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การกรอกข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ในระบบ DMC 
 
โรงเรียน     หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
วันที่ตั้งโรงเรียน    หมายถึง   วันที่ก่อตั้งโรงเรียนนี้ ซึ่งได้บันทึกไว้ในสมุดหมายเหตุรายวัน 
 
เขตที่ตั้งของโรงเรียน    หมายถึง  ที่ตั้งของโรงเรียนว่าอยู่ในเขตใด  แบ่งเป็น  3  ลักษณะคือ  

   1)   เขตการปกครอง   หมายถึง  สถานที่ที่ตั้งของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศ 

   2)   ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์    หมายถึง  สถานที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่หรือบริเวณ
สภาพทางภูมิศาสตร์ 

   3)   โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัด 
 

เขตบริการของโรงเรียน    หมายถึง  เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนด 
 
รอยตะเข็บชายแดน    หมายถึง  โรงเรียนที่มีเขตพ้ืนที่ เขตบริการของโรงเรียนติดต่อกับแนวชายแดน
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
พื้นที่โรงเรียน    หมายถึง  ขนาดของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน  ที่ดินที่โรงเรียนมีสิทธิ์ครอบครอง  
หรือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาจากที่ดินนั้นซึ่งอาจจะมีจ านวนหลายแปลง  รวมถึงลักษณะการถือ
ครองที่ดินในแต่ละแปลงในลักษณะต่างๆ  ดังนี้ 

   1)   ที่ป่าสงวน  เป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตร  และได้รับความยินยอม
ให้จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือจัดการศึกษาให้บุตรหลานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นเล่า
เรียน 

   2)  ที่ธรณีสงฆ์  เป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลของวัดหรือกรมการศาสนา  และได้รับความ
ยินยอมให้จัดตั้งโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาให้บุตรหลานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
นั้นเล่าเรียน 

   3)   ที่ราชพัสดุ  เป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลของรัฐ  และยินยอมให้จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือจัด
การศึกษาให้บุตรหลานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นเล่าเรียน 

  4)   ที่ดินเช่าผู้อ่ืน  เป็นที่ดินที่โรงเรียนเช่าจากบุคคลอ่ืน  เพ่ือท าประโยชน์ในด้านการจัด
การศึกษา 
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   5)   ที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ที่ยินยอมให้จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือจัดการศึกษาให้บุตร
หลานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นเล่าเรียน 

   6)   ที่ได้รับบริจาค และ/หรือ ให้ใช้ประโยชน์  หมายถึง  ที่ดินที่โรงเรียนได้รับบริจาคหรือ
ให้ท าประโยชน์ด้านการจัดการศึกษาจากที่ดินผืนนั้น 

   7)   ที่สาธารณประโยชน์ 
   8)   ที่  ส.ป.ก. 
 

ประปา   แบ่งเป็น  3  ชนิด  คือ 
   1)   ประปาโรงเรียน    หมายถึง  น้ าประปาท่ีโรงเรียนจัดท า / ผลิต / ติดตั้งเอง 
   2)   ประปาหมู่บ้าน / ประปาเทศบาล    หมายถึง  น้ าประปาที่ชุมชน / เทศบาล  จัดท า / 

ผลิต และให้บริการกับชุมชน 
   3)   ประปานครหลวง / ภูมิภาค    หมายถึง  น้ าประปาที่การประปานครหลวงหรือการ

ประปาส่วนภูมิภาคจัดท า / ผลิต และให้บริการกับชุมชน 
 

โรงเรียนสาขา   หมายถึง  โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่ต้องการ
ให้บุตรหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน  ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง  แต่ไม่มีโรงเรียนตั้งอยู่ก่อน  
ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนสาขาแล้ว   
 
โรงเรียนที่มีไฟฟ้า   หมายถึง   โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ติดตั้งไฟฟ้าโดยหน่วยงานรัฐ หรือต่อพ่วงกับ
ชุมชน หรือใช้โซลาเซล หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
 
ปัญหาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน    หมายถึง  โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน ที่เกิดจากเสียง  อากาศ  และน้ า 
 
หน่วยงานทางการศึกษา    หมายถึง  หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้  และ / หรือ ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  เช่น  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยชุมชน 
 
โรงเรียนพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง    หมายถึง  โรงเรียนที่กระทรวงการคลังประกาศ
เป็นโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ  ในปีงบประมาณ 2553 
 
พื้นที่จุดบอด หมายถึง  บริเวณพ้ืนที่ที่กันดาร  การคมนาคมไปไม่ถึง หรือไปล าบาก บริการของรัฐเข้าไปได้
ยาก 
 
โรงเรียนตามโครงการพระราชด าริ    หมายถึง  โรงเรียนที่มีชื่อตามประกาศส านักพระราชวัง และได้รับ
การสนับสนุนช่วยเหลือ 
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โรงเรียนในพื้นที่ตามโครงการป้องกันตนเองชายแดน  (ปชด.)    หมายถึง  โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่
ชายแดน และด าเนินงานโครงการป้องกันตนเองชายแดน 
 
โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล  แบ่งเป็น  3  ประเภท  คือ 

   1)   โรงเรียนเครือข่ายวิทยาเขต    หมายถึง  โรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอ 
   2)   โรงเรียนเครือข่ายวิทยาการศึกษา   หมายถึง  โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

โรงเรียนเครือข่ายวิทยากรในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้  คอมพิวเตอร์  คณิตศาสตร์  
ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  วิชาชีพ  กีฬา และดนตรี 

   3)   โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ปฏิรูปการศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่ก าหนดให้เป็นศูนย์กลาง
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่มีความพร้อมทุกๆ ด้าน 

 
ประเภทโครงการอาหารกลางวัน  แบ่งออกเป็น  3  ประเภท 

ประเภทที่ 1    หมายถึง   โรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวัน
รับประทานทุกวันโดยไม่ขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ 

ประเภทที่ 2    หมายถึง   โรงเรียนสามารถบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวัน
รับประทานทุกวันโดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ 

ประเภทที่ 3    หมายถึง   โรงเรียนที่นักเรียนจ านวนหนึ่ง ไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน
ถึงแม้จะได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนตามที่รัฐจัดให้ จ าแนกเป็น 

   3.1)  หมายถึง  โรงเรียนที่มีนักเรียนจ านวนหนึ่งไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันแม้
โรงเรียนพยายามจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้มากกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแล้วก็ตาม 

   3.2)  หมายถึง  โรงเรียนที่มีนักเรียนจ านวนหนึ่งไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน 
และโรงเรียนก็ได้พยายามจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเท่านั้น 

 
ระบบคอมพิวเตอร์ 

-   STAND ALONE   หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเครื่องเดียว  ไม่มีการเชื่อมต่อเพ่ือ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันกับเครื่องอ่ืนๆ 

-   NETWORK   หมายถึง  การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2  เครื่องขึ้นไป  เป็นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ทรัพยากรในเครือข่ายร่วมกัน  ระบบเครือข่ายมีหลายระดับ 
แต่ที่นิยมใช้ทั่วไปภายในองค์กรหรือเครือข่ายขนาดเล็ก  คือ  ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN  :  Local  
Area  Network) 
รูปแบบการใช้งาน Internet 
     -    ระบบ LEASE LINE  หมายถึง  การส่งผ่านข้อมูลในระบบ Digital  ผ่านวงจรสื่อสาร
ตลอดเวลา สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ในอัตรา 64 kbps ขึ้นไป (kbps = kilo bit per second  คือ อัตรา
การส่งข้อมูล = 1024 bit  ในเวลา 1 วินาที) 
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-    ระบบ DIAL UP   หมายถึง  การส่งผ่านข้อมูลในระบบ Analog  ผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา 
และมีการเชื่อมต่อกับระบบเพ่ือใช้บางเวลา สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ในอัตรา 56 kbps ขึ้นไป (kbps = 
kilo bit per second  คือ อัตราการส่งข้อมูล = 1024 bit  ในเวลา 1 วินาที) 

-    ระบบ SATELLITE   หมายถึง  การส่งผ่านข้อมูลด้วยระบบสัญญาณดาวเทียม 
 

นักเรียนพิการ   หมายถึง   บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ  แบ่งเป็น  9  ประเภท  ได้แก่ 
1) คนที่มีความบกพร่องทางการเห็น  หมายถึง  บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับ

เล็กน้อยจนถึงบอดสนิท  อาจแบ่งได้  2  ประเภท  คือ  คนตาบอดสนิท  และคนเห็น
เลือนลาง 

2) คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  หมายถึง  คนที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับรุนแรง 
จนถึงระดับน้อยอาจแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  คนหูหนวก  และคนหูตึง 

3) คนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  หมายถึง  คนที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนปกติทั่วไป  
เมื่อวัดสติปัญญา  โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว  มีสติปัญญาต่ ากว่าบุคคลปกติ  
และความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ ากว่าเกณฑ์ปกติอย่างน้อย  2  ทักษะ
หรือมากกว่า  เช่น  ทักษะการสื่อความหมาย  ทักษะทางสังคม  ทักษะการใช้ สาธารณ
สมบัติ  การดูแลตนเอง  การด ารงชีวิตในบ้าน  การควบคุมตนเอง  สุขภาพอนามัย  
และความปลอดภัย  การเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน  การใช้เวลาว่างและการท างาน  
ซึ่งลักษณะความบกพร่องทางสติปัญญา  จะแสดงอาการก่อนอายุ  18  ปี  อาจแบ่ง
ความบกพร่องของสติปัญญาออกเป็น  2  ระดับ  ดังนี้ 

(1)  เด็กปัญญาอ่อนที่เรียนหนังสือได้  หมายถึง  เด็กปัญญาอ่อนที่มีระดับสติปัญญา
อยู่ระหว่าง  50 – 70  วัดโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน  มีสติปัญญาและความ
เฉลียวฉลาดไม่เท่าเทียมกับเด็กปกติในวัยเดียวกันและมีพฤติกรรมทางสังคมไม่
เหมาะสมกับวัย 

(2)  เด็กปัญญาอ่อนที่ฝึกได้  หมายถึง  เด็กปัญญาอ่อนที่มีระดับสติปัญญาอยู่ระหว่าง  
35 – 49  โดยประมาณ  เป็นเด็กปัญญาอ่อนขั้นปานกลางที่มีสติปัญญาและ
พฤติกรรมเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

4) คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  หมายถึง  คนที่มีอวัยวะไม่สมส่วนอวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป  กระดูกและกล้ามเนื้อพิการ  เจ็บป่วยเรื้อรัง   
รุนแรง  มีความพิการของระบบประสาท  มีความล าบากในการเคลื่อนไหวซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ  ทั้งนี้ไม่รวม คนที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส  
ได้แก่  ตาบอด  หูหนวก  อาจแบ่งได้เป็นประเภท  ดังนี้  โรคของระบบประสาท  โรค
ทางระบบกล้ามเนื้อกระดูก  การไม่สมประกอบมาแต่ก าเนิด  สภาพความพิการและ
ความบกพร่องทางสุขภาพอ่ืนๆ 

5) คนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  หมายถึง   คนที่มีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือ
หลายอย่างทางกระบวนการพ้ืนฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา  



 
 

 

------------------------ 

อาจเป็นภาษาพูดและหรือภาษาเขียน  ซึ่งส่งผลท าให้มีปัญหาในการฟัง  การพูด  การ
คิด  การอ่าน  การเขียน  การสะกด  หรือการค านวณ  รวมทั้งสภาพความบกพร่องใน
การรับรู้  สมองได้รับบาดเจ็บ  การปฏิบัติงานของสมองสูญเสียไป  ซึ่งท าให้มีปัญหาใน
การอ่าน  และปัญหาในการเข้าใจภาษา  ทั้งนี้  ไม่รวมคนที่มีปัญหาทางการเรียน
เนื่องจากสภาพ บกพร่อง  ทางการเห็น  การได้ยิน  การเคลื่อนไหว  ปัญญาอ่อน  
ปัญหาทางอารมณ์  หรือความด้อยโอกาสเนื่องจากสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมหรือ
เศรษฐกิจ 

6) คนที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  หมายถึง  บุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่อง
ของการออกเสียงพูด  เช่น  เสียงผิดปกติ  อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ  
หรือคนที่มีความบกพร่องในเรื่องความเข้าใจและการใช้ภาษาพูด  การเขียน  และหรือ
ระบบสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบของภาษา  เนื้อหา
ของภาษาและหน้าที่ของภาษา 

7) คนที่ปัญหาทางพฤติกรรมหรือทางอารมณ์   หมายถึง  คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
ปกติเป็นอย่างมาก  และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ไม่เป็นที่ยอมรับ
ทางสังคมหรือวัฒนธรรม 

8) คนออทิสติก  หมายถึง  บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม  ภาษาและ  
การสื่อความหมาย  พฤติกรรมอารมณ์  และจินตนาการ  ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการ
ท างานในหน้าที่บางส่วนของสมองผิดปกติไป  และความผิดปกตินี้พบได้ก่อนวัย  30  
เดือน  ลักษณะของบุคคลออทิสติก  สรุปได้ดังนี้ 
(1) มีความบกพร่องทางปฏิสัมพันธ์ทางสังคม   
(2) มีความบกพร่องทางการสื่อสาร  ทั้งด้านการใช้ภาษาพูด  ความเข้าใจภาษา  การ

แสดงกริยาสื่อความหมาย 
(3) มีความบกพร่องด้านพฤติกรรมและอารมณ์  บางคนมีพฤติกรรมซ้ าๆ  ผิดปกติ 
(4) มีความบกพร่องด้านการรับรู้ทางประสาทสัมผัส  การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5 
(5) มีความบกพร่องด้านการใช้อวัยวะต่างๆ  อย่างประสานสัมพันธ์  การใช้ส่วนต่างๆ   

ของร่างกาย   
(6) มีความบกพร่องด้านการจินตนาการ  ไม่สามารถแยกเรื่องจริงเรื่องสมมุติ  หรือ

ประยุกต์วิธีจากเหตุการหนึ่งไปยังอีกเหตุการหนึ่งได้ 
(7) มีความบกพร่องด้านสมาธิ  มีความสนใจที่สั้น  วอกแวกง่าย 

9) คนที่มีความพิการซ้อน  หมายถึง  คนที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่า
หนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน 
 

นักเรียนขาดแคลน     หมายถึง 
1) นักเรียนที่ขาดเครื่องแบบนักเรียน  หมายถึง  นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจน    

มีเครื่องแบบนักเรียนสวมใส่มาโรงเรียนไม่เพียงพอ   



 
 

 

------------------------ 

2) นักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องเขียน  หมายถึง  นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจนไม่มีเงิน
ซื้อเครื่องเขียน  ให้นักเรียนใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 

3) นักเรียนที่ขาดแคลนแบบเรียน ยืมเรียน  หมายถึง  แบบเรียนหนังสือยืมเรียนส าหรับ
นักเรียนทุกคน  มีไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน  ท าให้นักเรียนบางคนไม่มี
แบบเรียนใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 

4) นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน  หมายถึง  นักเรียนที่บิดามารดามีฐานะยากจน  
ไม่มีเงินซื้ออาหารกลางวันให้เด็กรับประทาน 
 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ   หมายถึง  นักเรียนที่แสดงออกถึงความสามารถอันโดดเด่น
หรือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างเป็นที่ประจักษ์  เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับเด็กอ่ืน ๆ  ที่อยู่ในวัยเดียวกันที่มีสภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ระดับเดียวกัน  
ความสามารถในที่นี้  ได้แก่  ความสามารถในด้านสติปัญญา  ความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง  
พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะพัฒนาความสามารถได้อย่างเป็นที่ประจักษ์  ซึ่งจ าแนกได้
ดังนี้ 

1) ด้านวิทยาศาสตร์ / ด้านคณิตศาสตร์  หมายถึง  มีความเข้าใจ  มองเห็นมิติสัมพันธ์สิ่งที่
เป็นนามธรรม  ใช้จ านวนได้รวดเร็ว  มีทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล  สร้างและ
สรุปความคิด  ปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการอย่างหลากหลายได้เร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 

2) ด้านภาษา   หมายถึง  เป็นผู้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารได้ดีกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 

3) ด้านดนตรี   หมายถึง   ผู้ที่มีความสามารถและมีจินตนาการในการแสดงหรือเล่นดนตรี
อย่างมีสุนทรียภาพ 

4) ด้านกีฬา   หมายถึง   ผู้มีความสามารถ  มีทักษะ  มีพรสวรรค์ในการออกก าลังกายได้
เป็นอย่างดีและโดดเด่นในการแข่งขันกีฬา 

5) ด้านทัศนศิลป์  และด้านศิลปะการแสดง   หมายถึง  ผู้มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในการถ่ายทอดสิ่งที่ประทับใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มาเป็นผลงาน
ศิลปะของตนเองอย่างเด่นชัดกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 

6) ด้าน ICT หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้
คอมพิวเตอร์ การสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมด้าน IT อย่างเด่นชัดกว่า
เด็กในวัยเดียวกัน 

7) อ่ืนๆ  หมายถึง  นักเรียนที่แสดงออกถึงความสามารถอันโดดเด่นนอกเหนือจาก 
 6 ประเภท  ข้างต้น 

นักเรียนพักนอนประจ า   หมายถึง  นักเรียนที่มีถ่ินที่อยู่ไม่สะดวก ห่างไกล กันดาร ท าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเดินทางไป-กลับ ระหว่างถ่ินที่อยู่กับโรงเรียน จ าเป็นต้องพักอาศัยในสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้ หรือที่ซึ่ง
ที่โรงเรียนสามารถด าเนินการควบคุมดูแลได้ เช่น  

1) บ้านพักครู  หมายถึง  บ้านพักครูที่ให้นักเรียนพักนอนประจ า ทั้งนี้นักเรียนอาจจะอาศัย
อยู่รวมกับครู หรืออยู่เฉพาะนักเรียนก็ได้ 



 
 

 

------------------------ 

2) ที่พักนักเรียน  หมายถึง  บ้านพัก / หอนอน ที่โรงเรียนสร้างขึ้นโดยเงินงบประมาณหรือ
เงินบริจาค ส าหรับให้นักเรียนพักนอนประจ า 

3) พักรวมกับชุมชน/อ่ืน ๆ   หมายถึง บ้านพักในชุมชนหรือวัด ที่ชุมชนหรือวัดให้ความ
ร่วมมือให้นักเรียนที่อาศัยพักนอนประจ า 
 

นักเรียนด้อยโอกาส   หมายถึง  นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  จ าแนกได้ ดังนี้ 
1) นักเรียนถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่ต้องท างานหรือถูก

บังคับให้ท างานหารายได้ด้วยการขายแรงงานก่อนถึงวัยอันสมควร   ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากนายจ้าง ไม่มี โอกาสได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักพัฒนาการอัน
เหมาะสมกับวัย 

2) นักเรียนที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ หรือโสเภณีเด็ก  หมายถึง  เด็กที่มีความสมัครใจ 
หรือถูกบังคับล่อลวงให้ขายบริการทางเพศ หรือถูกชักจูงให้ต้องตกอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อ
การประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 

3) นักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง หมายถึง เด็กที่มารดาคลอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาล หรือตามสถานที่
ต่าง ๆ รวมไปถึงเด็กที่พ่อแม่ปล่อยทิ้งไว้ให้มีชีวิตอยู่ตามล าพัง หรือกับบุคคลอ่ืน โดย
ไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ทั้งนี้  อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาการหย่าร้าง หรือ
ครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความสับสน ขาดความรัก ความอบอุ่น 
ตลอดถึงเด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ  

4) นักเรียนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หมายถึง เด็กท่ีกระท าผิดและ
ถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครอบเด็กและเยาวชน  ตามกฎหมาย ตลอดถึง
เด็กหญิงท่ีตั้งครรภ์นอกสมรส ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การท าแท้ง 
การฆ่าตัวตาย การทอดทิ้งทารก   

5) นักเรียนเร่ร่อน  หมายถึง  เด็กท่ีไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน  ด ารงชีวิตอยู่อย่างไร้
ทิศทาง  ขาดปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต  เสี่ยงต่อการประสบอันตราย  และเป็น
ปัญหาสังคม 

6) นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ  
หมายถึง  เด็กที่ติดเชื้อเอดส์  หรือมีพ่อแม่เจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์  เป็นเด็กที่มักถูกมอง
อย่างรังเกียจจนไม่สามารถเข้ารับการศึกษา  หรือบริการอื่น ๆ ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได้ 

7) นักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อย  หมายถึง  เด็กที่เป็นบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรม
แตกต่างไปจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  มีปัญหาเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทย จน
เป็นเหตุให้ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาหรือบริการอ่ืนๆ ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาตั้งหลัก
แหล่งอยู่ตามบริเวณชายแดนของประเทศไทย 

8) นักเรียนที่ถูกท าร้ายทารุณ  หมายถึง  เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย  ทางเพศ  หรือ
ทางจิตใจ  มีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุข  ระแวง  หวาดกลัว  เนื่องจากถูกท าร้ายทารุณ  ถูก
บีบคั้นกดดันจากพ่อแม่  หรือผู้ปกครอง  ซึ่งมีสภาพจิตใจหรืออารมณ์ไม่เป็นปกติ  หรือ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะต่าง ๆ  จากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว 



 
 

 

------------------------ 

9) นักเรียนยากจน (มากเป็นพิเศษ)  หมายถึง  เด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของคนยากจนที่มี
รายได้ไม่เพียงพอต่อการลี้ยงชีพ (ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน  40,000 บาทต่อปี)  
ครอบครัวอยู่รวมกันหลายคน  ขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐาน  มีชีวิตอยู่อย่างยากล าบาก  
รวมถึงเด็กในแหล่งชุมชนแออัด  หรือบุตรของกรรมกรก่อสร้าง  หรือเด็กจากครอบครัว
ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาและบริการอ่ืน ๆ 

10) นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด  หมายถึง  เด็กที่ติดสารระเหยหรือยาเสพติดให้
โทษ  หรือเด็กกลุ่มเสี่ยงการถูกชักน าให้ประพฤติตนไม่เหมาะสม  เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับ
กลุ่มมิจฉาชีพ  ผู้มีอิทธิพลหรือบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพผิด
กฎหมาย  เป็นเด็กด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มสูงต่อการก่อปัญหาในสังคม 

11) อ่ืนๆ หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษานอกเหนือจาก 10 
ประการ ข้างต้น 
 

นักเรียนที่ออกกลางคัน   หมายถึง  นักเรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนระหว่างปี  โดยไม่สามารถกลับเข้ามา
เรียนได้  ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังนี้ 

1) ฐานะยากจน 
2) มีปัญหาครอบครัว 
3) สมรสแล้ว 
4) มีปัญหาในการปรับตัว 
5) ต้องคดี/ถูกจับ 
6) เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 
7) อพยพตามผู้ปกครอง 
8) หาเลี้ยงครอบครัว 
9) กรณีอ่ืน ๆ 

 
ข้าราชการครูตาม (จ.18) หมายถึง ข้าราชการครูที่ก าหนดไว้ตาม จ.18 ของโรงเรียน ซึ่งอาจจะมากหรือ
น้อยกว่าจ านวนข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนจริง เนื่องจากมีข้าราชการครูบางส่วนไปช่วยราชการที่
โรงเรียนอ่ืนหรือศึกษาต่อ หรือข้าราชการครูจากโรงเรียนอื่นมาช่วย 
ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา   หมายถึง  ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
นั้น ๆ จริง  ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าจ านวนข้าราชการครูตามกรอบอัตราก าลัง  เนื่องจากมีข้าราชการ
ครูบางส่วนไปช่วยราชการที่โรงเรียนอ่ืนหรือลาศึกษาต่อ  หรือข้าราชการครูจากโรงเรียนอ่ืนมาช่วย
ราชการ 
ครูผู้ช่วย หมายถึง ข้าราชการครูที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ 
ครู  หมายถึง  ข้าราชการครู คศ.1 และ ครู คศ.2 ที่ยังไม่ได้รับการประเมินวิทยฐานะ 
ครูช านาญการ  หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.2 และได้รับเงินวิทยฐานะ 3,500 บาท 
ครูช านาญการพิเศษ หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.3 และได้รับเงินวิทยฐานะ 5,600 บาท 
ครูเชี่ยวชาญ หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.4 และได้รับเงินวิทยฐานะ 9,900 บาท 



 
 

 

------------------------ 

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับเงินเดือน คศ.5 และได้รับเงินวิทยฐานะ 13,000 บาท 
ครูอัตราจ้างช่ัวคราว   หมายถึง  ครูที่จ้างชั่วคราวด้วยงบประมาณในโครงการต่าง ๆ  จากส่วนราชการที่ 
จัดสรรให้  และจากงบประมาณอ่ืน 
ลูกจ้างประจ า  หมายถึง  ลูกจ้างประจ าที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณของทางราชการหมวด
ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว  หมายถึง  ลูกจ้างที่จ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ  และจาก
งบประมาณอ่ืน 
พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณ
ของส่วนราชการ เพ่ือพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


