าร้าง/แยกกันอยู่
5. น้าท่วม/ภัยแล้ง/ไฟป่า ทาให้บ้านหรือพืชผลเสียหาย
6. ผลผลิต และราคาของพืชผล ตกต่า
7. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
16. ครัวเรือนมีปัญหาด้านการศึกษา จากสถานการณ์โควิด-19 ในภาคเรียนที่ 1/2563 หรือไม่
ประเภทปัญหา

ไม่มี

ความรุนแรงของปัญหา
น้อย
ปานกลาง
มาก

มากที่สุด

1. มีภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนที่บ้านเพิ่มขึ้น (ซื้ออุปกรณ์ อินเตอร์เน็ต ฯ)
2. ใช้เวลาดูแลนักเรียน ในการเรียนที่บ้านเพิ่มขึ้น /หยุดงานมาดูนักเรียน
3. ไม่สามารถเข้าร่วมการเรียนทางไกลได้ (ไม่มีอุปกรณ์/อินเตอร์เน็ต/ทีวี)
หรืออุปกรณ์มี แต่ไม่พร้อม
4. ไม่มีคนดูแลนักเรียนในช่วงเรียนที่บ้าน
5. กังวลเรื่องสุขภาพของนักเรียน
6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
17. ในระหว่างภาคเรียน แต่ละสัปดาห์ นักเรียนได้ช่วยเหลือครอบครัวโดยการทางานเหล่านี้หรือไม่
17.1 ทางานนอกบ้านที่ได้รับเงิน (เช่น รับจ้าง ขายของ ไกด์ ฯลฯ)
ชั่วโมง/สัปดาห์
17.2 ทางานของครอบครัวแต่ไม่ได้รับเงิน (เช่น ทางานในไร่นา ทางานในสวน ช่วยพ่อ-แม่ขายของ)
17.3 งานบ้านทั่วไป (ดูแลบ้าน ทาอาหาร ดูแลเด็ก/คนแก่/คนพิการ)
ชั่วโมง/สัปดาห์
18. ท่านคิดว่าหากนักเรียนได้รับทุนการศึกษา จะช่วยให้นักเรียนทางานเพื่อครอบครัวน้อยลงหรือไม่  น้อยลง
19. ท่านคิดว่าหากนักเรียนได้รับทุนการศึกษา จะใช้จ่ายด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นหรือไม่
 เพิ่มขึ้น

ชั่วโมง/สัปดาห์
 ไม่มีผล
 ไม่มีผล

 ไม่แน่ใจ
 ไม่แน่ใจ
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จ. คาถามสาหรับนักเรียนที่ได้รับทุนเสมอภาค จาก กสศ.
20. วิธีการรับเงินจาก กสศ.

 รับผ่านบัญชีธนาคารของนักเรียน/ผู้ปกครอง

21. จานวนเงินที่ได้รับจาก กสศ. ภาค 1/2563 จานวน

 รับเงินสดที่โรงเรียน

บาท

22. ผู้ตัดสินใจหลักในการใช้เงินที่ได้รับจาก กสศ.  แม่  พ่อ  ทั้งพ่อและแม่  ญาติ

 ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อ/แม่/ญาติ  นักเรียน

23. ท่านมีการใช้จ่ายหรือวางแผนใช้จ่ายเงินเฉพาะส่วนที่ได้รับจาก กสศ. ของภาค 1/2563 ไว้อย่างไร
รายการ

จานวน (บาท)

1. ให้เงินนักเรียนไปโรงเรียน
2. ค่าเดินทางไปโรงเรียน
3. ซื้อเครื่องแบบ รองเท้า ถุงเท้า หนังสือ และอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าของใช้ส่วนตัวของนักเรียนที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน
5. เก็บออมไว้ให้นักเรียน
6. ซื้อข้าวสาร อาหารกินในรวมกันในครอบครัว
7. ใช้จ่ายอื่นๆ ในครอบครัว (ค่ารักษาพยาบาล ค่าปุ๋ย ชาระหนี้ ฯ)
รวม

24. ให้ท่านประเมินผลของเงินที่ได้รับจาก กสศ. ต่อนักเรียน
คาถาม

ไม่มผี ล

น้อย

1. เงินที่ได้รับจาก กสศ. ช่วยให้นักเรียนมาเรียนเพิ่มขึ้นหรือไม่
2. เงินที่ได้รับจาก กสศ. ช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพดีขึ้นหรือไม่
3. เงินที่ได้รับจาก กสศ. ช่วยให้นักเรียนทางานเพื่อครอบครัวน้อยลง
หรือไม่

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่สละเวลาในการให้ข้อมูล

การประเมิน
ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

