
ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่3) พ.ศ.2553  หมวด 2 มาตรา 10 ได้กล่าวถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคล 
มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ 
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่ง     
ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) 
และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2558 – 2563) ซึ่งได้ให้ความส าคัญต่อการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
อ านาจหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจเกี่ยวกับการจัด และการส่งเสริม
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
 (1) จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (2) ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง
จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศ  การบริหารและการจัด
การศึกษา 
 (4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ และประสาน 
ส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 (6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 (7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 



โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

หน่วยงานในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

 
 
 



ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีปริมาณงานในความรับผิดชอบที่ประกอบด้วย

หน่วยงาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตามตารางดังนี้ 

รายการ จ านวน/หน่วย 

1. ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าในส่วนกลาง  20  ส านัก 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 183  แห่ง 

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 42  แห่ง 

4. สถานศึกษาท้ังหมด 
           - โรงเรียน สพป.                            28,358 โรงเรียน   
           - โรงเรียน สพม.                              2,361 โรงเรียน 
           - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์                      51 โรงเรียน 
           - โรงเรียนการศึกษาพิเศษ                       46 โรงเรียน 
           - ศูนย์การศึกษาพิเศษ                     

30,816 โรงเรียน 
 
 
 
 

 77  แห่ง 

5. ห้องเรียน  344,699 ห้องเรียน 

6. นักเรียน 

• โรงเรียนปกติ                                                        6,980,871 คน 
           - ก่อนประถมศึกษา                               890,328 คน 
           - ประถมศึกษา                                  3,244,395 คน 
           - มัธยมศึกษาตอนต้น                          1,767,833 คน 
           - มัธยมศึกษาตอนปลาย                       1,078,315 คน 

• โรงเรียนศึกษาสงเคราะห/์การศกึษาพิเศษ                          47,042 คน 

           - ศึกษาสงเคราะห์                                  34,773 คน 
           - ศึกษาพิเศษ                                        12,269 คน 

• จัดโดยครอบครัว                                                368 คน 

• สถานประกอบการ                                           5,680 คน 

• โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมูิภาค (จฬุาภรณราชวิทยาลัย)  8,640 คน 

       7,042,601  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. นักเรียนพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ *           228,456  คน 

8. นักเรียนด้อยโอกาสเรียนร่วมกบัเด็กปกต ิ*         4,802,767  คน 

9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           - ผู้บริหาร                                          33,041 คน 
           - ครูผู้สอน                                        369,371 คน 
           - บุคลากรทางการศึกษา                         15,568 คน 

          417,980  คน 

10. ข้าราชการพลเรือน     (ส่วนกลาง) 969  คน 

หมายเหตุ  :  * หมายถึง นักเรียนในข้อ 7 และข้อ 8 เป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนในข้อ 6 ในโรงเรียนปกติ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 

 


