คํานิยาม
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสาขา หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความตองการของชุมชนหรือทองถิ่นที่ตองการใหบุตรหลานไดศึกษาเลาเรียนในโรงเรียน ที่ตั้งอยูใน
ทองถิ่นของตนเอง แตไมมีโรงเรียนตั้งอยูกอน ไดรับอนุญาตใหเปดเปนโรงเรียนสาขาแลว
หนวยงานทางการศึกษา หมายถึง หนวยงานที่มีหนาที่จัดการเรียนรู และ / หรือ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ชุมชน
เด็กพิการ หมายถึง บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ แบงเปน 9 ประเภท ไดแก
1) คนที่ มีความบกพรองทางการเห็ น หมายถึ ง บุคคลที่ สูญเสีย การเห็น ตั้ง แตร ะดับเล็ก น อยจนถึ งบอดสนิท อาจแบง ได 2 ประเภท คื อ
คนตาบอดสนิท และคนเห็นเลือนลาง
2) คนที่มีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง คนที่สูญเสียการไดยินตั้งแตระดับรุนแรง จนถึงระดับนอยอาจแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
คนหูหนวก และคนหูตึง
3) คนที่มีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง คนที่มีพัฒนาการชากวาคนปกติทั่วไป เมื่อวัดสติปญญา โดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลว
มีสติปญญาต่ํากวาบุคคลปกติ และความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ํากวาเกณฑปกติอยางนอย 2 ทักษะหรือมากกวา เชน ทักษะ
การสื่อความหมาย ทักษะทางสังคม ทักษะการใช สาธารณสมบัติ การดูแลตนเอง การดํารงชีวิตในบาน การควบคุมตนเอง สุขภาพอนามัย
และความปลอดภัย การเรียนวิชาเพื่อชีวิตประจําวัน การใชเวลาวางและการทํางาน ซึ่งลักษณะความบกพรองทางสติปญญา จะแสดงอาการ
กอนอายุ 18 ป อาจแบงความบกพรองของสติปญญาออกเปน 2 ระดับ ดังนี้
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4)

5)

6)

7)

(1) เด็กปญญาออนที่เรียนหนังสือได หมายถึง เด็กปญญาออนที่มีระดับสติปญญาอยูระหวาง 50 – 70 วัดโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน
มีสติปญญาและความเฉลียวฉลาดไมเทาเทียมกับเด็กปกติในวัยเดียวกันและมีพฤติกรรมทางสังคมไมเหมาะสมกับวัย
(2) เด็กปญญาออนที่ฝกได หมายถึง เด็กปญญาออนที่มีระดับสติปญญาอยูระหวาง 35 – 49 โดยประมาณ เปนเด็กปญญาออนขั้นปานกลาง
ที่มีสติปญญาและพฤติกรรมเปนอุปสรรคตอการเรียนรูของเด็ก
คนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไมสมสวนอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนขาดหายไป กระดูกและ
กลามเนื้อพิการ เจ็บปวยเรื้อรัง รุนแรง มีความพิการของระบบประสาท มีความลําบากในการเคลื่อนไหวซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษาใน
สภาพปกติ ทั้งนี้ไมรวม คนที่มีความบกพรองทางประสาทสัมผัส ไดแก ตาบอด หูหนวก อาจแบงไดเปนประเภท ดังนี้ โรคของระบบ
ประสาท โรคทางระบบกลามเนื้อกระดูก การไมสมประกอบมาแตกําเนิด สภาพความพิการและความบกพรองทางสุขภาพอื่นๆ
คนที่มีปญหาทางการเรียนรู หมายถึง คนที่มีความบกพรองอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางทางกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับ
ความเข า ใจหรื อ การใช ภ าษา อาจเป น ภาษาพู ด และหรื อ ภาษาเขี ย น ซึ่ ง ส ง ผลทํ า ให มี ป ญ หาในการฟ ง การพู ด การคิ ด การอ า น
การเขียน การสะกด หรือการคํานวณ รวมทั้งสภาพความบกพรองในการรับรู สมองไดรับบาดเจ็บ การปฏิบัติงานของสมองสูญเสียไป ซึ่ง
ทําใหมีปญหาในการอาน และปญหาในการเขาใจภาษา ทั้งนี้ ไมรวมคนที่มีปญหาทางการเรียนเนื่องจากสภาพบกพรอง ทางการเห็น
การไดยิน การเคลื่อนไหว ปญญาออน ปญหาทางอารมณ หรือความดอยโอกาสเนื่องจากสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ
คนที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลที่มีความบกพรองในเรื่องของการออกเสียงพูด เชน เสียงผิดปกติ อัตราความเร็ว
และจังหวะการพูดผิดปกติ หรือคนที่มีความบกพรองในเรื่องความเขาใจและการใชภาษาพูด การเขียน และหรือระบบสัญลักษณอื่นที่ใชใน
การติดตอสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบของภาษา เนื้อหาของภาษาและหนาที่ของภาษา
คนที่ปญหาทางพฤติกรรมหรือทางอารมณ หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเปนอยางมาก และปญหาทางพฤติกรรมนั้นเปนไป
อยางตอเนื่อง ไมเปนที่ยอมรับทางสังคมหรือวัฒนธรรม
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8) คนออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความบกพรองทางพัฒนาการดานสังคม ภาษาและ การสื่อความหมาย พฤติกรรมอารมณ และจินตนาการ
ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการทํางานในหนาที่บางสวนของสมองผิดปกติไป และความผิดปกตินี้พบไดกอนวัย 30 เดือน ลักษณะของบุคคล
ออทิสติก สรุปไดดังนี้
(1) มีความบกพรองทางปฏิสัมพันธทางสังคม
(2) มีความบกพรองทางการสื่อสาร ทั้งดานการใชภาษาพูด ความเขาใจภาษา การแสดงกริยาสื่อความหมาย
(3) มีความบกพรองดานพฤติกรรมและอารมณ บางคนมีพฤติกรรมซ้ําๆ ผิดปกติ
(4) มีความบกพรองดานการรับรูทางประสาทสัมผัส การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5
(5) มีความบกพรองดานการใชอวัยวะตางๆ อยางประสานสัมพันธ การใชสวนตางๆ ของรางกาย
(6) มีความบกพรองดานการจินตนาการ ไมสามารถแยกเรื่องจริงเรื่องสมมุติ หรือประยุกตวิธีจากเหตุการหนึ่งไปยังอีกเหตุการหนึ่งได
(7) มีความบกพรองดานสมาธิ มีความสนใจที่สั้น วอกแวกงาย
9) คนที่มีความพิการซอน หมายถึง คนที่มีสภาพความบกพรองหรือความพิการมากกวาหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน
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จํานวนนักเรียนขาดแคลน หมายถึง
1) นักเรียนที่ขาดเครื่องแบบนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจน มีเครื่องแบบนักเรียนสวมใสมาโรงเรียนไมเพียงพอ
2) นักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องเขียน หมายถึง นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจนไมมีเงินซื้อเครื่องเขียน ใหนักเรียนใชประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู
3) นักเรียนที่ขาดแคลนแบบเรียน ยืมเรียน หมายถึง แบบเรียนหนังสือยืมเรียนสําหรับนักเรียนทุกคน มีไมเพียงพอกับความตองการของนักเรียน
ทําใหนักเรียนบางคนไมมีแบบเรียนใชประกอบกิจกรรมการเรียนรู
4) นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน หมายถึง นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจน ไมมีเงินซื้ออาหารกลางวันใหเด็กรับประทาน
นักเรียนพักนอนประจํา หมายถึง นักเรียนที่มีถิ่นที่อยูไมสะดวก หางไกล กันดาร ทําใหเปนอุปสรรคตอการเดินทางไป-กลับ ระหวางถิ่นที่อยูกับโรงเรียน
จําเปนตองพักอาศัยในสถานที่ที่โรงเรียนจัดให หรือที่ซึ่งที่โรงเรียนสามารถดําเนินการควบคุมดูแลได เชน
1) บานพักครู หมายถึง บานพักครูที่ใหนักเรียนพักนอนประจํา ทั้งนี้นักเรียนอาจจะอาศัยอยูรวมกับครู หรืออยูเฉพาะนักเรียนก็ได
2) ที่พักนักเรียน หมายถึง บานพัก / หอนอน ที่โรงเรียนสรางขึ้นโดยเงินงบประมาณหรือเงินบริจาค สําหรับใหนักเรียนพักนอนประจํา
3) พักรวมกับชุมชน/อื่น ๆ หมายถึง บานพักในชุมชนหรือวัด ที่ชุมชนหรือวัดใหความรวมมือใหนักเรียนที่อาศัยพักนอนประจํา
นักเรียนดอยโอกาส หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนที่ดอยโอกาสทางการศึกษา จําแนกได ดังนี้
1) นักเรียนถูกบังคับใหขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่ตองทํางานหรือถูกบังคับใหทํางานหารายไดดวยการขายแรงงานกอนถึงวัย
อันสมควร ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจาง ไมมีโอกาสไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย
2) นักเรียนที่อยูในธุรกิจบริการทางเพศ หรือโสเภณีเด็ก หมายถึง เด็กที่มีความสมัครใจ หรือถูกบังคับลอลวงใหขายบริการทางเพศ หรือถูกชักจูง
ใหตองตกอยูในสภาพที่เสี่ยงตอการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ
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3) นักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง หมายถึง เด็กที่มารดาคลอดทิ้งไวในโรงพยาบาล หรือตามสถานที่ตาง ๆ รวมไปถึงเด็กที่พอแมปลอยทิ้งไวใหมีชีวิต อยู
ตามลําพัง หรือกับบุคคลอื่น โดยไมไดรับการเลี้ยงดูจากพอแม ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากปญหาการหยาราง หรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิต
อยูทามกลางความสับสน ขาดความรัก ความอบอุน ตลอดถึงเด็กที่ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ
4) นักเรียนที่อยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กที่กระทําผิดและถูกควบคุมอยูในสถานพินิจและคุมครอบเด็กและเยาวชน
ตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงที่ตั้งครรภนอกสมรส ซึ่งมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ เชน การทําแทง การฆาตัวตาย การทอดทิ้งทารก
5) นักเรียนเรรอน หมายถึง เด็กที่ไมมีที่อยูเปนหลักแหลงแนนอน ดํารงชีวิตอยูอยางไรทิศทาง ขาดปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต เสี่ยงตอการ
ประสบอันตราย และเปนปญหาสังคม
6) นักเรียนที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส หรือโรคติดตอรายแรงที่สังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่ติดเชื้อเอดส หรือมีพอแมเจ็บปวยดวยโรคเอดส
เปนเด็กที่มักถูกมองอยางรังเกียจจนไมสามารถเขารับการศึกษา หรือบริการอื่น ๆ รวมกับเด็กปกติทั่วไปได
7) นักเรียนที่เปนชนกลุมนอย หมายถึง เด็กที่เปนบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกตางไปจากประชาชนสวนใหญของประเทศ มีปญหา
เกี่ยวกับการถือสัญชาติไทย จนเปนเหตุใหไมมีโอกาสไดรับการศึกษาหรือบริการอื่นๆ สวนใหญอพยพเขามาตั้งหลักแหลงอยูตามบริเวณ
ชายแดนของประเทศไทย
8) นักเรียนที่ถูกทํารายทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกลวงละเมิดทางรางกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ มีชีวิตอยูอยางไมเปนสุข ระแวง หวาดกลัว
เนื่องจากถูกทํารายทารุณ ถูกบีบคั้นกดดันจากพอแม หรือผูปกครอง ซึ่งมีสภาพจิตใจหรืออารมณไมเปนปกติ หรือถูกลวงละเมิดทางเพศ
ในลักษณะตาง ๆ จากบุคคลที่อยูใกลตัว
9) นักเรียนยากจน (มากเปนพิเศษ) หมายถึง เด็กซึ่งเปนบุตรหลานของคนยากจนที่มีรายไดไมเพียงพอตอการลี้ยงชีพ (ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ย
ไมเกิน 20,000 บาทตอป) ครอบครัวอยูรวมกันหลายคน ขาดแคลนปจจัยพื้นฐาน มีชีวิตอยูอยางยากลําบาก รวมถึงเด็กในแหลงชุมชนแออัด
หรือบุตรของกรรมกรกอสราง หรือเด็กจากครอบครัวที่อยูในถิ่นทุรกันดาร ขาดโอกาสที่จะไดรับการศึกษาและบริการอื่น ๆ

ฉ

10) นักเรียนที่มีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง เด็กที่ติดสารระเหยหรือยาเสพติดใหโทษ หรือเด็กกลุมเสี่ยงการถูกชักนําใหประพฤติตน
ไม เ หมาะสม เกี่ ย วข อ งผู ก พั น อยู กั บ กลุ ม มิ จ ฉาชี พ ผู มี อิ ท ธิ พ ลหรื อ บุ ค คลที่ แ สวงหาผลประโยชน จ ากการประกอบอาชี พ ผิ ด กฎหมาย
เปนเด็กดอยโอกาสที่มีแนวโนมสูงตอการกอปญหาในสังคม
11) อื่นๆ หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนที่ดอยโอกาสทางการศึกษานอกเหนือจาก 10 ประการ ขางตน
นักเรียนที่ออกกลางคัน หมายถึง นักเรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนระหวางป โดยไมสามารถกลับเขามาเรียนได ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังนี้
1) ฐานะยากจน
2) มีปญหาครอบครัว
3) สมรสแลว
4) มีปญหาในการปรับตัว
5) ตองคดี/ถูกจับ
6) เจ็บปวย/อุบัติเหตุ
7) อพยพตามผูปกครอง
8) หาเลี้ยงครอบครัว
9) กรณีอื่น ๆ
ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา หมายถึง จํานวนขาราชการครูที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษานั้น ๆ จริง ซึ่งอาจจะมากหรือนอยกวาจํานวน
ขาราชการครู ตามกรอบอัตรากํ าลัง เนื่องจากมีขาราชการครูบางสวนไปชวยราชการที่โรงเรีย นอื่นหรือลาศึกษาตอ หรือขาราชการครูจากโรงเรี ยนอื่ น
มาชวยราชการ
ครู หมายถึง ขาราชการครู คศ.1 และ ครู คศ.2 ที่ยังไมไดรับการประเมินเพื่อรับวิทยฐานะ
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ครูผูชวย หมายถึง ขาราชการครูที่อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติราชการไมครบ 2 ป และไมผานการประเมิน
ครูชํานาญการ หมายถึง ขาราชการครูที่ไดรับเงินเดือน คศ.2 และไดรับเงินวิทยฐานะ 3,500 บาท
ครูชํานาญการพิเศษ หมายถึง ขาราชการครูที่ไดรับเงินเดือน คศ.3 และไดรับเงินวิทยฐานะ 5,600 บาท
ครูเชี่ยวชาญ หมายถึง ขาราชการครูที่ไดรับเงินเดือน คศ.4 และไดรับเงินวิทยฐานะ 9,900 บาท
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ หมายถึง ขาราชการครูที่ไดรับเงินเดือน คศ.5 และไดรับเงินวิทยฐานะ 13,000 บาท
ครูอัตราจางชัว่ คราว หมายถึง ครูที่จางชั่วคราวดวยงบประมาณในโครงการตาง ๆ จากสวนราชการที่
จัดสรรให และจากงบประมาณอื่น
ลูกจางประจํา หมายถึง ลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณของทางราชการหมวดลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว หมายถึง ลูกจางที่จางชัว่ คราวดวยเงินงบประมาณของทางราชการ และจากงบประมาณอืน่
พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจาง โดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพือ่ พนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน
ใหกับสวนราชการนั้น


