คํานิยาม
โรงเรียน หมายถึง สถานที่สาํ หรับจัดการเรี ยนการสอนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนสาขา หมายถึง โรงเรี ยนที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของชุมชนหรื อท้องถิ่นที่ตอ้ งการให้บุตรหลานได้ศึกษาเล่าเรี ยนในโรงเรี ยน ที่ต้ งั อยูใ่ น
ท้องถิ่นของตนเอง แต่ไม่มีโรงเรี ยนตั้งอยูก่ ่อน ได้รับอนุญาตให้เปิ ดเป็ นโรงเรี ยนสาขา
ประเภทโรงเรียน หมายถึง การจัดประเภทโรงเรี ยนโดยแบ่งตามระดับการศึกษาที่จดั เป็ นหลัก หรื อตามวัตถุประสงค์ที่จดั การศึกษา แบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ
1 ประถมศึกษา คือ โรงเรี ยนในพื้นที่สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็ นหลัก แต่
อาจมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา หรื อจัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา(โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา)
2. มัธยมศึกษา คือ โรงเรี ยนในพื้นที่สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็ นหลัก แต่อาจมี
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา หรื อระดับประถมศึกษา
3. ศึกษาสงเคราะห์ คือ โรงเรี ยนที่จดั การศึกษาให้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส ซึ่งเป็ นการจัดการศึกษาที่มุ่งจัดให้แก่บุคคลที่รัฐจําเป็ นต้องให้การสงเคราะห์
เป็ นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผยู ้ ากไร้หรื อผูท้ ี่เสี ยเปรี ยบทางการศึกษาในลักษณะต่างๆ โดยจัดเป็ นโรงเรี ยนเฉพาะ
4. การศึกษาพิเศษ คือ โรงเรี ยนที่จดั การศึกษาให้แก่ผพู ้ ิการ ซึ่งเป็ นการจัดการศึกษาที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย สติปัญญา จิตใจ
อารมณ์ได้เรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมกับสภาพร่ างกาย จิตใจและความสามารถ โดยจัดเป็ นโรงเรี ยนเฉพาะ
การศึกษาระดับก่ อนประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุ 3 – 6 ปี เพื่อเป็ นการวางรากฐานชีวิตและการเตรี ยมความพร้อมของเด็กทั้ง
ร่ างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และการอยูร่ ่ วมในสังคม โดยปกติใช้เวลาเรี ยนตั้งแต่ช้ นั อนุบาล 1 - 2
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การศึกษาระดับประถม หมายถึง การศึกษาภาคบังคับที่มุ่งวางรากฐานเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ งั ในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ความรู ้
และความสามารถขั้นพื้นฐานโดยปกติใช้เวลาเรี ยน 6 ปี เริ่ มตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็ น 2 ระดับ ดังนี้
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น หมายถึง การศึกษาภาคบังคับที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ ต่อจากระดับประถมศึกษา
เพื่อให้รู้ความต้องการ ความสนใจและความถนัดของตนเองทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามควรแก่
วัย โดยปกติใช้เวลาเรี ยน 3 ปี เริ่ มตั้งมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง การศึกษาที่มุ่งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจเพื่อเป็ นพื้นฐานสําหรับการศึกษาต่อ
หรื อการประกอบอาชีพรวมทั้งการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมและทักษะทางสังคมที่จาํ เป็ น โดยปกติใช้เวลาเรี ยน 3 ปี เริ่ มตั้งแต่มธั ยมศึกษาปี ที่ 4 – 6
การศึกษาพิเศษ หมายถึง การศึกษาที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ได้เรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมกับสภาพร่ างกาย จิตใจและ
ความสามารถ โดยจัดเป็ นสถานศึกษาเฉพาะ
การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การศึกษาที่มุ่งจัดให้แก่บุคคลที่รัฐจําเป็ นต้องให้การสงเคราะห์เป็ นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู ้
ยากไร้หรื อผูท้ ี่เสี ยเปรี ยบทางการศึกษาในลักษณะต่างๆ โดยจัดเป็ นสถานศึกษาเฉพาะ
นักเรียนพิการ หมายถึง นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายและจิตใจ แบ่งเป็ น 9 ประเภท ได้แก่
1) บกพร่ องทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสี ยการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงบอดสนิท อาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ คนตาบอดสนิท และ
คนเห็นเลือนลาง
2) บกพร่ องทางการได้ยนิ หมายถึง คนที่สูญเสี ยการได้ยนิ ตั้งแต่ระดับรุ นแรง จนถึงระดับน้อยอาจแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ คนหูหนวก และ
คนหูตึง
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3) บกพร่ องทางสติปัญญา หมายถึง คนที่มีพฒั นาการช้ากว่าคนปกติทวั่ ไป เมื่อวัดสติปัญญา โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้วมีสติปัญญาตํ่า
กว่าบุ คคลปกติ และความสามารถในการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ อย่างน้อย 2 ทักษะหรื อมากกว่า เช่ น ทักษะการสื่ อ
ความหมาย ทักษะทางสังคม ทักษะการใช้ สาธารณสมบัติ การดูแลตนเอง การดํารงชีวิตในบ้าน การควบคุมตนเอง สุ ขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัย การเรี ยนวิชาเพื่อชีวิตประจําวัน การใช้เวลาว่างและการทํางาน ซึ่ งลักษณะความบกพร่ องทางสติปัญญา จะแสดงอาการก่อน
อายุ 18 ปี อาจแบ่งความบกพร่ องของสติปัญ ญาออกเป็ น 2 ระดับ ดังนี้
(1) เด็กปั ญญาอ่อนที่เรี ยนหนังสื อได้ หมายถึง เด็กปั ญญาอ่อนที่มีระดับสติปัญญาอยู่ระหว่าง 50 – 70 วัดโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
มีสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดไม่เท่าเทียมกับเด็กปกติในวัยเดียวกันและมีพฤติกรรมทางสังคมไม่เหมาะสมกับวัย
(2) เด็กปัญญาอ่อนที่ฝึกได้ หมายถึง เด็กปัญญาอ่อนที่มีระดับสติปัญญาอยูร่ ะหว่าง 35 – 49 โดยประมาณ เป็ นเด็กปั ญญาอ่อนขั้นปานกลาง
ที่มีสติปัญญาและพฤติกรรมเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้ของเด็ก
4) บกพร่ องทางร่ างกายหรื อสุ ขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไม่สมส่ วนอวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่ งหรื อหลายส่ วนขาดหายไป กระดูกและกล้ามเนื้ อ
พิการ เจ็บป่ วยเรื้ อรัง รุ นแรง มีความพิการของระบบประสาท มีความลําบากในการเคลื่อนไหวซึ่ งเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ
ทั้งนี้ไม่รวม คนที่มีความบกพร่ องทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ตาบอด หู หนวก อาจแบ่งได้เป็ นประเภท ดังนี้ โรคของระบบประสาท โรคทาง
ระบบกล้ามเนื้อกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กาํ เนิด สภาพความพิการและความบกพร่ องทางสุ ขภาพอื่นๆ
5) มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ หมายถึง คนที่มีความบกพร่ องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างทางกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความ
เข้ า ใจหรื อการใช้ ภ าษา อาจเป็ นภาษาพู ด และหรื อภาษาเขี ย น ซึ่ งส่ งผลทํา ให้ มี ปั ญ หาในการฟั ง การพู ด การคิ ด การอ่ า น
การเขียน การสะกด หรื อการคํานวณ รวมทั้งสภาพความบกพร่ องในการรับรู ้ สมองได้รับบาดเจ็บ การปฏิบตั ิงานของสมองสู ญเสี ยไป ซึ่ ง
ทําให้มีปัญหาในการอ่าน และปั ญหาในการเข้าใจภาษา ทั้งนี้ ไม่รวมคนที่ มีปัญหาทางการเรี ยนเนื่ องจากสภาพบกพร่ อง ทางการเห็ น
การได้ยนิ การเคลื่อนไหว ปั ญญาอ่อน ปั ญหาทางอารมณ์ หรื อความด้อยโอกาสเนื่องจากสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรมหรื อเศรษฐกิจ
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6) บกพร่ องทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่ องในเรื่ องของการออกเสี ยงพูด เช่น เสี ยงผิดปกติ อัตราความเร็ วและจังหวะ
การพูด ผิด ปกติ หรื อคนที่ มีค วามบกพร่ อ งในเรื่ อ งความเข้าใจและการใช้ภ าษาพูด การเขี ย น และหรื อระบบสัญลัก ษณ์ อื่ น ที่ ใ ช้ใ นการ
ติดต่อสื่ อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรู ปแบบของภาษา เนื้อหาของภาษาและหน้าที่ของภาษา
7) มีปัญหาทางพฤติกรรมหรื อทางอารมณ์ หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเป็ นอย่างมาก และปั ญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็ นไป
อย่างต่อเนื่อง ไม่เป็ นที่ยอมรับทางสังคมหรื อวัฒนธรรม
8) คนออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่ องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและ การสื่ อความหมาย พฤติกรรมอารมณ์ และจินตนาการ
ซึ่ งมีสาเหตุเนื่ องมาจากการทํางานในหน้าที่บางส่ วนของสมองผิดปกติไป และความผิดปกติน้ ี พบได้ก่อนวัย 30 เดื อน ลักษณะของบุคคล
ออทิสติก สรุ ปได้ดงั นี้
(1) มีความบกพร่ องทางปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
(2) มีความบกพร่ องทางการสื่ อสาร ทั้งด้านการใช้ภาษาพูด ความเข้าใจภาษา การแสดงกริ ยาสื่ อความหมาย
(3) มีความบกพร่ องด้านพฤติกรรมและอารมณ์ บางคนมีพฤติกรรมซํ้าๆ ผิดปกติ
(4) มีความบกพร่ องด้านการรับรู ้ทางประสาทสัมผัส การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
(5) มีความบกพร่ องด้านการใช้อวัยวะต่างๆ อย่างประสานสัมพันธ์ การใช้ส่วนต่างๆ ของร่ างกาย
(6) มีความบกพร่ องด้านการจินตนาการ ไม่สามารถแยกเรื่ องจริ งเรื่ องสมมุติ หรื อประยุกต์วิธีจากเหตุการหนึ่งไปยังอีกเหตุการหนึ่งได้
(7) มีความบกพร่ องด้านสมาธิ มีความสนใจที่ส้ นั วอกแวกง่าย
9) คนที่มีความพิการซ้อน หมายถึง คนที่มีสภาพความบกพร่ องหรื อความพิการมากกว่าหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน
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นักเรียนขาดแคลน หมายถึง
1) นักเรี ยนที่ขาดแคลนเครื่ องแบบนักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนที่บิดามารดามีฐานะยากจน มีเครื่ องแบบนักเรี ยนสวมใส่ มาโรงเรี ยนไม่เพียงพอ
2) นักเรี ยนที่ขาดแคลนเครื่ องเขียน หมายถึง นักเรี ยนที่บิดามารดามีฐานะยากจนไม่มีเงินซื้อเครื่ องเขียนให้นกั เรี ยนใช้ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3) นักเรี ยนที่ขาดแคลนแบบเรี ยน ยืมเรี ยน หมายถึง แบบเรี ยนหนังสื อยืมเรี ยนสําหรับนักเรี ยนทุกคน มีไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรี ยน
ทําให้นกั เรี ยนบางคนไม่มีแบบเรี ยนใช้ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4) นักเรี ยนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน หมายถึง นักเรี ยนที่บิดามารดามีฐานะยากจน ไม่มีเงินซื้ออาหารกลางวันให้เด็กรับประทาน
นักเรี ยนพักนอนประจํา หมายถึง นักเรี ยนที่มีถิ่นที่อยู่ไม่สะดวก ห่ างไกล กันดาร ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการเดินทางไป-กลับ ระหว่างถิ่นที่อยู่กบั โรงเรี ยน
จําเป็ นต้องพักอาศัยในสถานที่ที่โรงเรี ยนจัดให้ หรื อที่ซ่ ึงที่โรงเรี ยนสามารถดําเนินการควบคุมดูแลได้ เช่น
1) บ้านพักครู หมายถึง บ้านพักครู ที่ให้นกั เรี ยนพักนอนประจํา ทั้งนี้นกั เรี ยนอาจจะอาศัยอยูร่ วมกับครู หรื ออยูเ่ ฉพาะนักเรี ยนก็ได้
2) ที่พกั นักเรี ยน หมายถึง บ้านพัก / หอนอน ที่โรงเรี ยนสร้างขึ้นโดยเงินงบประมาณหรื อเงินบริ จาค สําหรับให้นกั เรี ยนพักนอนประจํา
3) พักรวมกับชุมชน/อื่น ๆ หมายถึง บ้านพักในชุมชนหรื อวัด ที่ชุมชนหรื อวัดให้ความร่ วมมือให้นกั เรี ยนที่อาศัยพักนอนประจํา
นักเรียนด้ อยโอกาส หมายถึง นักเรี ยนในโรงเรี ยนที่ดอ้ ยโอกาสทางการศึกษา จําแนกได้ ดังนี้
1) นักเรี ยนถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรื อแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่ตอ้ งทํางานหรื อถูกบังคับให้ทาํ งานหารายได้ดว้ ยการขายแรงงานก่อนถึงวัย
อันสมควร ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากนายจ้าง ไม่มีโอกาสได้รับการพัฒนาให้เป็ นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย
2) นักเรี ยนที่อยูใ่ นธุรกิจบริ การทางเพศ หรื อโสเภณี เด็ก หมายถึง เด็กที่มีความสมัครใจ หรื อถูกบังคับล่อลวงให้ขายบริ การทางเพศ หรื อถูกชักจูง
ให้ตอ้ งตกอยูใ่ นสภาพที่เสี่ ยงต่อการประกอบอาชีพขายบริ การทางเพศ
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3) นักเรี ยนที่ถูกทอดทิ้ง หมายถึง เด็กที่มารดาคลอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาล หรื อตามสถานที่ต่าง ๆ รวมไปถึงเด็กที่พ่อแม่ปล่อยทิ้งไว้ให้มีชีวิต อยู่
ตามลําพัง หรื อกับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากปั ญหาการหย่าร้าง หรื อครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิต
อยูท่ ่ามกลางความสับสน ขาดความรัก ความอบอุ่น ตลอดถึงเด็กที่ขาดผูอ้ ุปการะเลี้ยงดู อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ
4) นักเรี ยนที่อยูใ่ นสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กที่กระทําผิดและถูกควบคุมอยูใ่ นสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
ตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงที่ต้ งั ครรภ์นอกสมรส ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น การทําแท้ง การฆ่าตัวตาย การทอดทิ้งทารก
5) นักเรี ยนเร่ ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีที่อยูเ่ ป็ นหลักแหล่งแน่นอน ดํารงชีวิตอยูอ่ ย่างไร้ทิศทาง ขาดปั จจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต เสี่ ยงต่อการ
ประสบอันตราย และเป็ นปั ญหาสังคม
6) นักเรี ยนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรื อโรคติดต่อร้ายแรงที่สงั คมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่ติดเชื้อเอดส์ หรื อมีพอ่ แม่เจ็บป่ วยด้วยโรคเอดส์
เป็ นเด็กที่มกั ถูกมองอย่างรังเกียจจนไม่สามารถเข้ารับการศึกษา หรื อบริ การอื่น ๆ ร่ วมกับเด็กปกติทวั่ ไปได้
7) นักเรี ยนที่เป็ นชนกลุ่มน้อย หมายถึง เด็กที่เป็ นบุตรหลานของบุคคลที่มีวฒั นธรรมแตกต่างไปจากประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศ มีปัญหา
เกี่ ยวกับการถือสัญชาติไทย จนเป็ นเหตุให้ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาหรื อบริ การอื่นๆ ส่ วนใหญ่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ตามบริ เวณ
ชายแดนของประเทศไทย
8) นักเรี ยนที่ถูกทําร้ ายทารุ ณ หมายถึง เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่ างกาย ทางเพศ หรื อทางจิตใจ มีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็ นสุ ข ระแวง หวาดกลัว
เนื่ องจากถูกทําร้ายทารุ ณ ถูกบีบคั้นกดดันจากพ่อแม่ หรื อผูป้ กครอง ซึ่ งมีสภาพจิตใจหรื ออารมณ์ไม่เป็ นปกติ หรื อถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ในลักษณะต่าง ๆ จากบุคคลที่อยูใ่ กล้ตวั
9) นักเรี ยนยากจน (มากเป็ นพิเศษ) หมายถึง เด็กซึ่ งเป็ นบุตรหลานของคนยากจนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการลี้ยงชีพ (ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย
ไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี ) ครอบครัวอยูร่ วมกันหลายคน ขาดแคลนปั จจัยพื้นฐาน มีชีวิตอยูอ่ ย่างยากลําบาก รวมถึงเด็กในแหล่งชุมชนแออัด
หรื อบุตรของกรรมกรก่อสร้าง หรื อเด็กจากครอบครัวที่อยูใ่ นถิ่นทุรกันดาร ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาและบริ การอื่น ๆ
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10) นักเรี ยนที่มีปัญหาเกี่ ยวกับยาเสพติด หมายถึง เด็กที่ติดสารระเหยหรื อยาเสพติดให้โทษ หรื อเด็กกลุ่มเสี่ ยงการถูกชักนําให้ประพฤติตน
ไม่ เ หมาะสม เกี่ ย วข้อ งผูก พัน อยู่กับ กลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ ผูม้ ี อิ ท ธิ พ ลหรื อ บุ ค คลที่ แ สวงหาผลประโยชน์ จ ากการประกอบอาชี พ ผิด กฎหมาย
เป็ นเด็กด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มสูงต่อการก่อปัญหาในสังคม
11) อื่นๆ หมายถึง นักเรี ยนในโรงเรี ยนที่ดอ้ ยโอกาสทางการศึกษานอกเหนือจาก 10 ประการ ข้างต้น
นักเรียนทีอ่ อกกลางคัน หมายถึง นักเรี ยนที่ออกจากระบบโรงเรี ยนระหว่างปี โดยไม่สามารถกลับเข้ามาเรี ยนได้ ซึ่งเกิดจากสาเหตุดงั นี้
1) ฐานะยากจน
2) มีปัญหาครอบครัว
3) สมรสแล้ว
4) มีปัญหาในการปรับตัว
5) ต้องคดี/ถูกจับ
6) เจ็บป่ วย/อุบตั ิเหตุ
7) อพยพตามผูป้ กครอง
8) หาเลี้ยงครอบครัว
9) กรณี อื่น ๆ
ประชากร หมายถึง จํานวนประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ณ เดือน ธันวาคม 2553
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ข้ าราชการครูทปี่ ฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา หมายถึง ข้าราชการครู ที่ปฏิบตั ิงานสอนในสถานศึกษานั้น ๆ จริ ง ซึ่งอาจจะมากหรื อน้อยกว่าจํานวนข้าราชการครู
ตามกรอบอัตรากําลัง เนื่องจากมีขา้ ราชการครู บางส่ วนไปช่วยราชการที่โรงเรี ยนอื่นหรื อลาศึกษาต่อ หรื อข้าราชการครู จากโรงเรี ยนอื่นมาช่วยราชการ
ครู ผ้ ูช่วย หมายถึง ข้าราชการครู ที่อยูใ่ นระหว่างการทดลองปฏิบตั ิราชการ
ครู หมายถึง ข้าราชการครู คศ.1 และ ครู คศ.2 ที่ยงั ไม่ได้รับวิทยฐานะ
ครู ชํานาญการ หมายถึง ข้าราชการครู ที่ได้รับเงินเดือน คศ.2 และได้รับเงินวิทยฐานะ 3,500 บาท
ครู ชํานาญการพิเศษ หมายถึง ข้าราชการครู ที่ได้รับเงินเดือน คศ.3 และได้รับเงินวิทยฐานะ 5,600 บาท
ครู เชี่ยวชาญ หมายถึง ข้าราชการครู ที่ได้รับเงินเดือน คศ.4 และได้รับเงินวิทยฐานะ 9,900 บาท
ครู เชี่ยวชาญพิเศษ หมายถึง ข้าราชการครู ที่ได้รับเงินเดือน คศ.5 และได้รับเงินวิทยฐานะ 13,000 บาท
ครู อตั ราจ้ างชั่วคราว หมายถึง ครู ที่จา้ งชัว่ คราวด้วยงบประมาณในโครงการต่าง ๆ จากส่ วนราชการที่จดั สรรให้ และจากงบประมาณอื่น
ลูกจ้ างประจํา หมายถึง ลูกจ้างประจําที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณของทางราชการหมวดลูกจ้างประจํา
ลูกจ้ างชั่วคราว หมายถึง ลูกจ้างที่จา้ งชัว่ คราวด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ และจากงบประมาณอื่น
พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพือ่ เป็ นพนักงานของรัฐในการ
ปฏิบตั ิงานให้กบั ส่ วนราชการนั้น


