
                                                                                        แบบสาํรวจข้อมูลโรงเรียน 

   

1. ข้อมูลโรงเรียนและสิ�งก่อสร้าง    

 1.1  ชื�อโรงเรียน...........................................................................................จงัหวดั............................................. 
  สงักดัหนว่ยงาน.....................................................................................กระทรวง......................................... 
   สถานที�ตั �งเลขที�..................หมูที่�.................หมูบ้่าน.....................ตําบล...................อําเภอ........................... 
  โทรศพัท์..........................................................โทรสาร………………………………………………………….
  ก่อตั �ง  เมื�อปี พ.ศ. .....................................ระยะทางจากโรงเรียนถึงอําเภอเมือง .....................กม.  

 1.2  ชื�อผู้บริหารโรงเรียน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................ 
  โทรศพัท์มือถือ...................................................e-mail………….…………………………………..………….. 
 1.3  จํานวนนกัเรียน      

ระดบัชั �น จํานวนห้องเรียน (ห้อง) นกัเรียนชาย (คน) นกัเรียนหญิง (คน) รวม (คน) 

ก่อนประถมศกึษา     

ประถมศกึษา     

มธัยมศกึษาตอนต้น     

มธัยมศกึษาตอนปลาย     

                   รวมทั �งสิ �น     
  

 1.4   จํานวนบคุลากร     

 จํานวน (คน) 

ครูสายผู้บริหาร   

ครูสายผู้สอน  

ครูอตัราจ้าง  

นกัการภารโรง   

ลกูจ้างชั�วคราว   

อื�นๆ   

                           รวม  

 

 1.5   การจดัชั �นเรียน 

 จํานวน (ห้อง) 

ห้องเรียนตามเกณฑ์ที�กําหนด  

ห้องเรียนพิเศษ  ได้แก่    

    ห้องคอมพิวเตอร์  

    ห้องวิทยาศาสตร์  

    ห้องสมดุ   

    ห้องปฎิบตัิการทางภาษา   

    อื�นๆ ระบ.ุ................................................  

                                                           รวม  
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 1.6   ที�ดิน 

  มีพื �นที�ดินรวมทั �งสิ �น  จํานวน.......................ไร่......................งาน..........................ตารางวา 

  อาณาเขต      ทิศเหนือ     จรด.................................................................................... 
                        ทิศใต้ จรด.................................................................................... 
   ทิศตะวนัออก   จรด.................................................................................... 
   ทิศตะวนัตก   จรด.................................................................................... 
 

  ลกัษณะการครอบครองที�ดินของโรงเรียน  
รายการ จํานวนพื �นที�ดนิ ได้มาเมื�อปี 

พ.ศ. 
มลูคา่ราคาประเมินครั �งแรก สภาพปัจจบุนัใช้ประโยชน์ หมายเหต ุ

ไร่ งาน ตรว. (C) (D) (E) (F) (G) (H)  

แปลงที� C             

แปลงที� D             

แปลงที� E             

แปลงที� F             

รวม             

  หมายเหต ุ  สภาพปัจจุบนัใช้ประโยชน์ให้กาเครื�องเหมาย (/) ตามสภาพเป็นจริง ดงันี � 

(1)  หมายถงึ เป็นที�ดินที�มีเอกสารสิทธิการครอบครอง เช่น โฉนดทิ�ดิน นส.Eก/สปก.F-KC/ หนงัสือรับรองการใช้ประโยชน์ 

(2) หมายถงึ เป็นที�ดนิที�ได้ทําการรังวดัเพื�อขึ �นทะเบียนราชพสัดแุล้ว โดยเปลี�ยนหลกัหมดุที�ดนิเป็นหลกัหมดุที�ราชพสัด ุ
และได้ออกหมายเลขกํากบัที�ดนิแปลงนั �น (ให้ใส่หมายเลขกํากบัของที�ราชพสัดใุนช่องหมายเหต)ุ 

(3) หมายถงึ เป็นที�ดนิกรณี เช่น การจบัจองที�สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ทําเลเลี �ยงสตัว์ ฯลฯ (ให้ใส่ประเภทพื �นที�ดนิ
ในช่องหมายเหต)ุ 

(4) หมายถงึ เป็นที�ดนิอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานอื�นๆ เช่น กรมป่าไม้/กรมประชาสงเคราะห์/พื �นที�ทาง
การทหาร/สํานกังานปฏิรูปที�ดิน/อบจ./อบต./เทศบาลอําเภอ/เทศบาลเมือง ฯลฯ (ให้ใส่ประเภทพื �นที�ดินและชื�อหน่วยงานใน
ช่องหมายเหต)ุ 

(5) หมายถงึ เป็นที�ดนิที�หาเพิ�มเตมิ โดยการจดัซื �อจากเงินงบประมาณ หรือเงินบริจาค หรือการบริจาคที�ดนิ หรือกรณีอื�นๆ 
ทั �งนี �จะต้องมีการเปลี�ยนสลกัหลงัโฉนดที�ดินเป็นชื�อโรงเรียนแล้ว 

(6) หมายถงึ เป็นที�ดนิที�ต้องทําสญัญาเช่าจากเอกชน หรือรัฐวสิาหกิจ โดยมีการกําหนดระยะเวลาเช่าที�ดนิ 
 

 1.7   อาคารเรียน   รวมทั �งสิ �น  จํานวน.................หลงั   มีห้องเรียนรวมทั �งสิ �น จํานวน.................ห้อง  แยกดงันี � 
รายการ แบบ จํานวน สร้างเมื�อปี 

พ.ศ. 
งบประมาณ
การก่อสร้าง 

สภาพอาคาร การใช้ประโยชน์                       

(การจดัชั �นเรียนและห้องพเิศษ) ห้อง ชั �น ดี พอใช้ ชํารุด 

หลงัที� C          

หลงัที� D          

หลงัที� E          

หลงัที� F          

หลงัที� G          

รวมทั �งสิ �น    
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 1.8  อาคารอเนกประสงค์  รวมทั �งสิ �น จํานวน.............หลงั  มีพื �นที�รวมทั �งสิ �น  จํานวน ............ตรม.  แยกดงันี � 
รายการ แบบ จํานวนพื �นที� 

(ตรม.) 
สร้างเมื�อปี 

พ.ศ. 
งบประมาณ
การก่อสร้าง 

สภาพอาคาร การใช้ประโยชน์                       

(การจดัชั �นเรียนและห้องพเิศษ) ดี พอใช้ ชํารุด 

หลงัที� C         

หลงัที� D         

หลงัที� E         

หลงัที� F         

หลงัที� G         

รวมทั �งสิ �น   

 

 1.9  ห้องสขุา    รวมทั �งสิ �น จํานวน .....หลงั   มีที�นั�งรวมทั �งสิ �น 

รายการ แบบ จํานวนที�นั�ง สร้างเมื�อปี 
พ.ศ. 

งบประมาณ
การก่อสร้าง 

สภาพอาคาร หมายเหต ุ

ดี พอใช้ ชํารุด 

หลงัที� C         

หลงัที� D         

หลงัที� E         

รวมทั �งสิ �น   

  

 1.10  บ้านพกั 

รายการ แบบ จํานวน สร้างเมื�อปี 
พ.ศ. 

งบประมาณ
การก่อสร้าง 

สภาพอาคาร หมายเหต ุ

ห้อง ชั �น ดี พอใช้ ชํารุด 

หลงัที� C          

หลงัที� D          

หลงัที� E          

รวมทั �งสิ �น    

 
 1.11  สิ�งก่อสร้างอื�นๆ เช่น อาคารกองอํานวยการ/อาคารกิจกรรม/อาคารนกัศกึษาออกคา่ยพฒันา/โรงอาหาร/โรงเรือน/
โรงจอดรถ/หอกระจายเสยีง/สนามกีฬา/สนามเดก็เลน่/หอประปา/บอ่นํ �า/สระเก็บกกันํ �า ฯลฯ ที�ปลกูสร้างในพื �นที�ดินของ
โรงเรียนที�สามารถประเมินเป็นราคารทรัพย์สนิได้ และที�นอกเหนือรูปแบบแปลนที�ต้นสงักดักําหนดไว้ หรือที�ยงัไมไ่ด้ขึ �น
ทะเบียนที�ราชพสัด ุรวมทั �งสิ �น จํานวน ..........หลงั  แยกดงันี � 
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ที� สิ�งก่อสร้าง แบบ/ขนาด วสัด ุ(เสา/ฝา/

พื �น/เพดาน) 

จํานวน สร้าง
เมื�อปี 
พ.ศ. 

งบประมาณ
การก่อสร้าง 

สภาพอาคาร การใช้
ประโยชน์ ห้อง ชั �น ดี พอ 

ใช้ 

ชํารุด 

C            

D            

E            

F            

G            

รวมทั �งสิ �น      

 

 1.12  การได้รับงบประมาณ      โรงเรียนเคยได้รับงบประมาณจากแหลง่ตา่งๆ ดงันี � 
 งบประมาณจาก....................................ในปี พ.ศ. .................  การนําไปใช้.......................................................... 
 งบประมาณจาก....................................ในปี พ.ศ. .................  การนําไปใช้..........................................................
 งบประมาณจาก....................................ในปี พ.ศ. .................  การนําไปใช้..........................................................
 งบประมาณจาก....................................ในปี พ.ศ. .................  การนําไปใช้..........................................................
 งบประมาณจาก....................................ในปี พ.ศ. .................  การนําไปใช้.......................................................... 
  

 1.13  โรงเรียนใกล้เคียง 

 มีโรงเรียนอื�นที�อยูใ่นชมุชนนี �และชมุชนใกล้เคียง รวมทั �งสิ �น จํานวน ..................โรงเรียน ได้แก่ 
 โรงเรียน.........................................................   ระยะหา่งจากโรงเรียนนี � .........................กิโลเมตร 

 โรงเรียน.........................................................   ระยะหา่งจากโรงเรียนนี � .........................กิโลเมตร 

 โรงเรียน.........................................................   ระยะหา่งจากโรงเรียนนี � .........................กิโลเมตร 

 โรงเรียน.........................................................   ระยะหา่งจากโรงเรียนนี � .........................กิโลเมตร 

 โรงเรียน.........................................................   ระยะหา่งจากโรงเรียนนี � .........................กิโลเมตร 

 

 1.14 ข้อมลูชมุชน 

 - ประชากร     มีหลงัคาเรือนรวม..................หลงั   มีประชากรรวม...................คน 

   จํานวนประชากรย้ายถิ�น คิดเป็นร้อยละ......................ของจํานวนประชากรทั �งหมด 

 - เศรษฐกิจ ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพ    อนัดบัที� C ..........................  อนัดบัที� D .................................. 
   การรวมกลุม่อาชีพ........................................................................................................................ 
   ผลติภณัฑ์ประจําชมุชน 

   ฐานะทางเศรษฐกิจ ..................................   สว่นใหญ่มีกรรมสทิธิSในที�ดินทํากินหรือไม ่..................... 
 - สงัคม ปัญหาทางสงัคมที�พบในชมุชน....................................................................................................... 
   ความปลอดภยัภายในชมุชน.......................................................................................................... 
   กรรจดัการภายในชมุชน................................................................................................................. 
 - การศกึษา นกัเรียนที�จบการศกึษาจากโรงเรียนนี � สว่นใหญ่ทํางาน หรือ เรียนตอ่ ................................................ 
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 - สาธารณสขุ โรคติดตอ่และโรคไมต่ดิตอ่ที�พบบอ่ยในชมุชน.................................................................................. 
   ปัญหาทางสาธารณนขุอื�นๆ............................................................................................................ 
   การสง่เสริมทางสาธารณสขุภายในชมุชน........................................................................................ 
 - สาธารณปูโภค  แหลง่นํ �าดื�มภายในชมุชน นํ �าฝน  เพียงพอในช่วงเดือน...............................ถึงเดือน.................... 
      นํ �าบาดาล   เพียงพอในชว่งเดือน.........................ถึงเดือน.................... 
      แหลง่นํ �าอื�นๆ ...................................................................................... 
   แหลง่นํ �าใช้ภายในชมุชน แหลง่นํ �า............................................................................................. 
      หากขาดแคลน สามารถตดิตอ่ได้ที� ....................................................... 
 - ภยัธรรมชาต ิ ชมุชนเคยประสบภยัธรรมชาติ อทุกภยั (นํ �าทว่ม)/วาตภยั (พาย)ุ / อคัคีภยั (ไฟไหม้)  ได้แก ่

   ภยัธรรมชาติ...........................ปี พ.ศ.................. ความเสยีหายที�ได้รับ............................................ 
   ภยัธรรมชาติ...........................ปี พ.ศ.................. ความเสยีหายที�ได้รับ............................................ 
   ภยัธรรมชาติ...........................ปี พ.ศ.................. ความเสยีหายที�ได้รับ............................................ 
 - การพฒันาในชมุชน โคงการเพื�อการพฒันาในชมุชน........................................................................................ 
    ความร่วมมือของคนในชมุชน............................................................................................ 
 

 1.15  ข้อมลูอื�นๆ 

 - กําหนดเปิดภาคเรียนที�  C................................................กําหนดปิดภาคเรียนที� C................................................
 - กําหนดเปิดภาคเรียนที�  D................................................กําหนดปิดภาคเรียนที� D................................................ 
 - แนวโน้มการเพิ�มขึ �นของจํานวนนกัเรียน............................................................................................................... 
 - ปัญหาทางการสาธารณสขุภายในโรงเรียน........................................................................................................... 
 - การให้ความช่วยเหลอืของชมุชนตอ่โรงเรียน......................................................................................................... 
 - มีนํ �าใช้เพียงพอในโรงเรียนหรือไม ่.........................................ระบแุหลง่นํ �า........................................................... 
 - มีไฟฟ้าใช้ในโรงเรียนหรือไม ่........................................กระแสไฟฟ้าเพียงพอตอ่การก่อสร้างหรือไม.่....................... 
 - มีรถสาํหรับใช้ในยามจําเป็น...................คนั   เป็นของ......................................................................................... 
 - รถบรรทกุสบิล้อสามารถเข้าโรงเรียนได้............................เส้นทางที�เข้าได้............................................................. 
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2. รายการที�ต้องการการสนับสนุนเพื�อเสนอพิจารณา 

   

 2.1 ระบุรายการที�ต้องการ    � อาคารเรียน    � สขุา      � ห้องสมดุ     �  อื�นๆ   
       และให้รายละเอียดตามด้านลา่ง 
 

  - อาคารเรียน  

   �  ปรับปรุง / ซอ่มแซม    
   สภาพในปัจจบุนั  รายการชํารุดเสยีหาย.................................................................................................. 
   แบบอาคารปัจจบุนั................................  ขนาด........................ จํานวน.......ชั �น  จํานวน............ห้องเรียน 

   รายการปรับปรุง / ซอ่มแซม ................................................................................................................... 
   งบประมาณ.......................................................................................................................................... 
   ข้อมลูเพิ�มเติมเพื�อขอรับการพิจารณา......................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................ 
  �  สร้างทดแทนอาคารเดิม   
   สภาพในปัจจบุนั  รายการชํารุดเสยีหาย.................................................................................................. 
   แบบอาคารปัจจบุนั................................  ขนาด........................ จํานวน.......ชั �น  จํานวน............ห้องเรียน 

   งบประมาณ.......................................................................................................................................... 
   ข้อมลูเพิ�มเติมเพื�อขอรับการพิจารณา......................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................ 
  �  สร้างอาคารใหม ่ หรือสร้างทดแทนอาคารเดมิ  
   สภาพในปัจจบุนั  รายการชํารุดเสยีหาย.................................................................................................. 
   แบบอาคารใหม.่....................................  ขนาด........................ จํานวน.......ชั �น  จํานวน............ห้องเรียน 

   งบประมาณ.......................................................................................................................................... 
   ข้อมลูเพิ�มเติมเพื�อขอรับการพิจารณา......................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................ 
   

  - สุขา 

   สภาพในปัจจบุนั  รายการชํารุดเสยีหาย.................................................................................................. 
   แบบสขุาใหม.่....................................  ขนาด........................  จํานวน.......ห้อง   ชาย.......  หญิง........  
   งบประมาณ.......................................................................................................................................... 
   ข้อมลูเพิ�มเติมเพื�อขอรับการพิจารณา......................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 



                                                                                        แบบสาํรวจข้อมูลโรงเรียน 

 

  - ห้องสมุด 

   สภาพในปัจจบุนั  รายการชํารุดเสยีหาย.................................................................................................. 
   รูปแบบ.................................................................................................................................................  
   งบประมาณ.......................................................................................................................................... 
   ข้อมลูเพิ�มเติมเพื�อขอรับการพิจารณา......................................................................................................  
   ............................................................................................................................................................ 
 

  - อื�นๆ 

   ............................................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................................ 
 

 2.2  เอกสารประกอบ 

   - ภาพความเสยีหายตามรายการที�ต้องการการสนบัสนนุเพื�อเสนอพิจารณา (1.5) 
   - รายละเอียดแบบก่อสร้างและงบประมาณ (ถ้าม)ี 
   - แผนผงัโรงเรียน 
   - แผนที�โรงเรียน 
   - เอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 
 
 2.3  ผู้ประสานงานของโรงเรียน 

   -  ชื�อ............................................................................... ตําแหนง่............................................................... 

       โทรศพัท์.......................มือถือ..........................e-mail……….………………………..………………….….. 

   -  ชื�อ............................................................................... ตําแหนง่............................................................... 

       โทรศพัท์.......................มือถือ..........................e-mail……….………………………..………………….….. 

 

ลงชื�อ............................................................................ 

(.........................................................................) 

                                                                                                           ผู้ให้ข้อมลู 

 
    


