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ด้านการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จ านวนสถานศึกษา จ าแนกตามสังกัดปีการศึกษา 2560 

สังกัด 
ปีการศึกษา 2560 

(โรง/แห่ง) 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 460 

- สพป. เลย เขต 1  161 
- สพป. เลย เขต 2 159 
- สพป. เลย เขต 3 109 
- สพม.19 31 
- ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษจังหวัดเลย 2 

  คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดเลย 6 
  ส ำนักงำน กศน.จังหวัดเลย 14 
  สถำนศึกษำเอกชน 28 
  องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 23 
  มหำวิทยำลัย 3 
  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเลย 15 
  ตชด. 8 

รวม 559 
 
จังหวัดเลยมีสถาบันการศึกษาจ านวน 558 แห่ง ดังนี้  

- สถานศึกษาสังกัดเทศบาล มีจำนวนโรงเรียน 5 แห่ง  
- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จ ำนวนโรงเรียน 169 แห่ง  
- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ ำนวนโรงเรียน 164 แห่ง  
- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ ำนวนโรงเรียนสังกัด สพฐ.จ ำนวน 110 โรงเรียน  
- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 19 (เลย – หนองบัวลาภู)  

จ ำนวนโรงเรียน 52 แห่ง ในจังหวัดเลย 31 แห่ง จังหวัดหนองบัวลำภู 21 แห่ง  
วิทยาลัยสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ ำนวน 5 แห่ง  

- วิทยำลัยเทคนิคเลย 
- วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย 
- วิทยำลัยกำรอำชีพด่ำนซ้ำย  
- วิทยำลัยกำรอำชีพวังสะพุง  
- วิทยำลัยเทคโนโลยีเลยบริหำรธุรกิจ  
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อุดมศึกษา 3 แห่ง  

- มหำวิทยำลัยรำชภัฎเลย  
- มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย วิทยำเขตศรีล้ำนช้ำง  
- มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย วิทยำเขตเลย วัดบ้ำนปำกหมำก  

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย มีสถำนศึกษำ 14 แห่ง  
 

ตารางท่ี 2 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2560 

สังกัด 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร รวม 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 459 4,075 413 4,947 

- สพป. เลย เขต 1 164 1,117 56 1,337 

- สพป. เลย เขต 2 154 1,323 135 1,612 

- สพป. เลย เขต 3 84 446 135 665 

- สพม.19 57 1,189 87 1,333 

- ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษจังหวัดเลย 2 52 77 131 

  คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดเลย 17 150 3 170 

  ส ำนักงำน กศน.จังหวัดเลย 16 22 213 251 

  สถำนศึกษำเอกชน 27 512  539 

  องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 23 282 4 308 

  มหำวิทยำลัย 75 386 100 561 

  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเลย 15 156 34 205 

รวม 633 5,635 844 7,112 
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ตารางท่ี 3 จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น 

สังกัด สพฐ. 
สังกัด 
สอศ. 

สังกัด 
กศน. 

การศึกษา
พิเศษ 

สาธิต 
มรภ.
เลย 

สังกัด 
สกอ. 

สังกัด 
สช. 

สังกัด
อปท. 

สังกัด 
พศ. 

รวม สพป.
เลย 

เขต 1 

สพป.
เลย เขต 

2 

สพป.
เลย 

เขต 3 

สพม.
19 

ก่อนประถมศึกษำ 3,957 4,983 1,483     172  3,826 2,669  17,090 

ประถมศึกษำ 13,650 13,713 5,489   1,253 179 197  6,855 2,603  43,939 

มัธยมต้น 2,222 2,957 650 11,838  7,164 412 24  1,920 1,597 1,341 30,125 

มัธยมปลำย/ปวช.    9,525 1,936 10,651 180   757 551 392 23,992 

ปวส.     3,142        3,142 

อุดมศึกษำ     98    12,687    12,785 

รวม 19,829 21,653 7,622 21,363 5,078 19,068 771 393 12,687 13,628 7,420 1,733 131,245 

ที่มา : 10 มิถุนำยน 2560 ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดเลย  
 
ตารางท่ี 4 จ านวนนักเรียนที่รับบริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเลย 

ที ่ ประเภทความบกพร่อง จ านวน (คน) 
1 บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น 2 
2 บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน 4 
3 บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 87 
4 บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ 84 
5 บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 0 
6 บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ 2 
7 บุคคลที่บกพร่องทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์ 0 
8 บุคคลออทิสติก 31 
9 บุคคลพิกำรซ้อน 40 
 รวม 250 

ที่มา : 10 มิถุนำยน 2560 ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดเลย  
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การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ด้านการศึกษาของจังหวัดเลย 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

จุดแขง็ (Strenghts : S)  
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีและดีมาก 
2. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. รูปแบบการบรหิารจัดการศึกษาจังหวัดเลยมีความเป็น 

เอกภาพตามหลักธรรมาภบิาล  
4. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีศักยภาพด้านการจัดการศึกษาสู่อาเซียน  
5. มีหน่วยงานที่ใหบ้ริการทางการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยครอบคลุมทุกพื้นที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม   

6. สถานศึกษาในสังกัดน ำสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศมา 
ใช้จัดการเรียนการสอนมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด 
ก ำหนดเป็นนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
และสื่อเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  

7. มีระบบช่วยเหลอืดูแลนักเรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง 

จุดอ่อน(Weaknesses : W)  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบระดับชาติ (OET,NT,PISA, V-NET) 

ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน และระดับอุดมศึกษาค่าเฉลี่ยยัง
ต่ ำกวา่มาตรฐาน ระดับชาติ    

2. มีสถานศึกษาขนาดเล็กจ ำนวนมาก   
3. ผูส้ ำเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีความสามารถและสมรรถนะ 

ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน   
4. สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญและสายอาชพียังไม่สอดคล้องกับ 

นโยบายของรัฐบาล (49:51)  
5. การระดมทรัพยากรทางการศึกษายังด ำเนินการได้ ค่อนข้างน้อย   
6. ปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน  
7. ขาดความเชื่อมโยงของระบบการจัดการศึกษาในทุกระดับ  
8. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถและทักษะเฉพาะทาง 
9. ผู้เรียนขาดทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ  

 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. จังหวัดเลยเป็นเมืองน่าอยู่ดา้นธรรมชาต ิด้านธรรมะ      

ด้านวัฒนธรรมประเพณี และมีแหล่งท่องเท่ียวที่หลากหลาย    
2. มีอาณาเขตติดต่อกับ สปป.ลาว มีการค้าชายแดนมีระบบโลจิสตกิส์ 

เปิดประตูสู่อาเซียน   
3. มีเครือข่ายความร่วมมอืด้านการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
4. มีความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม  

  

อุปสรรค (Threats : T)  
1. นโยบายด้านการศึกษาของชาติไม่ต่อเนื่อง มีผลต่อการน ำ

นโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
2. ปัญหายาเสพติด  
3. ปัญหาครอบครัว ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพท้องถิ่น  
4. สถานประกอบการรองรับการฝึกงานของนักศึกษาสายอาชีพ 
5. ไม่เพียงพอ  


