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¢ŒÍÁÙǺŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕ

à¢µ¾×é¹·ÕèºÃÔ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹

¢‹ÒÇ¡Ô̈¡ÃÃÁ ¢‹ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹̧

»ÃÐ¡ÒÈ̈Ñ́«×éÍ̈ Ñ́̈ŒÒ§



 

คํานํา 

 คู่ มื อการ ใ ช้ ระบบสารสน เทศ เ พ่ื อการบ ริหารการศึ กษา  (Education Management 
Information System : EMIS) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดทําขึ้นเพ่ือให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้เป็นคู่มือในการดําเนินการจัดทํา ปรับปรุง เว็บไซต์ ของสถานศึกษาตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวกิจกรรม ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 คณะผู้จัดทํา หวังว่าคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (Education 
Management Information System : EMIS) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ฉบับ
น้ี คงจะเป็นประโยชน์กับสถานศึกษาทั้งสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และ
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดทําที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทําคู่มือการใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) ให้
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
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กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.พิจิตร เขต 1 

คูมือการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 

(Education Management Information System : EMIS) 

 1. เขาสูระบบ EMIS ท่ี www.phichit1.go.th หรือท่ี  
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6601  

 
 

จะพบหนาตางของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของโรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 

 
 

ใหดําเนินการตรวจสอบรายชื่อเจาหนาท่ีโรงเรียนท่ีสามารถเขาสูระบบและแกไข เพ่ิมเติมขอมูลไดดานขวามือ 

  
 

เสร็จแลวใหกลับมาท่ีหนาเดิมเพ่ือเลือกโรงเรียน 
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กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.พิจิตร เขต 1 

เม่ือเลือกโรงเรียนแลว หากคนท่ีมี username password แลวใหเลือก เขาสูระบบ ซ่ึงดูจากรายชื่อเจาหนาท่ี
โรงเรียนขางตนท่ีกลาวมา 

 
 

หากเจาหนาท่ียายไป หรือเปนเจาหนาท่ีใหมก็ใหเลือกท่ี ลงทะเบียนโรงเรียน ระบบก็จะพาไปลงทะเบียนให
กรอกขอมูลตางๆ ใหครบถวน 

 
เม่ือเลือกเขาสูระบบ ใหกรอก username password ของตนเอง แลวเลือกเขาสูระบบ 
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กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.พิจิตร เขต 1 

 2. ขอมูลสวนตัวผูใชงาน เม่ือเขาสูระบบแลวใหเลือกขอมูลสวนตัวผูใชงาน 

 
ใหกรอกรายละเอียดใหครบถวน พรอมท้ังแนบรูปภาพทางดานขวามือดวย 

 
 

 3. ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียน เพ่ือดําเนินการปรับปรุงขอมูลท่ีอยูในหนาจอใหเปนปจจุบัน 
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กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.พิจิตร เขต 1 

 
ซ่ึงในการปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียนใหเปนปจจุบันจะประกอบไปดวย 

 ขอมูลท่ัวไปสถานศึกษา 
 ขอมูลท่ีตั้งสถานศึกษา 
 ขอมูลการจัดการศึกษา / ขนาดสถานศึกษา / ไฟฟา / ระยะทาง 
 ขอมูลพิกัดแผนท่ี (Latitude, Longitude) (หากตรวจสอบและแกไขพิกัดโรงเรียน เมนู "ตรวจสอบ
และแกไขพิกัดโรงเรียน" ดานบน) 

 ตราสัญลักษณโรงเรียน (หากแกไขรูปภาพไดท่ี เมนูดานบน) 

ท่ีมีเครื่องหมาย * ตองกรอกรายละเอียดใหครบ เม่ือครบถวนแลวใหเลือก บันทึก และ แกไขขอมูล 

  4. เว็ปไซตโรงเรียน เปนสวนจัดการขอมูลเว็บไซตโรงเรียนxxxxxxxxxxxxxx 
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กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.พิจิตร เขต 1 

เม่ือเปดข้ึนมาจะมีหนาตางและคําอธิบาย และเม่ือเลือกอะไรแลวก็จะมีคําใหวา แกไข 

 
 4.1 ประวัติโรงเรียน ใหเลือก แกไขประวัติโรงเรียน ก็จะมีหนาตางใหดําเนินการแกไขหรือ Copy 

จากขอมูลท่ีโรงเรียนมีอยูนํามาวางและจัดรูปแบบใหดูสวยงาม เม่ือดําเนินการเสร็จเลือก บันทึกขอมูล 

 
  4.2 วิสัยทัศน/ปรัชญา ใหเลือก แกไขพันธกิจ/ปรัชญา (โปรแกรมเปนพันธกิจ เนื่องจากวาพิมพ
ผิด) ก็จะมีหนาตางใหดําเนินการแกไขหรือ Copy จากขอมูลท่ีโรงเรียนมีอยูนํามาวางและจัดรูปแบบใหดู
สวยงาม เม่ือดําเนินการเสร็จเลือก บันทึกขอมูล 
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กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.พิจิตร เขต 1 

 4.3 พันธกิจ/เปาหมาย ใหเลือก แกไขพันธกิจ/เปาประสงค ก็จะมีหนาตางใหดําเนินการแกไขหรือ 
Copy จากขอมูลท่ีโรงเรียนมีอยูนํามาวางและจัดรูปแบบใหดูสวยงาม เม่ือดําเนินการเสร็จเลือก บันทึกขอมูล 

 
 4.4 คณะกรรมการสถานศึกษา ใหเลือก แกไขคณะกรรมการสถานศึกษา ก็จะมีหนาตางให
ดําเนินการแกไขหรือ Copy จากขอมูลท่ีโรงเรียนมีอยูนํามาวางและจัดรูปแบบใหดูสวยงาม เม่ือดําเนินการ
เสร็จเลือก บันทึกขอมูล 

 
 4.5 คณะกรรมการนักเรียน ใหเลือก แกไขคณะกรรมนักเรียน ก็จะมีหนาตางใหดําเนินการแกไข
หรือ Copy จากขอมูลท่ีโรงเรียนมีอยูนํามาวางและจัดรูปแบบใหดูสวยงาม เม่ือดําเนินการเสร็จเลือก บันทึก

ขอมูล 
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กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.พิจิตร เขต 1 

 4.6 หัวเว็บไซต (banner)/ช่ือโรงเรียน ใหเลือก แกไขแบนเนอรโรงเรียน ก็จะมีหนาตางให
ดําเนินการ หากจะเปลี่ยนโลโกหัวเว็บไซตโรงเรียน ก็ใหทํา File ขนาดท่ีโปรแกรมกําหนด คือ 1000 pixel x 

140 pixel เม่ือดําเนินการเสร็จเลือก บันทึกขอมูล 

 
 4.7 จัดการรูปภาพสไลดหนาเว็บ ใหเลือก จัดการรูปภาพสไลดหนาเว็บ ก็จะมีหนาตาง รูปภาพ

สไลดหนาเว็บXXXXX หากจะเพ่ิมรูปภาพใหมซ่ึงสามารถเพ่ิมไดไมเกิน 10 ภาพ และในแตละรูปท่ีเพ่ิมไปแลว
สามารถ แกไข ลบ ได หากจะเพ่ิมรูปภาพใหม ใหเลือก เพ่ิมรูปภาพใหม แลวเพ่ิมรูปภาพซ่ึง File ตองนามสกุล 
jpg เทานั้น และกวาง 590 pixel x สูง 300 pixel เม่ือดําเนินการเสร็จเลือก สงขอมูล 
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กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.พิจิตร เขต 1 

 4.8 จัดการเมนูเว็บไซตโรงเรียน ใหเลือก จัดการเมนูเว็บไซตโรงเรียน ก็จะมีหนาตาง เมนูเว็ปไซต

โรงเรียนXXXXX หากจะเพ่ิมเมนูใหมก็ใหเลือกท่ีเพ่ิมเมนูใหม 

 
เม่ือเลือกเพ่ิมเมนูใหม ก็ใหกรอกขอมูลรายละเอียดใหครบถวน เสร็จแลวเลือก บันทึกขอมูล 

 
 4.9 ดูตัวอยางเว็บไซต ใหเลือก ดูตัวอยางเว็บไซต โปรแกรมก็จะแสดงผลเว็ปไซตของโรงเรียนเอง
เม่ือไดปรับปรุงบางรายการแลวเพ่ือตรวจสอบการแสดงผล 

 4.10 ลงทะเบียนโดเมน(ถาตองการโดเมน) เม่ือเลือก ลงทะเบียนโดเมน(ถาตองการโดเมน) ก็จะ
เปดไปท่ี google forms เพ่ือใหโรงเรียนกรอกรายละเอียดใหครบ เพ่ือใชสําหรับเรียกชื่อเว็ปไซตเปนชื่อของ
โรงเรียนเอง (มีคาใชจาย) ตัวอยาง dongchaplu.ac.th 
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กรอกรายละเอียดใหครบถวน เสร็จแลวเลือก สง หลังจากนั้นจะมีการติดตอกลับ 

 5. ขอมูลบุคลากร เพ่ือปรับปรุงขอมูล เพ่ิมบุคลากรใหม ยายเขาบุคลากร ยายใน สพท. ยายตาง 
สพท. ลาออก/โอน/เกษียณอาย ุ
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ดําเนินการตามหัวขอตางๆ ใหถูกตอง เพราะจะมีหนาตางใหเรากรอกขอมูลทุกรายการ และควรใสรูปภาพ 
เบอรโทรศัพทของบุคลากรทุกคน 
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 6. ขอมูลการศึกษาเพ่ือปวงชน (EFA) (Education for All : EFA)  

 
 

เม่ือเลือกเขาไปแลวสถานศึกษาใดยังไมไดกรอกจะเปดหนาตาง ใหเลือก กรอกขอมูล 

 
เม่ือเลือกกรอกขอมูลแลวจะเปดหนาตางใหกรอกจํานวน 10 ขอ เม่ือกรอกแลวใหบันทึกขอมูล ดังนี้ 
 1. โรงเรียนเปดภาษาแม หรือไม 
 2. โรงเรียนมีหองสมุด หรือศูนยการอานหรือไม 
 3. โรงเรียนมีบริการน้ําดื่มท่ีสะอาดปลอดภัย 

 4. โรงเรียนมีหองน้ํา, หองสวม อยางเพียงพอ (เกณฑ 40 คนตอ 1 ท่ี) 
 5. โรงเรียนมีโรงอาหาร อยางเพียงพอ (เกณฑ 24 หองเรียนตอโรงอาหาร 1 โรง) 
 7. งบประมาณดานการศึกษาท้ังหมดท่ีไดรับตนสังกัดท้ังป (ขอ 6. ไมมี) 

 8. ระยะเวลาของหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 1 ปการศึกษา 
 9. ระดับเวลาของหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติดานสุขภาพของนักเรียน 1 ป
การศึกษา 
 10. จํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียนชั้น ป.1 ท่ีผานการเขารับการศึกษาหรือดูแลเด็กปฐมวัย ปการศึกษา 
2561 
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 7. ขอมูลครุภัณฑ หากสถานศึกษาใดยังไมไดกรอกขอมูลครุภัณฑ ก็จะมีหนาแจงวายังไมมีขอมูล
ครุภัณฑ ใหเลือกกรอกขอมูลครุภัณฑ หากเคยกรอกขอมูลมาแลวก็ใหเลือก แกไขขอมูลครุภัณฑ เพ่ือปรับปรุง
ใหเปนปจจุบัน เม่ือปรับปรุงเสร็จเรียบรอยแลวใหเลือก ยืนยันขอมูล และ บันทึกแกไขขอมูล 

 
 

 
 

 8. ขอมูลดานเทคโนโลยี ใชสําหรับ แกไขขอมูลจํานวนคอมพิวเตอร และ ขอมูลอินเทอรเน็ต 

 
เม่ือเขาระบบ จะมีเมนู 2 เมนู คือ แกไขขอมูลจํานวนคอมพิวเตอร และ ขอมูลอินเทอรเน็ต 
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ใหเลือก แกไขขอมูลจํานวนคอมพิวเตอร   เพ่ือดําเนินการแกไขขอมูลเครื่องคอมพิวเตอร เสร็จแลวเลือก 
บันทึกขอมูล   

สําหรับ ขอมูลอินเทอรเน็ต ใหสถานศึกษาเลือกเขาไปแลวเลือก แกไขขอมูลอินเทอรเน็ต เขาไปแกไขใหถูกตอง
ตามระบบการจัดหา Internet ท่ีผานมา และระบบเดิมของ Uninet เน็ตประชารัฐ เน็ตของ บ.ทรูฯ เสร็จแลว
เลือก บันทึกขอมูล   
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 9. เขตพ้ืนท่ีบริการโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมหรือลดเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน 

 
 

ใหเลือกเขาไปเพ่ือตรวจสอบเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนวาถูกตองเปนปจจุบันหรือไม หากยังไมปจจุบันหรือมี
การยกเลิกใหลบออก หากเพ่ิมข้ึนก็ใหปรับปรุงใหเปนปจจุบัน เสร็จแลวเลือก บันทึกขอมูล 

 
 10. สงขาวกิจกรรม ขาวประชาสัมพันธ จัดซ้ือจัดจาง มีไวใหสถานศึกษาไดมีการสงขาวกิจกรรม 
ขาวประชาสัมพันธ จัดซ้ือจัดจาง  
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เม่ือเขาไปแลวใหเลือก ใหเลือก สงขาว/ประกาศใหม เพ่ือท่ีจะสงขาวกิจกรรม ขาวประชาสัมพันธ ประกาศ
จัดซ้ือจัดจาง และเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 
 

เม่ือเลือก สงขาว/ประกาศใหม ก็จะใหเราเลือกประเภทขาว เม่ือเลือกประเภทขาวเรียบรอยแลวก็กรอก
รายละเอียดใหครบถวน โดยดําเนินการดังนี้ 
 1. ประเภทขาว 

 2. หัวขอขาว (โปรยหัวขอขาวสั้นๆ ไดใจความ) 
 3. บทคัดยอ หรือขอความสนับสนุนหัวขอขาว 

 4. รายละเอียดซ่ึงสามารถพิมพขอความไดไมจํากัดและสามารถจัดรูปแบบไดหลายรูปแบบ สามารถ
แทรกลิ้งครูปภาพ แทรกตาราง และอ่ืนๆ 

 5. รูปภาพสามารถแทรกรูปไดเพียง 1 รูปเทานั้น และสามารถเพ่ิมไดอีกไมจํากัด เม่ือได บันทึก

ขอมูล ไปแลวระบบจะนําไปท่ีหนา จัดการขาวประชาสัมพันธ ถาจะเพ่ิมรูปก็ใหไปท่ี จัดการภาพประกอบ ก็
จะไปท่ีเมนู เพ่ิมรูปภาพเพ่ิมเติม แลว บันทึกขอมูล หากจะเพ่ิมรูปอีกก็ทําอยาเดิม 
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เม่ือทําเสร็จแลวเราก็ไปดูท่ีหนาเว็ปไซตของสถานศึกษา หากเปนขาวประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานทาง
วิชาการ ประกาศจัดซ้ือจัดจาง จะแสดงแตหัวขอขาวอยางเดียว 

 
 

 
 

 
 

หากเปนขาวกิจกรรม จะแสดงรูปออกมาดวย 

 
เม่ือคลิกท่ีหัวขอขาวจากหนาเว็ปไซตก็จะแสดงผลออกมาตามนี้ และยังสามารถพิมพออกมาไดโดยเลือกท่ีรูป
เครื่องปริ๊นท 
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 11. อัพโหลดคูมือประชาชน มีไวใหสถานศึกษานําคูมือตางๆ ของสถานศึกษาท่ีเปนการใหบริการ
ประชาชน รวมถึงคูมือตางๆ ท่ีประชาชนควรรูไวในเว็ปไซตของสถานศึกษา  

 
เม่ือเลือก อัพโหลดคูมือประชาชน แลวจะมีหนาตางข้ึนมาเพ่ือใหอัพโหลด 

 
 

 12. ตรวจสอบการยืนยันขอมูล มีไวใหสถานศึกษาไดเปดเขาไปดูในระบบของสถานศึกษาเองวายัง
ขาดขอมูลอะไร ตองไปทําการปรับปรุงใหเรียบรอยถึงจะสามารถยืนยันขอมูลได 
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เม่ือเปด ตรวจสอบการยืนยันขอมูล จะมีหนาตางแจงใหทราบ 

 
 13. คลิกเปดเว็บ คลิกปดเว็บ มีใหสถานศึกษาเปดเว็ปไซตเพ่ือใหแสดงผลออกมา หากจะปรับปรุงก็
ใหเลือกปดไวกอน เมนูนี้สําคัญมากในการตรวจสอบของ สพป.พิจิตร เขต 1 และ สพฐ. 

 
 14. ออกจากระบบ เม่ือไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
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 รายชื่อ URL ของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจะเปนรูปแบบตามทายนี้ หากตองการใชเพ่ือนําไป
เสนอขอมูลท่ีใดๆ ก็ใหใช URL ตามนี้ แตใหเปล่ียนเฉพาะรหัส 10 หลัก (รหัสของ P-OBEC) ตัวสีแดง เทานั้น 
รายละเอียดอยูท่ีภาคผนวก 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1066350017&Area_CODE=6601 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายช่ือโรงเรียนและเลข 10 หลัก 

เพ่ือนําไปใส่ใน URL ในการแสดงผลของสถานศึกษา 

ที่ โรงเรียน เลข 10 หลัก 

1 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 1066350016 

2 วัดดงชะพลู 1066350017 

3 วัดคลองโนน 1066350019 

4 บ้านสวนแตง 1066350037 

5 วัดฆะมัง 1066350038 

6 วัดดงป่าคํา 1066350007 

7 วัดดงกลาง 1066350008 

8 วัดเขารูปช้าง 1066350042 

9 บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 1066350041 

10 บึงสีไฟ 1066350015 

11 วัดวังมะเด่ือ 1066350043 

12 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 1066350044 

13 อนุบาลพิจิตร 1066350013 

14 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1066350014 

15 ชุมชนบ้านวังกลม 1066350021 

16 วัดบ้านบุ่ง 1066350022 

17 บ้านไดชุมแสง 1066350023 

18 วัดหนองไผ่ 1066350024 

19 วัดราชช้างขวัญ 1066350035 

20 วัดยางคอยเกลือ 1066350036 

21 บ้านหนองถ้ํา 1066350034 

22 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 1066350029 

23 บ้านท่ามะไฟ 1066350030 
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ที่ โรงเรียน เลข 10 หลัก 

24 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1066350031 

25 วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 1066350045 

26 บ้านเมืองเก่า 1066350050 

27 พิจิตรอนุสรณ์ 1066350051 

28 วัดท่าข่อย 1066350054 

29 วัดหาดมูลกระบือ 1066350046 

30 บ้านวังกระด่ีทอง 1066350047 

31 วัดหงษ์ 1066350048 

32 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 1066350055 

33 บ้านวังทับยา 1066350020 

34 บ้านสายคําโห้ 1066350025 

35 บ้านน้อย 1066350026 

36 บ้านเนินยาว 1066350005 

37 บ้านหัวดง 1066350001 

38 วัดลําชะล่า 1066350003 

39 วัดหนองนาดําพิทยา 1066350004 

40 อนุบาลวังทรายพูน 1066350254 

41 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1066350256 

42 บ้านทุ่งโม่ง 1066350257 

43 วัดหนองจิกเภา 1066350260 

44 วัดหนองปล้อง 1066350262 

45 วัดใหม่สามัคคธีรรม 1066350263 

46 บ้านหนองปลาไหลสาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ 1066350253 

47 บ้านท่ากระดาน 1066350252 

48 บ้านหนองปลาไหล 1066350248 
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ที่ โรงเรียน เลข 10 หลัก 

49 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 1066350249 

50 บ้านยางสามต้น 1066350243 

51 บ้านหนองพระ 1066350244 

52 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 1066350242 

53 บ้านดงพลับ 1066350265 

54 บ้านดงเสือเหลือง 1066350235 

55 บ้านหนองขานาง 1066350233 

56 บ้านนาพิบูลพิทยา 1066350234 

57 วัดเนินพยอม 1066350227 

58 บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบ้ิงเกลือ 1066350228 

59 บ้านหนองพง 1066350229 

60 บ้านห้วยคําตาล 1066350230 

61 อนุบาลโพธ์ิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1066350231 

62 บ้านทุ่งประพาส 1066350232 

63 บ้านห้วยน้อย 1066350216 

64 บ้านเนินขวาง 1066350236 

65 บ้านเนินพลวงวิทยา 1066350237 

66 บ้านหนองสะแก 1066350238 

67 บ้านมาบมะไฟ 1066350239 

68 บ้านหนองคล้า 1066350240 

69 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1066350225 

70 วัดบ้านลํานัง 1066350226 

71 วัดไผ่รอบ 1066350210 

72 วัดหนองหลวง 1066350211 

73 วัดเกาะแก้ว 1066350212 
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ที่ โรงเรียน เลข 10 หลัก 

74 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1066350213 

75 บ้านหนองหัวปลวก 1066350214 

76 บ้านหนองไม้แดง 1066350215 

77 บ้านใดโพธ์ิ 1066350209 

78 วัดท่าบัวทอง 1066350217 

79 บ้านโพธ์ิประทับช้าง 1066350218 

80 บ้านบึงโพธ์ิ 1066350219 

81 บ้านโพธ์ิประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน 1066350221 

82 ชุมชนวัดวังจิก 1066350206 

83 ชุมชนบ้านกําแพงดิน 1066350149 

84 บ้านท่าแห 1066350150 

85 วัดศรีศรัทธาราม 1066350152 

86 วัดเนินปอ 1066350155 

87 บ้านมาบแฟบ 1066350156 

88 บ้านยางห้าหลุม 1066350157 

89 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 1066350158 

90 บ้านเนินพยอม 1066350159 

91 วัดบ้านใหม่ 1066350141 

92 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 1066350142 

93 วัดจระเข้ผอม 1066350143 

94 บ้านหนองนํ้าเขียว 1066350144 

95 บ้านโนนไผ่ขุย 1066350145 

96 วัดบ้านไร่ 1066350133 

97 วัดวังแดง 1066350135 

98 อนุบาลสามง่าม 1066350136 
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ที่ โรงเรียน เลข 10 หลัก 

99 วัดใหม่ราษฎร์บํารุง 1066350138 

100 บ้านหนองโสน 1066350160 

101 บ้านป่าแซง 1066350161 

102 บ้านมาบกระเปา 1066350162 

103 บ้านสุขสําราญ 1066350164 

104 บ้านไผ่ใหญ ่ 1066350166 

105 บึงเฒ่าวิทยา 1066350154 

106 บ้านหนองจ่ัว 1066350309 

107 บ้านหนองตะเคียน 1066350310 

108 บ้านหนองสาหร่าย 1066350315 

109 บ้านท่าเย่ียม 1066350311 

110 บ้านวังอ้อ 1066350306 

111 บ้านวังทับไทร 1066350312 

112 บ้านตลุกหิน 1066350313 

113 บ้านหนองสองห้อง 1066350314 

114 บ้านท่าพิกุล 1066350303 

115 บ้านทุ่งสําราญ 1066350299 

116 อนุบาลสากเหล็ก 1066350300 

117 บ้านถ้ําคะนอง 1066350301 

118 บ้านปากดง 1066350302 

119 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 1066350305 

120 บ้านคลองทรายใหญ ่ 1066350308 

121 วัดบ้านนา 1066350358 

122 บ้านปลวกสูง 1066350359 

123 วัดโนนสะเดา 1066350360 
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ที่ โรงเรียน เลข 10 หลัก 

124 บ้านหนองหูช้าง 1066350363 

125 บ้านนิคม 1066350368 

126 บ้านหนองขาว 1066350366 

127 บ้านยางตะพาย 1066350367 

128 บึงบัวพิทยาคม 1066350370 

129 บ้านยางสุขวัฒน์ 1066350365 

130 บ้านโนนทอง 1066350351 

131 บ้านหนองร้ิน 1066350356 

132 วัดวังตะขบ 1066350357 

133 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1066350371 

134 บ้านสระบรเพ็ด 1066350372 

135 บ้านบัวยาง 1066350350 

136 วัดหนองหลุม 1066350352 

137 วัดกลางวงศ์มณี 1066350353 

138 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 1066350354 

139 วัดโนนป่าแดง 1066350355 

140 บ้านยางนกกระทุง 1066350364 
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ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน 

ลําดับ  รายการ(cm.) 
จํานวนที่
ใช้ได้ 

จํานวนรอ
ซ่อม 

จํานวนรอ
จําหน่าย 

1 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนก่อนประถมศึกษา       

2 ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา       

3 ตู้เก็บอุปกรณ์นักเรียนก่อนประถมศึกษา       

4 เครื่องถ่ายเอกสาร       

5 เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล       

6 เครื่องโทรสาร       

7 เครื่องอัดสําเนา       

8 เครื่องพิมพ์ดีด       

9 ตู้นิรภัย       

10 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์       

11 เครื่องพิมพ์ (Printer)       

12 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม       

13 เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล       

14 คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)(ใช้บริหารจัดการ)       

15 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้บริหารจัดการ)       

16 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล       

17 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ประถมศึกษา       

18 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน มัธยมศึกษา       

19 ครุภัณฑ์การสอนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา       

20 ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น       

21 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย       

22 หุ่นจําลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์       

23 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า       

24 ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ       
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ลําดับ  รายการ(cm.) 
จํานวนที่
ใช้ได้ 

จํานวนรอ
ซ่อม 

จํานวนรอ
จําหน่าย 

26 ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน       

27 ครุภัณฑ์งานไม้       

28 ครุภัณฑ์งานโลหะ       

29 ครุภัณฑ์ชางอุตสาหกรรม       

30 ครุภัณฑ์งานยนต์       

31 ครุภัณฑ์วิชาคหกรรม       

32 ครุภัณฑ์วิชาศิลปกรรม       

33 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด       

34 ฃุดอุปกรณ์วิชาชีพเกษตรกรรม       

35 ครุภัณฑ์งานเขียนแบบ ม.ต้น       

36 เครื่องดนตรีสากล       

37 เครื่องดนตรีไทย ชุดเล็ก ประถมศึกษา       

38 เครื่องดนตรีไทย ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา       

39 ชุดอุปกรณ์วิชาพลานามัย       

40 โต๊ะเทเบิลเทนนิส       

41 ชุดอุปกรณ์เปตอง       

42 โทรทัศน์ส ี       

43 วิทยุ - เทป - ซีดี       

44 เครื่องเล่น ดีวีดี       

45 จานรับสัญญาณดาวเทียม       

46 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดเล็ก ประถมศึกษา       

47 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดใหญ ่มธัยมศึกษา       

48 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD       

49 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์       
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ลําดับ  รายการ(cm.) 
จํานวนที่
ใช้ได้ 

จํานวนรอ
ซ่อม 

จํานวนรอ
จําหน่าย 

50 เครื่องพิมพ์ (Printer)       

51 อุปกรณ์ห้องสมุดรร.ระดับประถมศึกษา-มธัยมศึกษา       

52 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา       

53 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา       

54 อุปกรณ์ศูนย์การเรียนรร.ขนาดเล็ก       

55 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยมต้น)       

56 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา)       

57 คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)       

58 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้ในการเรียนการสอน)       

59 โทรทัศน์สีชนิด จอแบน (LCD)       

60 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เบนซิน       

61 เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า       

62 เครื่องขยายเสียง       

63 เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 5, 10 กิโลวัตต์       

64 เครื่องปรับอากาศ       

65 เครื่องกรองนํ้า       

66 เครื่องทํานํ้าเย็น       

67 ถังนํ้าขนาด 2000 ลิตร แบบไฟเบอร์กลาส       

68 เครื่องตัดหญ้า       

69 โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอ้ี       

70 ตู้เย็น       

71 ถังนํ้าขนาด 2000 ลิดร แบบพลาสติก       

72 ถังนํ้าขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบไฟเบอร์กลาส       

73 ถังนํ้าขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบพลาสติก       
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ลําดับ  รายการ(cm.) 
จํานวนที่
ใช้ได้ 

จํานวนรอ
ซ่อม 

จํานวนรอ
จําหน่าย 

74 ถังนํ้าขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบสแตนเลส       

75 รถโดยสาร 12 ที่น่ัง       

76 รถกระบะ       
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ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) 
ความพร้อมในด้านต่างๆ ของโรงเรียน 

1.โรงเรียนเปิดภาษาแม่ หรือไม่  
  (ภาษาแม่ หมายถึง ภาษาท่ีบุคคลใช้เป็นภาษาหลักในการสื่อสารของตนเองกับบุคคลในพ้ืนท่ี, ประเทศเดียวกัน และเป็น
ภาษาท่ีพูดได้แต่กําเนิด บุคคลท่ีพูดภาษาแม่เรียกว่า Native Speaker) เป็นภาษาในการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 วิชา 
   เช่น ถ้านักเรียนในท้องถ่ินเป็นชาวจีนฮ่อโรงเรียนใช้ภาษาจีนฮ่อสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือมากกว่า เป็นต้น ในข้อนี้จะชี้วัด
ถึงการเปิดให้บริการและการเข้าถึงของการสอนภาษาแม่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะเด็กท่ีเป็นชนกลุ่มน้อย 
(สอนภาษาไทยไม่ต้องกรอก) 
 (     ) เปิดสอน        (     ) เปิดสอน 
2.โรงเรียนมีห้องสมุด หรือศูนย์การอ่านหรือไม่ 
 (     ) มีห้องสมุด 
 (     ) ไม่มีห้องสมุด 
   ถ้า ไม่มี ได้จัดรูปแบบอ่ืนหรือไม่ 
 (     ) ใช้พ้ืนท่ีบางส่วนของห้องเรียนจัดเป็นห้องสมุดหรือศูนย์การอ่าน 
 (     ) จัดมุมห้องเรียน เป็นห้องสมุด หรือเป็นศูนย์การอ่าน 
 (     ) อ่ืนๆ ระบุรูปแบบ 
   2.1 จํานวนหนังสือท้ังหมด.................เล่ม 
3.โรงเรียนมีบริการนํ้าด่ืมท่ีสะอาดปลอดภัย 
 (     ) มี         (     ) ไม่มี 
4.โรงเรียนมีห้องน้ํา, ห้องส้วม อย่างเพียงพอ (เกณฑ์ 40 คนต่อ 1 ท่ี) 
 (     ) เพียงพอ        (     ) เพียงพอ 
   4.1 ห้องส้วมแยก นักเรียนชาย นักเรียนหญิง 
 (     ) แยก           (     ) ไม่แยก 
   4.2 ห้องส้วมแยก สําหรับคนพิการ  
 (     ) แยก           (     ) ไม่แยก 
5.โรงเรียนมีโรงอาหาร อย่างเพียงพอ (เกณฑ์ 24 ห้องเรียนต่อโรงอาหาร 1 โรง) 
 (     ) เพียงพอ        (     ) เพียงพอ       (     ) ไม่มีโรงอาหาร 
6.งบประมาณด้านการศึกษาท้ังหมดที่ได้รับต้นสังกัดท้ังปี…………………..บาท (ปีงบประมาณ 2560) 
   งบประมาณด้านการศึกษาท่ีได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน…………………..บาท (ปีงบประมาณ 2560) 
7.ระยะเวลาของหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 1 ปีการศึกษา ( ไม่มีกรอก 0 ) 
   7.1 ระดับประถมศึกษา จํานวน...............ชั่วโมง 
   7.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน...............ชั่วโมง 
   7.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน...............ชั่วโมง 
8.ระดับเวลาของหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติด้านสุขภาพของนักเรียน 1 ปีการศึกษา 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา) ( ไม่มีกรอก 0 ) 
   8.1 ระดับประถมศึกษา จํานวน...............ชั่วโมง 
   8.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน...............ชั่วโมง 
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   8.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน...............ชั่วโมง 
9.จํานวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนชั้น ป.1 ท่ีผ่านการเข้ารับการศึกษาหรือดูแลเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 

   ในเขตเทศบาล…………….คน (เช่น รร. หรือ ศูนย์เด็กเล็กของ เทศบาล หรือ อปท.อ่ืนๆ) 
   นอกเขตเทศบาล…………….คน (เช่น รร. หรือ ศูนย์เด็กเล็กของ เทศบาล หรือ อปท.อ่ืนๆ) 
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รายช่ือคณะผู้จัดทํา 
 
คณะจัดทําข้อมูลเอกสาร 
1. นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ ปฏิบัติหน้าที่ 
   ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนลีสารสนเทศและ 
   การสื่อสาร 
2. นางนารินทร์พร บุญลาภ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 
3. นางสาวมาลี กรงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
4. นางสาวพรชนิตว์   วุฒิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
5. นางสาววัชรี  บุญโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นายอลงกรณ ์ ปัตทะมะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

จัดทํารูปเล่ม 
1. นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ ปฏิบัติหน้าที่ 
   ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนลีสารสนเทศและ 
   การสื่อสาร 

ออกแบบปก 
1. นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ ปฏิบัติหน้าที่ 
   ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนลีสารสนเทศและ 
   การสื่อสาร 
2. นายอลงกรณ์  ปัตทะมะ เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล 
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