
              
 

 

 

 

ด้านการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จ านวนสถานศึกษา จ าแนกตามสังกัดปีการศึกษา 2563 

สังกัด 
ปีการศึกษา 2563 

(โรง/แห่ง) 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 448 

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1  151 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2 157 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 108 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19 31 
- ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษจังหวัดเลย 2 

  คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดเลย 7 
  ส ำนักงำน กศน.จังหวัดเลย 14 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 29 
  องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 26 
  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  4 
  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 15 
  กองก ำกับกำรต ำรวจตะเวนชำยแดน  8 

รวม 551 
 

จังหวัดเลยมีสถาบันการศึกษาจ านวน 551 แห่ง ดังนี้  
- สถานศึกษาสังกัดเทศบาล มีจ ำนวนโรงเรียน 7 แห่ง  
- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จ ำนวนโรงเรียน 151 แห่ง  
- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ ำนวนโรงเรียน 157 แห่ง  
- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จ ำนวนโรงเรียนสังกัด สพฐ.จ ำนวน 108 โรงเรียน  
- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 19 (เลย – หนองบัวล าภู)  

จ ำนวนโรงเรียน 52 แห่ง ในจังหวัดเลย 31 แห่ง จังหวัดหนองบัวลำภู 21 แห่ง  
วิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ ำนวน 7 แห่ง  

- วิทยำลัยเทคนิคเลย 
- วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย 
- วิทยำลัยอำชีวศึกษำมหำนครเลย  
- วิทยำลัยกำรอำชีพด่ำนซ้ำย  
- วิทยำลัยกำรอำชีพวังสะพุง  
- วิทยำลัยเทคโนโลยีเลยบริหำรธุรกิจ  
- โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐำนสโม 



              
 

 

 

 

อุดมศึกษา 4 แห่ง  
- มหำวิทยำลัยรำชภัฎเลย  
- มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย  
- มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย วิทยำเขตศรีล้ำนช้ำง  
- มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย วิทยำเขตเลย วัดบ้ำนปำกหมำก  

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย มีสถำนศึกษำ 14 แห่ง  
ตารางท่ี 2 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 

สังกัด 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร รวม 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) 429 3,982 1,005 5,416 

- สพป. เลย เขต 1 140 1,168 396 1,704 

- สพป. เลย เขต 2 148 1,239 128 1,515 

- สพป. เลย เขต 3 88 340 62 490 

- สพม.19 51 1,179 376 1,606 

- ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษจังหวัดเลย (สศศ.) 2 56 43 101 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดเลย (สอศ.) 24 151 165 340 

  ส ำนักงำน กศน.จังหวัดเลย (กศน.) 24 14 202 240 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) 29 550 23 602 

  องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 26 289 92 407 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (อว.) 66 473 37 576 

  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเลย (พศ.) 15 171 - 186 

  กองก ำกับกำรต ำรวจตะเวนชำยแดน (ตชด.) 8 35 15 58 

รวม 621 5,665 1,539 7,825 



              
 

 

 

 

ตารางท่ี 3 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
สังกดั 
สพฐ. 

สังกัด 
สอศ. 

สังกดั 
กศน. 

สังกัด 
ตชด. 

สังกัด 
อว. 

สังกดั 
สช. 

สังกัด 
อปท. 

สังกัด 
พศ. 

รวมทั้งสิ้น 

ปฐมวัย  9,433 - - 127 164 3,841 2,310 - 15,875 

ประถมศึกษำ 34,240 - 1,767 461 216 6,942 2,718 - 46,344 
ม.ต้น 17,176 - 6,595 - 94 2,161 1,572 1,093 28,691 
ม.ปลำย/ปวช. 9,577 5,450 9,377 - 4 781 566 367 26,122 
ปวส. - 2,955 - - - - - - 2,955 
อุดมศึกษำ - 111 - - 9,048 - - - 9,159 

รวม 70,426 8,516 17,739 588 9,526 13,725 7,166 1,460 129,146 
    ที่มา : ข้อมูลแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดเลย ฉบับทบทวน ปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ V-NET ของสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเลย 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 – 2561 

 ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

2560 2561 เพิ่ม / ลด  
จังหวัดเลย 40.92 40.53 -0.39 
ศธภ.10 39.31 39.52 0.21 
ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

39.86 39.92 0.06 

ประเทศ 41.60 41.63 0.03 
  จำกตำรำงที่ 4 ผลกำรสอบ V-NET ระดับ ปวช. ปีกำรศึกษำ 2561 ในภำพรวมของจังหวัดเลย มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 40.53 เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรสอบ V-NET ระดับ ปวช. ปีกำรศึกษำ 2560 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.92) พบว่ำ 
ผลกำรสอบ V-NET ระดับ ปวช. ปีกำรศึกษำ 2561 ลดลง (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ลดลง -0.39) 

 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ V-NET ของสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเลย 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560 – 2561  

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

2560 2561 เพิ่ม / ลด 
จังหวัดเลย 35.65 37.87 2.22 
ศธภ.10 35.25 37.83 2.58 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  35.85 38.65 2.80 
ประเทศ  37.11 40.04 2.93 



              
 

 

 

 

 จำกตำรำงที่ 5 ผลกำรสอบ V-NET ระดับ ปวส. ปีกำรศึกษำ 2561 ในภำพรวมของจังหวัดเลย มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 37.87 เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรสอบ V-NET ระดับ ปวส. ปีกำรศึกษำ 2560 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
35.65) พบว่ำ ผลกำรสอบ V-NET ระดับ ปวส. ปีกำรศึกษำ 2561 เพ่ิมข้ึน (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เพ่ิมข้ึน 2.22) 
 

ปัญหาและอุปสรรคด้านการศึกษา  
 จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำและกำรวิเครำะห์ถึงปัญหำอุปสรรคภำพกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดเลย
จำกด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วยด้ำนผู้เรียน ด้ำนบุคลำกร ด้ำนงบประมำณ และด้ำนบริหำรจัดกำร พบว่ำมีปัญหำและ
อุปสรรค สรุปได้ดังนี้ 
 

1. ด้านผู้เรียน 
- ผู้เรียนยังมีภำวะทุพโภชนำกำร 
- ผู้เรียนในวัยเรียนอำยุ 6 – 14 ปี ยังไม่สำมำรถเข้ำเรียนกำรศึกษำภำคบังคับได้ครบทุกคน 
- นักเรียนระดับประถมศึกษำ ชั้น ป.1 - ป.3 ยังอ่ำนหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ ครบ 100% 
- ในภำพรวมของจังหวัดเลย มีผู้เรียนออกกลำงคัน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 
- ย้ำยที่เรียนบ่อยเนื่องจำกผู้ปกครองย้ำยถิ่นฐำนบ่อย ส่วนใหญ่มีอำชีพรับจ้ำงทัว่ไป 
- ผลกำรทดสอบระดับชำติ NT, O-NET, N-NET, V-NET มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนระดับชำติ 
- ขำดควำมรับผิดชอบ ขำดวินัย เช่น มำสำย ขำดเรียน โดดเรียน  
- นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3 นิยมเรียนต่อสำยสำมัญศึกษำ มำกกว่ำ สำยอำชีวศึกษำ ส่งผลให้

สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศกึษำเพ่ิมได้ไม่มำก ส่งผลให้เกิดกำรขำดแคลนแรงงำนระดับกลำงเพ่ิมมำกขึ้นในอนำคต 
- สำยอำชีวศึกษำที่ยังไม่สำมำรถเป็นทำงเลือกที่แท้จริงให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในสำยอำชีพ 
- จ ำนวนนักเรียนที่เลือกเรียนสำยอำชีวะยังลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำก “ค่ำนิยม” ของผู้ปกครองนิยม

เรียนต่อสำยสำมัญ 
- ปัจจุบันระบบกำรศึกษำ กำรพัฒนำผู้เรียนยังไม่ตอบโจทย์สถำนประกอบกำร ปัญหำผลิตบุคลำกรไม่ตรง

กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ยังขำดกำรเตรียมบุคลำกรที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ผู้ส ำเร็จที่กำรศึกษำขำดทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ที่ตรงกับควำมต้องกำรของนำยจ้ำงและสถำน
ประกอบกำร ด้วยเหตุนี้ ปัญหำกำรขำดแคลนปัญหำในเชิงคุณภำพและควำมสำมำรถในกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนร่วมด้วย 

- กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนยังพบกับปัญหำ เช่น สถำนที่ในกำรปฏิบัติจริง และวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ในจัดกำรเรียนกำรสอนซึ่งยังไม่มีควำมพร้อม หรือมีจ ำนวนไม่เพียงพอ จึงท ำให้
ผู้เรียนขำดทักษะควำมรู้ในภำคปฏิบัติอย่ำงแท้จริง  

- นักเรียนเป็นผู้เสพยำและค้ำสำรเสพติด 



              
 

 

 

- กำรทะเลำะวิวำทในสถำนศึกษำและต่ำงสถำบัน 
- นักเรียนติดเกมส์แล้วไม่เข้ำเรียนในชั่วโมงเรียน 
- นักเรียนขำดจิตส ำนึกในกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อม 
- นักเรียนยังขำดทักษะกำรอ่ำนเขียนภำษำต่ำงประเทศ 
- ในระดับอำชีวศึกษำยังมีผู้เรียน อ่ำน - เขียน ภำษำไทยยังไม่ถูกต้อง 
- จ ำนวนชั่วโมงกำรสอนของครูมีมำกเกินไปเนื่องจำกขำดแคลนอตัรำก ำลังครู  
- กลุ่มเป้ำหมำยกำรศึกษำนอกระบบเป็นผู้ด้อยฐำนะทำงเศรษฐกิจ และย้ำยถิ่นสูง ไม่สำมำรถเข้ำรับ

บริกำรร่วมกิจกรรมได้ต่อเนื่อง 
- กระแสโลกำภิวัฒน์และวัตถุนิยม ท ำให้ข้อมูลไหลบ่ำเข้ำถึงประชำชนได้เร็วและหลำกหลำย ท ำให้

ศีลธรรมเสื่อมกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เป็นคนดีท ำได้ยำกมำกขึ้น 
- เด็กพิกำรเรียนจบกำรศึกษำแล้วไม่มีงำนท ำ เนื่องจำกทัศนคติของสังคมยังไม่ยอมรับควำมสำมำรถของคนพิกำร 
- ปัจจุบันระบบกำรศึกษำ กำรพัฒนำผู้เรียนยังไม่ตอบโจทย์สถำนประกอบกำร ปัญหำผลิตบุคลำกรไม่ตรงกับควำม

ต้องกำรของตลำดแรงงำน ยังขำดกำรเตรียมบุคลำกรที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ผู้ส ำเร็จที่กำรศึกษำ
ขำดทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ตรงกับควำมต้องกำรของนำยจ้ำงและสถำนประกอบกำร ด้วยเหตุนี้ปัญหำกำร
ขำดแคลนแรงงำนในระดับอำชีวศึกษำหรือแรงงำนระดับปฏิบัติกำรจึงมิได้เป็นเพียงแค่ปัญหำในเชิงปริมำณเท่ำนั้น 
แต่ยังเป็นปญัหำในเชิงคุณภำพ และควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนร่วมด้วย  
 

2. ด้านบุคลากร 
- ครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ ขำดแคลนครูในบำงพ้ืนที่โดยเฉพำะโรงเรียนขนำดเล็กท ำให้เกิดควำมขำดแคลนใน

ภำพรวม 
- จ ำนวนชั่วโมงกำรสอนของครูมีมำกเกินไปเนื่องจำกขำดแคลนอัตรำก ำลังครู 
- ขำดแคลนครูกำรศึกษำพิเศษและนักสหวิชำชีพ  
- คุณภำพของครูยังไม่สอดคล้องกับภำรกิจที่ต้องกำรในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ทันกับ

สภำวะกำรณ์เปลี่ยนแปลงทำงสังคม “ผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ” 
- ขำดแคลนครูชำวต่ำงชำติที่ตรงกับสำขำวิชำทีจ่ดักำรเรียนกำรสอน  

 

3. ด้านงบประมาณ 
- งบประมำณด้ำนกำรศึกษำไม่เพียงพอทั้งด้ำนบุคลำกร วิชำกำร อำคำรสถำนที่ ท ำให้ไม่สำมำรถพัฒนำ

ได้ตำมมำตรฐำน 
- เงินอุดหนุนรำยบุคคลของระบบอำชีวศึกษำไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพได้ เพรำะ

มูลค่ำเงินอุดหนุนไม่ได้ถกูปรับขึน้นับตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งไม่สะท้อนต้นทุนกำรจัดกำรศึกษำที่จะสูงขึ้น 



              
 

 

 

- กำรขำดแคลนทรัพยำกรในระบบอำชีวะ ทั้งงบประมำณ อุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนและครู 
- ควำมพร้อมทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของหน่วยงำน/ผู้จัดบริกำร ส่งผลให้

กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ไม่เท่ำกัน  
 

4. ด้านบริหารจัดการ 
- สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำส่วนใหญ่เป็นสถำนศึกษำขนำดเล็ก 

(นักเรียนต่ ำกว่ำ 120 คน ) 
- ยังขำดควำมร่วมมือในกำรใช้ทรัพยำกรรวมกันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ สถำนศึกษำของรัฐและเอกชน

ในทุกระดับกำรศึกษำ 
- กำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
- ควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยยังน้อย 
 

แนวโน้มการศึกษาในอนาคต  
แนวโน้มสถานการณ์การศึกษาในอนาคต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1.ด้านหลักสูตรใหม่ จำกกำรเปลี่ยนแปลงและกำรแข่งขันในด้ำนเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ท ำ ให้คน     

ในสังคมต้องกำรเพ่ิมควำมรู้ควำมสำมำรถให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง จึงหันมำสนใจศึกษำต่อในหลักสูตรที่ตอบสนอง
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ดังนั้น เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของคนในสังคม สถำบันกำรศึกษำจึงมุ่ง 
พัฒนำหลักสูตร ใหม่ ๆ อำทิ หลักสูตรที่บูรณำกำรระหว่ำงสองศำสตร์ขึ้นไป เช่น ระดับอำชีวศึกษำหลักสูตรเดียว  
จะมีหลำยสำขำวิชำ เรียนช่ำงยนต์จะผนวกกำรตลำดและกำรบัญชีเข้ำไปด้วย เป็นต้น และมีกำรพัฒนำหลักสูตร     
ให้ทันสมัยตลอดเวลำ  

2.ด้านหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจำกสภำพยุคโลกำภิวัตน์ที่มีกำรเชื่อมโยงด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนท ำให้ 
ตลำดแรงงำนในอนำคต ต้องกำรคนที่มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ส่งผลให้ควำมต้องกำรกำรศึกษำท่ีเป็น  
 
ภำษำสำกลมีมำกขึ้น ที่ส ำคัญกำรเปิดเสรีทำงกำรศึกษำ ยังเป็นโอกำสให้สถำบันกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศเข้ำมำ 
จัดกำรศึกษำในประเทศไทย และเปิดหลักสูตรภำษำต่ำงประเทศ เช่น ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน ภำษำญี่ปุน่ ฯลฯ           
ยิ่งมีส่วนกระตุ้นให้หลักสูตรกำรศึกษำนำนำชำติมีแนวโน้มได้รับควำมนิยมมำกข้ึน แต่เนื่องจำกหลักสูตรนำนำชำติมี
ค่ำใช้จ่ำยสูง ดังนั้น กำรเรียนในหลักสูตรนี้ยังคงจ ำกัดอยู่ในกลุ่มผู้เรียนที่มีฐำนะดี  

3.ด้านการจัดการศึกษามีความเป็นสากลมากขึ้น สภำพโลกำภิวัตน์ที่มีกำรเชื่อมโยงในทุกด้ำนร่วมกันทั่ว
โลก ส่งผลให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยองค์ควำมรู้  กฎกติกำ กำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ ทั้งกำรค้ำ กำรลงทุน กำรศึกษำ 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชื่อมต่อถึงกัน ประกอบกำรเปิดเสรีทำงกำรศึกษำ ส่งผลให้เกิดกำรหลั่งไหล
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน บุคลำกรด้ำนกำรสอน หลักสูตร จำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศเข้ำสู่ไทย อันมีผล    



              
 

 

 

ท ำให้เกิดกำรเปรียบเทียบและ ผลักดันให้สถำบันกำรศึกษำไทยต้องพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มีควำมเป็นสำกลที่เป็น 
ที่ยอมรับ อีกทั้งกำรเปิดเสรีทำงกำร ค้ำและกำรลงทุนกับต่ำงประเทศ ได้ส่งผลให้เกิดควำมต้องกำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพทัดเทยีมในระดับสำกล  

4.ด้านความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษาลดลง เนื่องจำก รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ส่งเสริมกำรเพ่ิม
สิทธิ เสรีภำพแก่ประชำชน อีกท้ังสภำพกำรใช้เทคโนโลยีส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน ท ำให้ช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ข่ำวสำร เขำ้ถงึคนได้อย่ำงกว้ำงขวำง อย่ำงไรก็ตำม อำจเป็นได้ว่ำควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำจะลดลง 
ในกลุ่ม สถำบันกำรศึกษำของรัฐ ส่วนกำรจัดกำรศึกษำโดยสถำบันกำรศึกษำเอกชน ผู้เรียนที่ครอบครัวมีรำยได้น้อย
อำจเข้ำรับ บริกำรทำงกำรศึกษำได้ลดลง เนื่องจำกค่ำเล่ำเรียนแพง  

5.ด้านโอกาสรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เมื่อเปิดเสรีทำงกำรศึกษำ จะก่อเกิดกำรแข่งขัน
ในกำรจัดกำรศึกษำทั้งจำกสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศมำกขึ้น หำกพิจำรณำในแง่บวก กำรเปิดเสรี
ทำงกำร ศึกษำ เป็นกำรสร้ำงโอกำสให้คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เนื่องด้วยสถำบันแต่ละแห่งจะแข่งด้ำน
คุณภำพมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสถำบันอุดมศึกษำ คุณภำพกำรศึกษำจะเพ่ิมขึ้นค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกกำรเปิด
เสรีทำงกำรศึกษำ ที่เปิด โอกำสให้สถำบันอุดมศึกษำต่ำงชำติเข้ำมำเปิดกำรเรียนกำรสอน จึงเป็นแรงกดดันให้
สถำบันอุดมศึกษำไทยต้องพัฒนำ คุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น  
ที่มา : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
 


