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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดท าขึ้น              
ด้วยความร่วมมือของทุกสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันฯ 4 จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน 
โดยใช้กรอบแนวทางและโครงสร้างของแผนตามที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนด ทั้งนี้  คณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการจัดท าแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาโดย
มุ่งเน้นบูรณาการการอาชีวศึกษาศึกษาพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพวิชาชีพ
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้
ประชาชนมีการด ารงชีวิตที่ดีและมีความสุข  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2 ที่มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่สากล 
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกท่าน ที่มี          
ความวิริยะอุตสาหะร่วมกันจัดท าแผนฉบับนี้ จนส าเร็จเป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

 แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 จัดท าขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ที่ตรงต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นการผลิตนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมใหม่ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ในระดับ ต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12, แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 20 ปี, แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษา ระยะ 5 ปี และ
รองรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาคนอาชีวศึกษาเขตภาคเหนือ (Northern 
Economic Corridor : NEC)  
 และสืบเนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าบริการใน ASEAN (Association  of  South  Asian  
Nation) คือการลด/ยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการในอาเซียน โดยมีข้อตกลง
ยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพหรือแรงงานเชี่ยวชาญของอาเซียนได้อย่างเสรี 
และการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าวเป็นการเคลื่อนย้ายเฉพาะแรงงานฝีมือ และต้องมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน MRAs วิชาชีพที่มีข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition 
Agreements : MRA) 7+1 ซึ่งมีรายละเอียดวิชาชีพคือ วิศวกร นักส ารวจ สถาปนิก แพทย์ ทันตแพทย์ 
พยาบาล นักบัญชี ท่องเที่ยว วิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถผลิตแรงงาน
ได้คือ วิศวกรนักส ารวจ สถาปนิก  นักบัญชี และท่องเที่ยว ซึ่งมีคุณสมบัติต้องจบปริญญาตรี และมี
ประสบการณ์ในการท างานตามกรอบที่ประเทศผู้รับก าหนด 
 ดังนั้น สถาบันการอาชีวศึกษาจึงต้องก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ก าลังคน ในการสร้างบุคลากรของชาติให้พร้อมด้วยปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่าง
รอบคอบ  ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด มีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีวินัยในตนเองและพร้อม            
ที่จะอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง  ประกอบกับพระราชบัญญัติ          
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  มาตรา 6  ก าหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้อง
เป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค  และ



 
 

ระดับเทคโนโลยี  รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับ
การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ  และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพ
ในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา มาตรา 10 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องค านึงถึง 
 1.   การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  โดยมีการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาและสถาบัน 
 2.   การศึกษาในด้านวิชาชีพส าหรับประชาชนวัยเรียนและวัยท างานตามความถนัดและ
ความสนใจอยา่งทั่วถึง  และต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตร ี
 3.  การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการก าหนดนโยบาย               
การผลิตและพัฒนาก าลังคน  รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 4.   การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น  หลากหลาย  และมีระบบเทียบโอนผลการเรยีนและระบบ
เทียบประสบการณ์การท างานของบุคคลเพื่อเขา้รับการศึกษา  และการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
 5.   การมีระบบการจูงใจใหส้ถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชวีศึกษา  และ
การฝึกอบรมวิชาชีพ 
 6.   การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชวีศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ  โดยค านึงถึงการประสานประโยชน์อยา่งทั่วถึงและเป็นธรรม 
 7.   การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอยา่งต่อเนื่อง  เพ่ือให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (พระราชบญัญัติการอาชวีศึกษา, 2551 : 4)  
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ส่วนที่  2 
สภาพทั่วไปของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
  1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  
   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2   ประกอบด้วย  จังหวัดเชียงราย  พะเยา  แพร่ และน่าน  
อยู่ทางตอนบนของประเทศ  มีชายแดนด้านเหนือติดกับประเทศสหภาพพม่า ชายแดนด้าน
ตะวันออกติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่รวม 35,223 ตาราง
กิโลเมตร โดยจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่มากที่สุด 11,678 ตารางกิโลเมตร ส่วนจังหวัดแพร่มีพื้นที่
น้อยที่สุด 6,538 ตารางกิโลเมตร  
 

แผนที่แสดงอาณาเขตของกลุ่มจังหวัดที่ 16  (ภาคเหนือ ตอนบน 2) 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดที่ 16  (ภาคเหนือตอนบน 2) 
 

จังหวัด พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) 
เชียงราย 11,678 
พะเยา 6,335 
แพร่ 6,538 
น่าน 11,472 
รวม 36,323 

 
      ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง, กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย. 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

        พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เปน็ป่าไม้และภูเขา  มีแม่น้้า
ส้าคัญ ได้แก่ แม่น้้ายม แม่น้้าน่าน  แม่น้้ากก แม่น้้าอิง และแม่น้้าโขง 

1.3  การปกครองและประชากร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2  ได้มีการแบ่งเขตการ
ปกครองของทั้ง 4 จังหวัด มี 50 อ้าเภอ 368 ต้าบล 4,166 หมู่บ้าน ประชากรรวม จ้านวน  2,619,757 
คน แบ่งเป็นเพศชาย  จ้านวน 1,293,229 คน  เพศหญิง จ้านวน  1,326,528 คน โดยจังหวัดเชยีงราย
เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด จ้านวน 1,194,933 คน  ส่วนจังหวัดแพร่มีประชากรน้อยที่สุด  
จ้านวน 462,090 คน 
 

ตารางที่ 1  แสดงเขตการปกครองและจ้านวนประชาชนของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
 

จังหวัด 
เขตการปกครอง จ านวนประชากร 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
เชียงราย 18 124 1,751 588,850 606,083 1,194,933 
พะเยา 9 68 818 238,967 248,153 487,120 
แพร่ 8 78 708 225,501 236,589 462,090 
น่าน 15 98 889 239,911 235,703 475,614 
รวม 50 368 4,166 1,293,229 1,326,528 2,619,757 
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จังหวัดเชียงราย 
 
สภาพภูมิศาสตร์ 
 ที่ตั้ง 

จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 19 องศาเหนือ ถึง 20 
องศา 30 ลิปดาเหนือและเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45  ลิปดาตะวันออก   
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  829  กิโลเมตร  
 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพะเยาและล้าปาง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่าและจังหวัดเชียงใหม่        
 แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า  ด้านอ้าเภอแม่จัน  แม่สาย  แม่ฟ้าหลวง และเชียงแสน  
รวม 130  กิโลเมตร แยกเป็นแนวภูเขา 100 กิโลเมตร  แนวแม่น้้าสาย 10 กิโลเมตร  และแนวแม่น้้ารวก  
20  กิโลเมตร แนวเขตชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีระยะทาง 184  
กิโลเมตร โดยเป็นแนวแม่น้้าโขง 90 กิโลเมตร และแนวภูเขา 97 กิโลเมตร 
 
สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดเชียงรายมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental 
Highland)  มีพื้นราบสูงเป็นหย่อมๆ  ในเขตอ้าเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า และเชียงของ บริเวณ
เทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500 – 2,000 เมตร จากระดับน้้าทะเล  บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่ม
แม่น้้าส้าคัญในตอนกลางของพื้นที่ ได้แก่ อ้าเภอพาน เมือง แม่จัน แม่สาย   เชียงแสนและเชียงของ 
มีความสูงประมาณ 410 –  580 เมตร จากระดับน้้าทะเล มีพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งสิ้น 11,678.369 
ตารางกิโลเมตร หรือ  7,298,981  ไร่ 
 
สภาพภูมิอากาศ   

จังหวัดเชียงรายมีอุณหภมูิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่มจาก
กลางเดือน(กุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม) มีอุณหภูมิเฉลียประมาณ 32 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่ม
จากกลางเดือน(พฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม) มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ปริมาณ
น้้าฝนเฉล่ียปีละ 1,768 มิลลิเมตร มากที่สุดในปี 2544 จ้านวน 2,287.60 มิลลิเมตรน้อยที่สุดในปี 2546 
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จ้านวน 1,404.10 มิลลิเมตร จ้านวนวันที่มีฝนตกเฉล่ีย 143 วันต่อปี ฤดูหนาว (พฤศจิกายน – 
กุมภาพันธ์) จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุด 7.0 องศา
เซลเซียส เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 สภาพอากาศของจังหวัดเชียงราย ถือว่าหนาวจัดในพื้นที่ราบ 
อุณหภูมิต่้าสุดจะอยู่ที่ 8-9 องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอย อุณหภูมิต่้าสุดจะอยู่ที่ 0-5 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิ -1.5 องศาที่ภูชี้ฟ้า ปลายปี 2556 จึงท้าให้อากาศที่เชียงรายในช่วงฤดูหนาว เป็นพ้ืนที่ๆ 
นักท่องเที่ยวอยากมาเปน็อย่างยิ่ง 

 
การเมืองการปกครอง 
 หน่วยการปกครอง 
 จังหวัดเชียงรายแบ่งหนว่ยปกครองออกเป็น 
 -  ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค     34 หน่วยงาน 
 -  ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง   84 หน่วยงาน 
 -  ส่วนราชการสังกัดส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
  เทศบาลนคร     1 แห่ง 
  เทศบาลต้าบล    26 แห่ง 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1 แห่ง 
  องค์การบริหารส่วนต้าบล           116 แห่ง 

-  อ้าเภอ     18   อ้าเภอ     124    ต้าบล             1,751    หมู่บ้าน 
ที่มา   :    ที่ท้าการปกครองจังหวัดเชียงราย 

 
ประชากร 
ประชากร รวมทัง้ส้ิน  1,227,317  คน   เป็นชาย  606,775  คน  หญิง  620,542  คน  ส้าหรับ

อ้าเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อ้าเภอเมือง มีจ้านวน 226,555  คน รองลงมา ได้แก่  อ้าเภอพาน  
มีจ้านวน 125,567 คน   และอ้าเภอแม่จัน มีจ้านวน 103,630 คน  ส้าหรับอ้าเภอที่มีความหนาแน่น
ของประชากรมาที่สุด  คือ  อ้าเภอแม่สาย  308.680  คน/ตร.กม.  รองลงมาได้แก่   อ้าเภอเมือง 
186.300  คน/ตร.กม.  และอ้าเภอเวียงชัย  169.912  คน/ตร.กม 
 
 
 
 
 

6



 
 
 

สังคมและวัฒนธรรม 
จังหวัดเชียงรายมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา  อันเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น  

มีประเพณี ภาษาท้องถิ่น ศิลปกรรม โบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่  และความหลากหลาย
ทางชาตพิันธุ์ โดยเฉพาะชนเผ่าชาวเขากลุ่มต่าง ๆ ประชาชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัธยาศัยไมตรี
ดี อ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเชื่อในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งศาสนา มีวิถีชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชากรมีอัตราการเรียนต่อหลัง จบการศึกษาภาคบังคับอยู่ในระดับสูง 
มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล  ภาคประชาสังคมและประชาชนมีการ
รวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการส้ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ พบว่า เชียงรายมีแหล่ง
โบราณคดีมากถึง 200 แหล่ง แต่ในปัจจุบันแหล่งโบราณคดีบางแห่งก็ถูกบุกรุก ไถกลบเพื่อเป็นที่
อยู่อาศัย เพื่อท้าการเกษตรและแหล่งประกอบการอื่น ๆ ในบรรดาแหล่งโบราณคดีทั้งหลายของ
เชียงราย เมืองโบราณที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งก้าเนิดอารยธรรมของล้านนาที่มีความเจริญ   รุ่งเรืองมา 
ในอดีต คือ เมืองโบราณเชียงแสน ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้เข้าไปท้าการศึกษาจัดท้าแผนแม่บท
เพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้เชียงรายยังมีแหล่งโบราณคดีขนาด
ใหญ่ที่ควรท้าการศึกษาอีกมากมาย หลายแหล่ง เช่น เวียงหนองหล่ม อ้าเภอเชียงแสน เวียงกาหลง 
อ้าเภอเวียงป่าเป้า และดงเวียงแก่น อ้าเภอเวียงแก่น 
 
เศรษฐกิจ 

ภาคเศรษฐกิจที่ส้าคัญของเชียงราย คือ ภาคการเกษตร ซึ่งมีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดถึงร้อยละ 32 ส่วนภาคการคา้ส่งและค้าปลีกมีสัดส่วนร้อยละ 17 และภาคอุตสาหกรรม 
มีสัดส่วนร้อยละ 12 

 
พืชเศรษฐกิจ 

พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง 
ล้าไย ลิ้นจี่ ยางพารา และพืชผัก  นอกจากนี้ยังมีพืชเศรษฐกิจใหม่ที่จังหวัดมุ่งพัฒนาให้เป็นพืช
เศรษฐกิจเฉพาะ ถิ่น ได้แก่ ชา กาแฟ สับปะรด เป็นต้น 

เชียงรายเป็นจังหวัดที่มพีื้นที่ปลูกชามากที่สุดของประเทศและในปี 2547 จังหวัดได้ก้าหนด 
ให้ชาเป็นพืชยุทธศาสตร์หลัก  โดยส่งเสริมให้มีการปลูกชาเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนพืชอื่น ๆ ที่ให้
ผลตอบแทนต่้า และผลักดันให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางผลิตชาพันธุ์ดีของประเทศ  พันธุ์ที่
ปลูก ได้แก่ ชาอัสสัม ซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิม และชาจีน ที่เริ่มนิยมปลูกเนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงและ
เป็นที่ต้องการของตลาด แหล่งผลิตส้าคัญอยู่ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง  แม่สรวย  และเวียงป่าเป้า 
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พืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นอีกชนิดหนึ่ง ได้แก่ กาแฟ เนื่องจากมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดต่างประเทศ แหล่งผลิตที่ส้าคัญอยู่ในเขตอ้าเภอแม่สรวย  แม่ฟ้าหลวง เมือง 
และแม่สาย 

 
อุตสาหกรรม 

มีโรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  (ยอดสะสมถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2551)  รวมทั้งสิ้น 783 โรงงาน  เงินลงทุนรวม 8,440 ล้านบาท  จ้างงานรวม 13,441 คน 
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีข้าว กิจการบ่มใบชา บ่มใบยาสูบ อบเมล็ดพืช) 
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอโลหะ  อุตสาหกรรมที่สนับสนุนกิจการก่อสร้าง 
โดยอ้าเภอเมืองมีโรงงานตั้งอยู่มากที่สุด รองลงมาคือ อ้าเภอแม่จัน อ้าเภอแม่สาย 
 
การค้าชายแดน 

จากที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายที่เป็นเมืองชายแดนด้านทิศเหนือ จึงมีจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ 
ที่เหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขงตอนบน 
(GMS) ซึ่งประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) สหภาพพม่า และ สปป.ลาว นอกจาก
เป็นจังหวัดชายแดนแล้ว เชียงรายยังมีโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ้านวยความ
สะดวกแก่นักธุรกิจและนักท่องเที่ยว อาทิ 

 ท่าอากาศยานนานาชาตจิังหวัดเชียงราย  
 เส้นทางการคมนาคมทางบกเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงภาคเหนือตอนบน ทั้งยัง

เชื่อมโยงไปยังประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงตอนบนได้ถึง 2 เส้นทาง คือ เสน้ทาง 
R3Aไทย ลาว จีน และเส้นทาง R3B ไทย พม่า จีน  

 การคมนาคมทางน้้า ทั้งด้านการขนส่งและการเดินทางโดยใช้แม่น้้าโขง  
      ในจังหวัดเชียงรายมีท่าเทียบเรือที่อ้าเภอเชียงแสนและอ้าเภอเชียงของ  
ระบบสาธารณูปโภคเหล่านี้เป็นปัจจัยส้าคญัที่เอือ้ต่อการค้าชายแดน การขนส่งสินค้าทั้งใน

ประเทศและไปยังต่างประเทศ ตลอดจนการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงภาคเหนือตอนบนกับอนุภูมิภาคลุ่ม
น้้าโขง และต่อไปยังประเทศจีนอีกด้วย  ในปี 2551 จังหวัดเชียงราย  มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 
13,713 ล้านบาท 

 
ทรัพยากรทางน้ า 

เชียงรายเป็นจุดแรกที่แม่น้้าโขงไหลผ่านเข้าสู่ประเทศไทย เริ่มต้นจากพรมแดนไทย-ลาว-
พม่า บริเวณสามเหลี่ยมทองค้า ผ่านอ้าเภอเชียงแสนและเชียงของ ก่อนไหลสู่ประเทศลาวอีกครั้ง 
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ที่อ้าเภอเวียงแก่น  รวมระยะทางทั้งสิ้น  94  กิโลเมตร 
แม่น้้าโขงเป็นพรมแดนที่แบ่งกั้นระหว่างไทย-ลาว  เป็นเส้นทางสัญจรกับประเทศเพื่อนบ้าน

และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ ได้รับความนิยมเป็นที่รู้จักทั่วโลก นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วย
ปลาน้้าจืดนานาชนิด โดยเฉพาะปลาบึกเป็นปลาน้้าจืดขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในแม่น้้าโขงเพียงแห่ง
เดียว ในโลก และที่บ้านหาดไคร้ อ้าเภอเชียงของ ก็เป็นแห่งเดียวที่มีการจับปลาชนิดนี้ได้เป็นประจ้า
ทุกป ี

นอกจากแม่น้้าโขง เชียงรายยังมีแม่น้้ากก แม่น้้าอิง แม่น้้าค้า แม่น้้าลาว และแม่น้้าสาย ไหล
หล่อเลี้ยงชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในที่ราบ โดยมีแม่น้้ากกที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายก่อนลงสู่
แม่น้้าโขงที่อ้าเภอเชียง แสน นับเป็นแม่น้้าสายส้าคัญ เพราะนอกจากใช้อุปโภคบริโภคแล้ว ริมฝั่ง
แม่น้้ากกยังมีธรรมชาติงดงาม และเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยภูเขา ส่งผลให้กิจกรรมล่องแม่น้้ากก
ได้รับความนิยมในหมู่นกัท่องเที่ยวที่รักการผจญ ภัยอย่างมาก 
 
การท่องเที่ยว 

จังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวจ้านวนมากถึง 121 แห่ง  โดยจ้าแนกเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ  58  แห่ง  ด้านประวัติศาสตร์  จ้านวน  46  แห่ง  ด้านศิลปวัฒนธรรม  17  แห่ง  และยัง
เป็นแหล่งอารยธรรมชนแห่งชนชาติมากกว่า 30 ชนเผ่า  แหล่งรวมศิลปินมากกว่า 100 ชีวิต เป็นเมือง
ประวัติศาสตร์ต้นก้าเนิดแห่งอาณาจักรล้านนาซึ่งมีอายุมากกว่า 700 ปี 

สถานที่ส้าคัญที่ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและธุรกิจที่รองรับหรือต่อเนื่อง   จากการท่องเที่ยว 
ให้เข้าไปตั้งในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โบราณสถานเชียงแสน พระธาตุดอยตุง วัดต่าง ๆ 
(วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ วัดร่องขุ่น วัดพระธาตุผาเงา วัดพระธาตุจอมกิตติ ฯลฯ)  ธรรมชาติเช่น 
ดอยแม่สลอง ภูชีฟ้า ล่องแพแม่น้้ากก น้้าตกห้วยแม่ซ้าย  ชายหาดเชียงราย (ริมแม่น้้ากก) สามเหลี่ยม
ทองค้า ทิวทัศน์ริมโขงที่เชียงของ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ความโดดเดน่ของการจัดงานประเพณีหรือวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ยังไม่
สามารถสร้างความสนใจหรือดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากนักเมื่อเทียบกับ จังหวัดอื่น ๆ เช่น ประเพณี
งานสงกรานต์หรือประเพณีงานลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม ่
 
 
โอกาสและทิศทางธุรกิจของเชียงราย 

สินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงรายที่มีมูลค่าจ้าหน่ายสูง  สุดในปี 2552 คือ 
สินค้าประเภทเครื่องดื่มและอาหาร รองลงมาคือ สินค้าประเภทเครื่องใช้และเครื่องประดับหรือ
เครื่องประดิษฐ์ และสินค้าประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 
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จังหวัดเชียงรายมีพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญหลายชนิด เช่น ข้าว ผัก ผลไม้  และชา ซึ่งชานับว่า
เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่จังหวัดเชียงรายให้ความส้าคัญมากเป็นพิเศษ โดยในระยะ 5 – 10  ป ี 
ที่ผ่านมามีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  แต่ในปัจจุบันผู้ปลูกชาและผู้ประกอบการธุรกิจชา
ในจังหวัดเชียงรายยังไม่ค่อย มีความรู้ความช้านาญในเรื่องชามากนัก  ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือและให้ความ รู้ โดยเฉพาะในส่วน
ของการปลูก การแปรรูป การควบคุมดูแลคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชา บรรจุภัณฑ์  รวมถึง
การตลาดและการบริหารจัดการทางธุรกิจ 

จุดเด่นและเสน่ห์ที่ส้าคัญของจังหวัดเชียงราย คือ สภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายและมีอากาศ
หนาวจัดในฤดูหนาว สภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่สวยงาม  มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย  
มีชื่อเสียง และสามารถพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด    ตลอดจนการพัฒนา
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงตอนบน (GMS) โดยสามารถจัดกลุ่มการท่องเที่ยว 
(CLUSTER) ได้หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และ
การท่องเที่ยวชายแดน พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ในลักษณะกลุ่ม Long 
Stay กลุ่ม Eco-tourism กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู้ กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 
  จากสถิติการท่องเที่ยว พบว่า จ้านวนนักท่องเที่ยวที่ค้างคืนในจังหวัดเชียงรายยังนับว่าต้่า  
เมื่อเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจังหวัดเชียงรายยังสามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
เข้ามา ท่องเที่ยวและเข้ามาค้างคืนได้เพิ่มขึ้นอีกมาก 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวจะส่งผลต่อธุรกิจภาคบริการต่าง ๆ ทั้งโรงแรมที่พักทุกระดับ 
ร้านอาหารที่มีหลากหลาย ทั้งอาหารพื้นเมืองและอาหารที่เน้นปลาแม่น้้าโขง ธุรกิจรับจัดงานต่าง ๆ  
(Event Organizer) บริการน้าเที่ยวหรือมัคคุเทศน์ เรือยาวหรือเรือแพล่องแม่น้้า รถเช่า ตลอดจนของ
ฝากของที่ระลึกต่าง ๆ ด้วย 
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จังหวัดพะเยา  
 
สภาพทั่วไป  

ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 735 กม. ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นป่าเขา ที่ราบสูง มีระดับความสูงตั้งแต่ 300 – 1,550 เมตรจากระดับน้้าทะเล นอกนั้นพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบ  ลักษณะภูมิอากาศ  เนื่องจากมีป่าไม้และภูเขาล้อมรอบจึงท้าให้อากาศหนาวมากใน
ฤดูหนาวและอากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน มีเทือกเขาส้าคัญ คือ เทือกเขาผีปันน้้า มีแม่น้้าส้าคัญไหล
ผ่าน 3 สาย คือ แม่น้้าอิง แม่น้้ายม และแม่น้้าลาว 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดชายแดน  ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มี เขต
ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศา 44 ลิปดาเหนือ ถึง 19 องศา 44 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 40 
ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 40 ลิปดาตะวันออก โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดเขต อ้าเภอพาน อ้าเภอป่าแดด อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันออก ติดเขต แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ  
  อ้าเภอท่าวังผา อ้าเภอบ้านหลวง อ้าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 
 ทิศใต้ ติดเขต อ้าเภองาว  จังหวัดล้าปาง และ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันตก ติดเขต อ้าเภองาว  อ้าเภอวังเหนือ จังหวัดล้าปาง 
 
สภาพภูมิประเทศ 

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยา  เป็นที่ราบสูงและภูเขา  มีระดับความสูงตั้งแต่ 300-
1,500 เมตร จากระดับน้้าทะเล มีเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตะวันออกเฉียง
ใต้และตอนกลางของพื้นที่จังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ 6,335.06 ตารางกิโลเมตร  หรือ 3,959,412 ไร่ มี
พื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นล้าดับที่ 15 ของภาคเหนือ  และมีพื้นที่ป่าไม้  (จากภาพถ่ายดาวเทียม  
ปี 2542) ประมาณ 1,503,174 ไร่ หรือร้อยละ 37.96 ของพื้นที่จังหวัด สภาพเป็นป่าดงดิบและป่าไม้
เบญจพรรณ ไม้ที่ส้าคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ชิงชัน ไม้ยาง ไม้เต็ง ไม้รัง ฯลฯ จังหวัด
พะเยามีพื้นอยู่ทั้งในที่ลุ่มน้้าโขงและลุ่มน้้าเจ้าพระยา ส่วนที่อยู่ในลุ่มน้้าโขง คือพื้นที่อ้าเภอเมือง อ.
ดอกค้าใต้ อ.จุน  อ.ปง(บางส่วน) อ.เชียงค้า และ อ.แม่ใจ ส่วนที่อยู่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา คือ  
อ.ปง และ อ.เชียงม่วน ซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้ายม 

เทือกเขาที่ส้าคัญ ไดแ้ก่ ดอยภูลังกา ดอยสันปันน้้า ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่แฝก ดอยขุน 
แม่ต ้า ดอยขุนแม่ต๋อม 
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สภาพภูมิอากาศ  

แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ 
1. ฤดูร้อน อยู่ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดอืนพฤษภาคม 

อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 39.5 องศาเซลเซียส 
2. ฤดูฝน อยู่ระหว่าง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฝนตกหนาแนน่ในเดือนพฤษภาคม 

ฝนตกตลอดปี ประมาณ 1,043.9 มิลลิเมตร มีวันฝนตก 101 วัน 
3. ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจดัในเดือน 

พฤศจิกายน และ เดือนมกราคม อุณหภูมิต่้าสุด วัดได้ 10.8 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 
 
การปกครอง  
            ประกอบด้วย 9 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองพะเยา, อ้าเภอเชียงค้า, อ้าเภอเชียงม่วน, อ้าเภอปง, 
อ้าเภอดอกค้าใต้  อ้าเภอจุน, อ้าเภอแม่ใจ, อ้าเภอภูซาง และ อ้าเภอภูกามยาว  แบ่งเป็น  68  
ต้าบล  779  หมู่บ้าน  

การปกครองท้องถ่ิน 
            -  องค์การบริหารส่วนจงัหวัด  1  แห่ง 
             -  เทศบาลเมือง  2  แห่ง 
             -  เทศบาลต้าบล  30  แห่ง 
             -  องค์การบริหารส่วนตา้บล  39  แห่ง           
 
ประชากร 
 จ้านวนประชากร เดือนธันวาคม ปี 2559  มีทั้งสิ้น  488,864  คน  เป็นชาย  238,956  คน เป็น
หญิง  249,908 คน  จ้านวนครวัเรือน  175,685  ครัวเรือน  
             มีบนพื้นที่สูงอาศัยอยู่กระจัดกระจายตามบริเวณเทือกเขาสูง ได้แก่ เผ่าลื้อ เผ่าเย้า เผา่แม้ว เผ่า
ลีซอ และเผ่าถิ่น จ้านวน 45  หมู่บ้าน  2,658  ครัวเรือน  
             โดยกระจายอยู่ตามอ้าเภอต่าง ๆ  เช่น อ้าเภอเมืองพะเยา  อ้าเภอปง  อ้าเภอเชียงค้า  อ้าเภอ
เชียงม่วน  อ้าเภอแม่ใจ  อ้าเภอภูซาง และ  อ้าเภอดอกค้าใต้ 
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การเกษตร  
ในปี 2560 จังหวัดพะเยามีพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งส้ิน ประมาณ 771,147 ไร่  ผลผลิตประมาณ 

419,222  ตัน  
- พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ ประมาณ  467,906  ไร่ มีผลผลิตประมาณ  382,899  ตัน 
- พื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ  144,801  ไร่ มีผลผลิตประมาณ  2,439  ตัน 
- ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ประมาณ  81,909  ไร่ มีผลผลิตประมาณ  24,906  ตัน 

อาชีพหลักของประชากร คือ การท้านา พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ล้าไย และ
ยางพารา 
 
ผลิตภัณฑ์จังหวัด 
            มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2560 จากข้อมูลของส้านักงานคลังหวัดพะเยามูลค่า
ผลิตภัณฑ์จังหวัด เป็นเงิน  21,094  ล้านบาท และมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 39,834 บาทต่อปี นับเป็น
รายได้เฉล่ียต่อหัว ล้าดับที่ 13 ของภาค ล้าดับที่ 54 ของประเทศ  
            สาขาที่มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดมากที่สุดคือ สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้       
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ 6,461 ล้านบาท 
            สาขาที่มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดรองลงมาคือ การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ  มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ 2,856  ล้านบาท 
 
การสาธารณสุข 
            ในปี  2560  จังหวัดพะเยา 

-  มีโรงพยาบาลของรัฐ   จ้านวน  8  แห่ง 
-  มีโรงพยาบาลเอกชน  จ้านวน  1  แห่ง 
-  มีเตียงคนไข้  จ้านวน  808  เตียง  (เฉลี่ยเตียงคนไข้  1  เตียงต่อประชากร  584  คน) 
-  มีแพทย์  จ้านวน  92  คน (เฉล่ียแพทย์  1  คน ต่อประชากร  5,451  คน) 
-  มีทันตแพทย์  จ้านวน  21  คน (เฉล่ียทันตแพทย์  1  คน ต่อประชากร  23,881  คน) 
-  มีพยาบาล   จ้านวน  1,001  คน (เฉล่ียพยาบาล  1  คน ต่อประชากร  501  คน)  
-  มีสถานีอนามัย   จ้านวน  9 4 แห่ง 
-  มีคลินิคทุกประเภท  จ้านวน  69  แห่ง 
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แหล่งท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องทางธรรมชาติ ได้แก่  กว๊านพะเยา  หนองเล็งทราย  น้้าตกจ้าปาทอง  น้้าตกภูซาง 
น้้าตกผาแดง  น้้าตกภูลังกา  น้้าตกธารสวรรค์  วนอุทยานบา้นถ้้า  อ่างเก็บน้้าแม่ปืม  ถ้้าผากุด ฝั่งต้า 
วนอุทยานแห่งดอยหลวง  วนอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  วนอุทยานแหง่ชาติภูซาง  
 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
  ได้แก่ วัดศรีโคมค้า (วัดพระเจ้าตนหลวง) หอวฒันธรรมนิทัศน์  วัดอนาลโยทิพยาราม  
วัดป่าแดงบุญนาค วัดราชคฤห์ เวียงลอ  วัดศรีจอมเรือง  วัดนันตาราม  วัดท่าฟ้าใต้  วัดพระเจ้านัง่ดิน 
วัดศรีสุพรรณ  วัดพระธาตุดอยหยวก  วัดศรีปิงเมือง  หมู่บ้านไทลื้อ หมู่บ้านชาวเขาเผา่เย้าปางปูเลาะ 
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จังหวัดแพร่ 
 
สภาพทั่วไป 

จังหวัด แพร่เป็น 1 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย  ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งเหนือที ่
14.70 ถึง 18.44 องศา กับเส้นแวงที ่99.58 ถึง 100.32 องศา  อยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเลประมาณ 155 
เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข 11 และ 101  ประมาณ 555 กิโลเมตร 
และทางรถไฟ 550 กิโลเมตร(ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย)  มีเนื้อที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 4,086,625 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดพะเยาและจังหวัดล้าปาง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดน่าน 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดล้าปางและจังหวัดสุโขทัย 
  
สภาพทางภูมิศาสตร์  

พื้นที่จังหวัดแพร่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 4 ทิศ  พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขา  
มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้้ายม คล้ายก้นกระทะ
พื้นที่ราบของจังหวัดจะอยู่ระหว่างหุบเขา มี 2 แปลงใหญ่ คือ ที่ราบบริเวณพื้นที่อ้าเภอร้องกวาง 
อ้าเภอเมือง อ้าเภอสูงเม่น และอ้าเภอเด่นชัย ซึ่งเป็นที่ราบแปลงใหญ่ และอีกหนึ่งแปลง คือ บริเวณ
ที่ตั้งอ้าเภอลอง และอ้าเภอวังชิ้น ซึ่งที่ราบดังกล่าว ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และท้าการเกษตร 
 
ลักษณะภูมิอากาศ 

  ฤดูกาล ลักษณะ ภูมิอากาศของจังหวัดแพร่ จัดอยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อน  เฉพาะฤดู
ฝนหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna) บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน 
(Intertropical Convergence Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 
ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท้าให้มีฝนตกชุก และลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่น้าเอาอากาศ
หนาวและแห้งแล้ง จากประเทศจีนมาปกคลุมทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย  นอกจากนี้
เนื่องมาจากลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดแพร่ที่เป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา จึง
ท้าให้สภาพอากาศแตกต่างกันมาก ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่ แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล 
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ฤดูหนาว           เริ่มในเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์  
ฤดูร้อน             เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม  
ฤดูฝน               เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 
 
ปริมาณน้้าฝน จากสถิติภูมิอากาศของจังหวัดแพร่ในคาบ 5 ปี ระหว่างปี 2554 - 2558  จะมี

ค่าเฉลี่ยประมาณ 1,203.90 ม.ม.  ฝนตกมากที่สุด  ในปี 2554 วัดได้ 1,550  ม.ม. จ้านวนวันที่ฝนตก 
142 วัน  ฝนตกน้อยที่สุด ในปี 2555 วัดได้  1,009.8 ม.ม. จ้านวนวันที่ฝนตก 117 วัน  
  

อุณหภูมิ อุณหภูมิของจังหวัดแพร่ในคาบ 5 ปี ระหว่างปี 2554 -2558 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 
ประมาณ 26.49 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ยประมาณ 18.86 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่้า
ที่สุดเฉลี่ยวัดได้ 9.2 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555  อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ยประมาณ 35.87 
องศาเซลเซียส  โดยอุณหภูมิสูงที่สุดเฉล่ียวัดได้ 43 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  
 
การปกครอง 

จังหวัด แพร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ้าเภอ 78 ต้าบล 708 หมู่บ้าน  1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  1  เทศบาลเมือง  24  เทศบาลต้าบล  และ  59 องค์การบริหารส่วนต้าบล 
 
ประชากร 

จังหวัดแพร่  มีประชากรทั้งหมด  458,086  คน  แบ่งเป็นชายจ้านวน  222,946  คน  และเป็น
หญิงจ้านวน  235,138  คน  มีจ้านวนบ้าน  164,182  หลังคาเรือน 
 
การสาธารณสุข 
  จังหวัดแพร่  มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 130 แห่ง จ้าแนกเป็นโรงพยาบาล 8 แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 119 แห่ง ส้านักงานสุขภาพชุมชน 2 แห่ง และศูนย์บริการ   
สาธาณสุขเทศบาล 1 แห่ง  มีสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน จ้านวน 141 แห่ง จ้าแนกเป็น
โรงพยาบาลเอกชน จ้านวน 2 แห่ง คลินิกเวชกรรม/เวชกรรมเฉพาะทาง/สหคลินิก จ้านวน 66 แห่ง  
คลินิกทันตกรรม จ้านวน 14 แห่ง  คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จ้านวน 43 แห่ง คลินิกการ
ผดุงครรภ์จ้านวน 7 แห่ง คลินิกเทคนิคการแพทย์  จ้านวน  6 แห่ง คลินิกการแพทย์แผนไทย จ้านวน 
2 แห่งและคลินิกกายภาพบ้าบัด จ้านวน 1 แห่ง   จ้านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจังหวัด 
มีแพทย์ 95 คน  ทันตแพทย์ 8 คน เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล  318  คน 
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สภาวะเศรษฐกิจ 
โครง สร้างเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ปี 2558 อันดับ 1 คือ สาขาการเกษตรกรรม การล่าสัตว์

และการป่าไม้  ร้อยละ  16.50  อันดับ 2 คือ สาขาการศึกษา  ร้อยละ 16.06   อันดับ  3 คือ สาขา
อุตสาหกรรม  ร้อยละ 11.91  โครงสร้าง GPP ปี 2558  เท่ากับ 19,840 ล้านบาท  รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ของประชากรเท่ากับ 38,375 บาท เป็นล้าดับที่ 64 ของประเทศ และเป็นล้าดับที่ 16 ของ 17 จังหวัด
ในภาคเหนือ 

เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดแพร่ ปรับตัวดีขึ้น   เมื่อเปรียบเทียบเดือนเดียวกันของปีก่อน 
พิจารณาจาก อุปสงค์ ด้านการบริโภคพิจารณาจากจ้านวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าและน้้าประปาของครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวพิจารณาจากพื้นที่อนุญาต
ก่อสร้าง  การใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายประจ้าและรายจ่ายทุน  ด้านอุปทาน  การผลิตภาค
การเกษตรปรับตัวดีขึ้น จากราคาข้าวนาปีและผลิตภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เพิ่มขึ้นตามปริมาณ
การสั่งซื้อ และการก่อสร้างภาครัฐ ด้านการบริการ และการท่องเที่ยวขยายตัวดี พิจารณาจากรายได้
นักท่องเที่ยว เศรษฐกิจด้านการเงินปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และธนาคารของรัฐขยายตัวดีแต่
ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ลดลง เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีความระมัดระวังในการ
พิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ 

เสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่องตามดัชนีราคาผู้ผลิตในประเทศ และดัชนี
ราคาผู้บริโภคจังหวัดแพร่ด้านการจ้างงาน หดตัวอย่างต่อเนื่อง  ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันท้าให้อัตราการจ้างงานลดลง 
 
การลงทุน 
  เดือนกนัยายน 2557  จังหวัดแพร่มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 638.94 ล้านบาท (รวมเงิน
กันไว้เบิกเหลื่อมปี)  เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.18  จากการที่ส่วนราชการเร่งรัดเบิกจ่าย  เพื่อให้เงินเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจ โดยรายจ่ายประจ้าและงบลงทุน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ คิด
เป็นร้อยละ 16.41 และ 15.64 ตามล้าดับ ส่วนรายได้ในเดือนกันยายน 2557 จ้านวน 66.29 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดือนเดียวกันของปีก่อน 5.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.18 ผลจากการจัดเก็บภาษี
สุรา และภาษีรถจักรยายนต์ ของส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่และส่วนราชการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้ดุลการคลัง ขาดดุลจ้านวน 572.65 ล้านบาท คิดเป็นรายละ 17.18 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแพร ่
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การท่องเที่ยว 
 ช่วง ตั้งแต่เดือน มกราคม - เดือนกันยายน 2560 มีผู้มาเยือนจังหวัดแพร่ 463,859 คน โดยมี
ระยะเวลาพ้านักเฉลี่ย 2.27 วัน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,003 บาท / คน / วัน  จังหวัดแพร่มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 733.79 ล้านบาท 
 
สถานที่ท่องเที่ยว 
 จังหวัดแพร่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง ได้แก่ 

วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ตั้งอยู่ต้าบลช่อแฮ อ้าเภอเมืองแพร่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน 
องค์พระธาตุช่อแฮซ่ึงเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ที่บรรจุเส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้า
มีประวัติความเป็นมาว่าสร้างในสมัยสุโขทัย   เป็นพระธาตุรูปทรงแปดเหลี่ยมเป็น 
พระธาตุประจ้าปีเกิดของคนเกิดปีขาล(เสือ) ผู้ที่ได้มาเที่ยว จังหวัดแพร่ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการได้ไป
เที่ยววัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง และไปกราบไหว้พระเจ้าทันใจ และหลวงพ่อช่อแฮเพื่อ
เป็นศิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัว 
 
  วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร แต่เดิมนั้นเป็นวัดราษฎร์ต่อมาในปี พ.ศ.2498  ได้ยกฐานะ 
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ประเภทวรวิหาร นั้นวัดพระบาทมิ่งเมืองมาจากสองวัดรวมกัน ได้แก่ 
วัดพระบาท และวัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ห่างกันเพียงมีถนน กั้นเท่านั้น วัดพระบาทเป็นวัดของอุปราช
หรือเจ้าหน้าหอ ส่วนวัดมิ่งเมืองเป็นวัดของเจ้าผู้ครองนครแพร่  เมื่อเมืองแพร่ล้มเลิกระบบเจ้า  
ผู้ครองนคร วัดทั้งสองก็ถูกทอดทิ้งอยู่ในสภาพ  ทรุดโทรมมากกระทั่ง คณะกรรมการจังหวัด
เห็นสมควรรวมสองวัด เข้าด้วยกัน ให้ชื่อว่า วัดพระบาทมิ่งเมือง มาจนทุกวันนี้     
 

วัดพระหลวง วัดหลวงถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแพร่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นกับการสร้างเมือง
แพร่  มีโบราณสถานที่ส้าคัญ เช่น พระเจดีย์หลวงธาตุเนิ้ง เป็นเจดีย์เก่าแก่สร้างแบบสุโขทัย  
มีความศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป หอระฆัง  ทรงหกเหลี่ยม และพระ
อุโบสถเก่าแก่เป็นสถานที่เก็บวัตถุโบราณ 

 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง ในเขตบ้านต้นไคร้อยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ  ต้าบลป่าแดง อ้าเภอเมือง ห่าง

จากพระธาตุช่อแฮไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร มีประวัติความเป็นมาคู่กันกับ
พระธาตุช่อแฮ มีต้านานเล่ากันมาว่า เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ เมื่อมาถึงดอยลูกหนึ่งอยู่
ทางทิศใต้ของดอยธชัคบรรพต เป็นเวลาจวนใกล้สว่าง (ใกล้ แจ้ง) จึงเรียกว่าดอยจวนแจ้ง และได้

18



 
 
 

เรียกกันต่อมาว่าพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมแจ้งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อ
ทันใจซึ่งมีประวัติว่า ใช้เวลาสร้างเพียงวันเดียว 

 
 วัดจอมสวรรค์   ตั้งอยู่ถนนยันตรกิจโกศล  ต้าบลในเวียง  อ้า เภอเมืองแพร่   เป็น

โบราณสถานที่สร้างขึ้นโดยชาวไทยใหญ่ (เงี้ยว) เป็นศิลปะแบบพม่า  วิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งโบสถ์ 
ศาลาการเปรียญ และกุฏิในอาคารเดียวกัน มีการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ด้วยฝีมือการฉลุไม้ 
ประดับกระจกสีงดงาม โบราณวัตถุที่ส้าคัญได้แก่ พระพุทธรูปที่สานด้วยไม้ไผ่ลงรักปิดทอง 
พระพุทธรูปหินอ่อน และคัมภีร์งาช้างจารึกด้วยภาษาพม่า คัมภีร์ปกด้า ปกขาว กระดาษสาที่จารึก
ด้วยภาษาไทย และภาษาขอม 

 
บ้านประทับใจ  อยู่บ้านเลขที่ 81/1 ถนนรอบเมือง เป็นบ้านของเอกชน ทรงไทยประยุกต์

สร้างด้วย ไม้สักทั้งหลัง โดยใช้ไม้ซุงขนาดใหญ่อายุกว่า 300 ปี เป็นเสาบ้าน รวม 130 ต้น แกะสลัด
อย่างสวยงาม เปิกให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ เวลา 08.00-16.00 น. เก็บค่าเข้าชมคนละ 10 บาทโทร 054-
511008 

 
บ้านวงศ์บุรี  เป็น บ้านของเจ้าพรหมเจ้าสุนันตาวงศ์บุรี ผู้สืบเชื้อสายมาจากอดีตเจ้าเมือง

แพร่สร้างเม่ือปี พ.ศ.2440 โดยช่างชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้ง  เป็นบ้านแบบยุโรป ประยุกต์ หลังคา
สูงทรงปั้นหยา 2 ชั้น ฐานก่ออิฐถือปูน สูงจากพื้น 1 เมตร มีลวดลายไม้แกะสลักประดับตัวบ้าน
ทั่วไปภายในบ้านตกแต่งด้วย เครื่องใช้เก่าแก่ของตระกูล เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 9.00-16.30 น. 

 
แพะเมืองผี  อยู่ที่ต้าบลน้้าช้า เส้นทาง แพร่-น่าน ไปประมาณ 12 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาไป

อีก 6 กิโลเมตร แพะเมืองผี เป็นภาษาพื้นเมือง"แพะ" แปลว่า  ป่าละเมาะ "เมืองผี" แปลว่า ความ
เงียบวังเวง เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก จากการ
ถล่มของหน้าดินส่วนที่แข็งจะคงตัวดูคล้าย ดอกเห็ด หน้าผา และเสาหิน   

 
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง แหล่ง ท่องเทีย่วและจุดเด่นที่น่าสนใจได้แก่ สวนหินมหาราช 

ถ้้าผากลอง ถ้้าจันทร์ผา ถ้้าเอราวัณ แก่งหลวง ภูเขาหิน ปะการัง หรือ ร่องหินแตก  กิจกรรม
ท่องเที่ยวและนันทนาการที่มีในอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ได้แก่   การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
เที่ยวถ้้า ตั้งแค็มป์พักแรม ดูนก ล่องแก่ง ปีนเขา ขี่จักรยานชมธรรมชาติเป็นต้น 

อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย  อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย  มีขนาดพื้นที่ประมาณ 410 ตาราง
กิโลเมตร (256,250) ไร่  อยู่ ใน อ.ลอง อ.วังชิ้น  จ.แพร่  และ อ.เถิน อ.สบปราบ อ.แม่ทะ  
จ.ล้าปาง เมื่อปี พ.ศ.2519 ทาง อ.วังชิ้น ได้เสนอให้จังตั้งพื้นที่บริเวณนี้เป็นวนอุทยานเพื่อเป็นที่
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พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชน แต่จากการส้ารวจของกรมป่าไม้พบว่ามีความสมบูรณ์ของป่าไม้
มาก มีทิวทัศน์ ทางธรรมชาติที่งดงามหลายแห่ง 

 
อุทยานแห่งชาติแม่ยม  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง และอ้าเภอ

สอง จังหวัดแพร่ มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าสักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างหนาแน่น ซึ่ง
มีขนาดสูงใหญ่งดงามมาก นับได้ว่าเป็นตัวแทนป่าไม้สักของภาคเหนือได้อย่างดียิ่ง รวมทั้งไม้ที่มี
ค่าต่างๆ จ้านวนมาก และทิวทัศน์ที่สวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 284,218.75 ไร่ หรือ 454. 75 ตาราง
กิโลเมตรและมีลักษณะเด่นที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติแม่ยมแห่งนี้เกิด จากแม่น้้ายมเป็นอุทยาน
แห่งชาติล้าดับที่ 51 ของประเทศ มีสถานที่ที่น่าสนใจได้แก่ หล่มด้ง ดงสักงามแก่งเสือเต้น 

 
อุตสาหกรรมที่ส าคัญ 

การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  อ้าเภอ
เมืองแพร่ และอ้าเภอสูงเม่น เนื่องจากมีความสะดวกทางด้านการคมนาคม  ขนส่ง สาธารณูปโภค 
ส่วนอ้าเภออื่น ๆ มีการกระจายตัวค่อนข้างน้อย  

อุตสาหกรรมที่ส าคัญในจังหวัดแพร่ ได้แก่ โรงงานผลิตของใช้ในครัวเรือนจากไม้ โรงงาน
ท้าเฟอร์นิเจอร์จากไม้ โรงงานท้าไม้ปาร์เก้ โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส้าเร็จรูป โรงงานผลิตแป้งเหลว
ส้าเร็จรูปส้าหรับท้าก๋วยเตี ยว โรงงานท้าผ้าบาติก โรงงานผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง โรงงานท้า
ดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ โรงงานผลิตกระดาษสาและผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา โรงงานผลิต
กระดาษไหว้เจ้า โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต โรงงานผสมยางแอสฟัสท์ 
โรงงานท้ากระเป๋าหนัง และโรงบ่มใบยาสูบ 
 
โครงสร้างของก าลังแรงงาน 

ประชากรและก าลังแรงงาน  
 จังหวัดแพร่มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ้านวน 436,937 คน เป็นผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน  

จ้านวน 300,374 คน ผู้มีงานท้าจ้านวน 295,090 คน ผู้ว่างงาน จ้านวน 2,387 คนอัตราการว่างงานอยู่
ที่ร้อยละ 0.8 ของผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน  

 
 การมีงานท า 
 อาชีพที่ผู้มีงานท้าประกอบอาชีพมากที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในการเกษตร และการ

ประมง 92,870 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ของจ้านวนผู้มีงานท้าทั้งหมด รองลงมาคือ ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 66,499 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของผู้มี
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งานท้าทั้งหมด ผู้มีงานท้าส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับต่้ากว่าประถมศึกษา จ้านวน 100,233 คน 
รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษา จ้านวน 50,930 คน  

 
แรงงานนอกระบบ  

 จากข้อมูลปี 2559 มีจ้านวนผู้มีงานท้าทั้งในและนอกระบบ จ้านวน 316,836 คน ท้างาน   
ในภาคการเกษตรจ้านวน 127,744 คน นอกภาคการเกษตร 189,092 คน อุตสาหกรรมที่มีจ้านวน
แรงงานนอกระบบสูงสุด คือ เกษตรกรรม จ้านวน 139,750 คน หรือร้อยละ 58.3 รองลงมาคือ การ
ขายส่ง การขายปลีก จ้านวน 34,194 คน หรือร้อยละ 14.3 แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จ้านวน 98,942 คน หรือร้อยละ 41.3 โดยมีแรงงานนอกระบบ อายุ 60 ปีขึ้นไป
สูงสุดจ้านวน 36,369 คน ร้อยละ 15.2  
แรงงานต่างด้าว  

 แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท้างานในพื้นที่จังหวัดแพร่ ข้อมูลไตรมาส 2 ปี 2555   มี
จ้านวนทั้งหมด 883 คน เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ได้รับอนุญาตให้ท้างานตามมติครม.         
3 สัญชาติ (ไม่มี Passport) จ้านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดใน
จังหวัด ส้าหรับแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีจ้านวน 543 คน  
แรงงานไทยในต่างประเทศ  

 ในปี พ.ศ.2559 มีแรงงานในจังหวัดแพร่เดินทางไปท้างานต่างประเทศทั้งหมด จ้านวน   
432 คน  โดยประเทศที่มีแรงงานไปท้างานมากที่สุดคือ ไต้หวัน จ้านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.54 ของแรงงานในจังหวัดแพร่ที่ไปท้างานต่างประเทศทั้งหมด นอกจากนั้นเป็นประเทศอื่นๆเช่น 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส,์ สิงคโปร์, สาธารณรัฐเกาหลี, ฮ่องกง, บรูไน, มาเลเซีย ฯลฯ  
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จังหวัดน่าน 
 
สภาพทั่วไป 

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกของภาคเหนือ   ห่างจากกรุงเทพมหานคร  
ตามเส้นทางรถยนต์ประมาณ 668 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 7,170,045 ไร่ หรือ 11,472.076 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.23 ของพื้นที่ทั้งประเทศเป็นพื้นที่ป่าเขาและลาดชัน ประมาณ 85   %   
เหลือประมาณ   15 % เป็นพื้นที่ราบ 
 ที่ตั้งและอาณาเขต 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพะเยาและล้าปาง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่าและจังหวัดเชียงใหม่        

ทิศเหนือและทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 มีความยาวตามแนวชายแดนประมาณ  277  กิโลเมตร  
 ห่างจากแขวงหลวงพระบาง  230  กิโลเมตร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดแพร่จังหวัดพะเยา 
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
มีจุดผ่านแดนสากล  1  จุด  คือ  ด่านบ้านห้วยโก๋น  อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติด่านตรงข้าม 

ของ สปป.ลาว  คือ บ้านน้้าเงิน  เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี (ด่านสากล) และจุดผ่อนปรนด่านบ้านใหม่
ชนแดน  อ้าเภอสองแคว และบ้านห้วยสะแตง  อ.ทุ่งช้าง  กับเมืองเชียงฮ่อน สปป.ลาว 
 
สภาพภูมิอากาศ 
 มีลักษณะอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนแบบ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยมี
ความแตกต่างของฤดูอย่างชัดเจน 

1. ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน อากาศร้อนถึงร้อนจัด (สถิติอุณภูมิสูงสุด 44.1 องศา 
เซลเซียส เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2502) 

2. ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน มีฝนตกชุกจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้
3. ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ อากาศหนาวถึงหนาวจัด จากอิทธิพลลมมรสุม 

ตะวันออกเฉียงเหนือ (สถิติอุณภูมิต้่าสุด 2.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2542) 
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การปกครอง 
จังหวัดน่านมีประชากรทั้งหมด  475,726 คน  แยกเป็นชาย  239,917 คน หญิง 235,809 คน 

แบ่งการปกครองเป็น 15 อ้าเภอ 98  ต้าบล  891  หมู่บ้าน 28 ชุมชน  ได้แก่ อ  .เมืองน่าน  อ .เวียงสา   
อ .ท่าวังผา  อ .นาน้อย  อ .นาหมื่น  อ .ทุ่งช้าง  อ .ปัว  อ .แม่จริม  อ .สันติสุข  อ .บ่อเกลือ  อ .สองแคว  
อ .เฉลิมพระเกียรติ  อ .เชียงกลาง  อ .บ้านหลวง  และ อ .ภูเพียง  การปกครองส่วนท้องถิ่นมี องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จ้านวน 1 แห่ง เทศบาลเมืองจ้านวน 1 แห่ง เทศบาลต้าบล จ้านวน 14 แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.)  จ้านวน  84 แห่ง  มีสมาชิกวุฒิสภาจ้านวน    1   คนและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ้านวน  3   คน 
 
ด้านเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดน่านในปี 2557   พบว่า ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 
50,507 บาทต่อปี   โดยจังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวม  24,709  ล้านบาท  รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ
สาขานอกภาคการเกษตรการค้าส่ง และค้าปลีกร้อยละ  18.03   คิดเป็นมูลค่า  2,681 ล้านบาท  
สาขาการศึกษา ร้อยละ 19.78  คิดเป็นมูลค่า 2,942  สาขาบริหารร้อยละ 14.05  คิดเป็นมูลค่า 2,089  
สาขาการเกษตร ร้อยละ 48.14  คิดเป็นมูลค่า 71,60 ล้านบาท  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ร้อยละ 17.12 

 
ด้านอุตสาหกรรม 

จังหวัดได้ส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัด  โดยให้การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  แก่ผู้ประกอบการในปี  2556  จ้านวน 52 ราย  ปี 2557  จ้านวน 53 ราย  
และปี 2558  จ้านวน  55  ราย   

ส่วนปัญหาการด้าเนินการภายในจังหวัดเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ,  
พ.ร.บ.โรงงาน, พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ซึ่งคนในชุมชนยังไม่เข้าใจและไม่เข้าถึงข้อมูลตามกฎหมาย
ดังกล่าว  อีกทั้งผู้ประกอบการก็ขาดศักยภาพในการบริหารจัดการ  ควรก้าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสานหรือชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล  ข้อเท็จจริงได้ง่ายและรวดเร็ว
ขึ้น, ภาครัฐหรือหน่วยงานภาคการศึกษาอาจสนับสนุนการพัฒนาแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่ง
ผู้ประกอบการสามารถน้าไปปรับใช้ได้  นอกจากนี้ยังมีปัญหาวิสาหกิจชุมชนขาดแคลน
งบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐาน 
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ด้านการเกษตร 
พืชเศรษฐกิจที่มีความส้าคัญต่อจังหวัด และมีการเพาะปลูกมากที่สุด คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ซึ่งมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 644,997,317 ตัน/ปี   โดยใช้ เนื้อที่ เพาะปลูก  จ้านวน  852,218.92 ไร่ 
ส่วนปริมาณการปลูกผลไม้ในจังหวัด  ผลไม้ที่เกษตรกรนิยมปลูก คือ ล้าไย ซึ่งใช้พื้นที่ในการ
เพาะปลูก จ้านวน 42460.46 ไร่  ได้รับผลผลิต จ้านวน 13941.872 ตัน/ปี  รองลงมาที่นิยมปลูก คือ 
ลิ้นจี่ ซึ่งใช้พื้นที่ในการเพาะปลูก  จ้านวน 33242.82 ไร่  ได้รับผลผลิต จ้านวน 10641.06 ตัน/ปี  
อันดับสามที่นิยมปลูก คือ ส้มเขียวหวาน ซึ่งใช้พื้นที่ในการเพาะปลูก จ้านวน 9640.60 ไร่ ได้รับ
ผลผลิต จ้านวน 8824.58 ตัน/ปี 

นอกจากนี้ ยังมีพืชเศรษฐกิจที่มีการขยายพื้นที่การปลูกมากขึ้น จนในปัจจุบันมีปริมาณการ
ปลูกที่มาก คือ ยางพารา ซ่ึงใช้พื้นที่ในการปลูก จ้านวน 70776.30 ไร่ เกษตรกรได้รับผลผลิต จ้านวน 
2539.45 ตัน/ปี   
 
ข้อมูลอ าเภอชายแดนและจุดผ่านแดน 
 -  จังหวัดน่านมีชายแดนติดต่อกับประเทศ สปป.ลาว  ระยะทางยาว  277  กม. 
 -  ทางด้านทิศเหนือ  ตั้งแต่พื้นที่ อ้าเภอสองแคว  อ้าเภอทุ่งช้าง  อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
อ้าเภอบ่อเกลือ  อ้าเภอแม่จริม  อ้าเภอเวียงสา  และอ้าเภอนาน้อย 
 -  อ้าเภอชายแดน  7  อ้าเภอ  17  ต้าบล  50  หมู่บ้าน 
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จากข้อมูลของกรมป่าไม้พบว่าในปี พ.ศ.2519  จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่อยู่ทั้งใน 
และนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งหมด  5,280,625 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 73.65  ของพื้นที่ทั้งจังหวัด 
พอถึงปี พ.ศ.2525  จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่า  3,509,375 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 48.95  ของพื้นที่ทั้งจังหวัด 
ในปี พ.ศ.2532  เนื้อที่ป่าลดลงเหลือ  3,193,125  ไร่  หรือร้อยละ 44.53  เนื้อที่ถูกบุกรุกถูกท้าลาย
ไปเรื่อย ๆ จนปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าของจังหวัดน่านคงเหลือประมาณ  3,008,125 ไร่ หรือร้อยละ 
41.95 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยประชาชนมีเอกสารสิทธิ์  99,110 ไร่ และอยู่ในพื้นที่ป่าไม้  ประมาณ 
303,609 ไร่ ซึ่งการท้าการเกษตรนิยมใช้การเผาพื้นที่ในการเตรียมพื้นที่ 
 
ด้านสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

จังหวัดน่านมีโรงพยาบาลและสถานพยาบาล     15  แห่ง   
-  โรงพยาบาล         15  แห่ง 
-  สถานีอนามัย     147  แห่ง 
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-  คลินิกทุกประเภท    126  แห่ง 
-  จ้านวนแพทย์         89  คน 
-  จ้านวนทันตแพทย ์      46  คน 
-  สัดส่วนแพทย์ : ประชากร   1 :  5,367 
 

แหล่งท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม

ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติซึ่งสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด 
ประกอบด้วย  

1.  แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานประวัติศาสตร์ เช่น วัดพระธาตุแช่แห้ง  วัดพระธาตุช้างค้้า
วรวิหาร  วัดภูมินทร์  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน  วัดมิ่งเมือง วัดหนองบัว  วัดหนองแดง    
หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว อนุสาวรีย์วีรกรรม พลเรือน ต้ารวจ ทหารและพิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้าง 
เป็นต้น 

2.  แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรมประเพณีเช่น งานประเพณีหกเป็งไหว้พระบรมธาตุ
แช่แห้ง งานประเพณีสงกรานต์และสรงน้้าพระเจ้าทองทิพย์วัดสวนตาล  อ้าเภอเมืองน่าน  
งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยและโล่พระราชทานฯ  งานนมัสการพระธาตุเขาน้อย  
ประเพณีขึ้น  บ่อน้้าทิพย์วนอุทยานถ้้าผาตูบ  ลานวัฒนธรรมเมืองน่าน  งานประเพณีแห่เทียนจ้าน้า
พรรษา  งานประเพณี ปีใหม่ม้ง  เป็นต้น 

3.  แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ  ซึ่งจังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
มากมาย ประกอบด้วย วนอุทยาน 1 แห่ง คือ  วนอุทยานถ้้าผาตูบ  ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน  มีอุทยาน 
6 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติแม่จริม อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อุทยาน
แห่งชาตินันทบุรี  อุทยานแห่งชาติถ้้าสะเกินและอุทยานแห่งชาติขุนน่าน นอกจากนี้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ อีก อาทิเช่น น้้าตกศิลาเพชร อ้าเภอปัว  น้้าตกสะปัน อ้าเภอบ่อเกลือ  น้้าตกต้นตอง  
บ่อเกลือสินเธาว์ อ้าเภอบ่อเกลือ  หมู่บ้านชุมชนปากนาย  อ้าเภอนาหมื่น เป็นต้น 
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ตารางที่  2   แสดงจ้านวนลูกจ้าง ค่าจ้างเฉลี่ย จ้าแนกตามเพศ ภาคเหนือ พ.ศ. 2556- 2558 
 EMPLOYEE AND AVERAGE WAGE BY SEX, NORTHERN REGION: 2011-2013 

 

 
ที่มา :  การส ารวจภาวะการท างานของประชากร  ส านักงานสถิติแห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  The Labor 
Force Survey,  National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology 
รวบรวมโดย : ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
Compiled by : Statistical Forecasting Bureau, National Statistical Office 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพศ  (Sex) 

2556   
(2013) 

2557  
(2014) 

2558  
(2015) 

 ไตรมาส 
ที่ 1  

 ไตรมาส 
ที่ 2  

 ไตรมาส 
ที่ 3 

 ไตรมาส 
ที่ 4  

 ไตรมาส 
ที่ 1  

 ไตรมาส 
ที่ 2  

 ไตรมาส 
ที่ 3  

 ไตรมาส 
ที่ 4  

 ไตรมาส 
ที่ 1  

 Quarter  
1  

 Quarter  
2  

 Quarter  
3  

 Quarter  
4  

 Quarter 
 1  

 Quarter 
 2  

 Quarter  
3  

 Quarter  
4  

 Quarter 
 1  

จ านวนลูกจ้าง 
(พันคน) 

2,852 2,761 2,672 2,656 2,824 2,705 2,593 2,595 2,814 Employee 
(Thousand 
persons) 

ชาย (Male) 1,606 1,544 1,474 1,491 1,623 1,541 1,441 1,438 1,595 

หญิง (Female) 1,246 1,217 1,198 1,165 1,200 1,164 1,152 1,157 1,219 

ค่าจ้างเฉลี่ย 
(บาท/เดือน) 

7,706 8,018 8,550 8,626 8,005 8,829 8,820 8751 9,138 
Wage  (Baht / 
Month) 

ชาย (Male) 7,880 8,266 8,691 8,666 8,069 8,724 9,111 8,951 9,208 

หญิง (Female) 7,481 7,704 8,376 8,575 7,920 8,968 8,456 8,503 9,047 
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ตารางที่ 3 สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ  พ.ศ. 2554 – 2555 
 SUMMARY OF DOMESTIC TOURISTS, NAN PROVINCE: 2009 - 2010 
 

  
 รายการ  

เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 

(2011) (2012) (2011) (2012) (2011) (2012) (2011) (2012) 

จ านวนผู้เยี่ยมเยือน 1,680,248 2,288,218 249,829 332,924 423,465 523,747 224,931 275,390 

ชาวไทย 1,430,375 1,903,623 243,726 328,466 376,405 496,968 220,510 270,952 

ชาวต่างประเทศ 249,873 384,595 6,103 4,458 47,060 26,779 4,421 4,438 

จ านวนนักท่องเที่ยว 1,441,961 1,996,374 69,589 88,783 183,439 250,528 185,987 228,127 

ชาวไทย 1,212,034 1,655,907 68,854 88,153 168,945 237,930 182,660 224,735 

ชาวต่างประเทศ 229,927 340,467 735 630 14,494 12,598 3,327 3,392 

จ านวนนักทัศนาจร 238,287 291,844 180,240 244,141 240,026 273,219 38,944 47,263 

ชาวไทย 218,341 247,716 174,872 240,313 207,460 259,038 37,850 46,217 

ชาวต่างประเทศ 19,946 44,128 5,368 3,828 32,566 14,181 1,094 1,046 

ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 
(วัน) 

2.40 2.85 2.37 2.61 2.05 2.23 2.74 2.54 

ชาวไทย 2.17 2.75 2.37 2.59 2.07 2.23 2.75 2.53 

ชาวต่างประเทศ 3.63 3.31 2.67 4.66 1.86 2.27 1.98 3.39 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 
        

ผู้เยี่ยมเยือน 2,540 2,515 943 941 942 975 1,000 1,008 

ชาวไทย 2,318 2,320 934 934 926 953 993 998 

ชาวต่างประเทศ 3,280 3,311 1,358 1,378 1,097 1,390 1,436 1,524 

นักท่องเที่ยว 2,603 2,556 1,011 983 1,024 1,053 1,016 1,027 

ชาวไทย 2,377 2,355 1,002 973 1,002 1,023 1,010 1,016 

ชาวต่างประเทศ 3,317 3,368 1,816 1,725 1,308 1,619 1,506 1,571 

นักทัศนาจร 1,625 1,713 881 901 814 816 779 775 

ชาวไทย 1,613 1,688 872 897 797 809 772 770 

ชาวต่างประเทศ 1,757 1,849 1,196 1,113 923 945 1,015 1,004 
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ตารางที่ 3  (ต่อ) 
 

  
 รายการ  

เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

2554 2555 2555 2553 2554 2555 2554 2555 

(2011) (2012) (2011) (2012) (2011) (2012) (2011) (2012) 

รายได้จากการท่องเทีย่ว (ล้านบาท)         

ผู้เยี่ยมเยือน 9,405 15,025 326 447 581 813 547 633 

ชาวไทย 6,603 11,145 316 438 516 753 536 614 

ชาวต่างประเทศ 2,801 3,879 10 9 65 60 11 19 

สถานประกอบการที่พักแรม 
        

จ านวนห้อง 6,144 10,209 620 1,006 819 1,040 866 1,020 

อัตราการเข้าพัก (%) 29.78 27.56 7.64 15.30 30.81 27.81 29.65 26.07 

จ านวนผู้เข้าพักแรม 911,104 1,365,431 25,736 62,045 131,301 148,048 199,217 137,249 

ชาวไทย 754,399 1,110,352 25,331 61,789 118,271 137,171 194,976 134,357 

ชาวต่างประเทศ 156,705 255,079 405 256 13,030 10,877 4,241 2,892 

 
หมายเหตุ:  1. ข้อมูลปรับปรุงเม่ือ 3 ส.ค. 2554 

 2. ปี 2552 มีอัตราการตอบกลับแบบสอบถามเฉล่ียของสถานประกอบการพักแรมทั้งประเทศ ร้อยละ 35.19  
 3. ปี 2553 มีอัตราการตอบกลับแบบสอบถามเฉล่ียของสถานประกอบการพักแรมทั้งประเทศ ร้อยละ 49.09  
Note :   1. Revised as of August 3, 2011 
 2. 2009 : The average response rate of accommodation establishments = 35.19%  
 3. 2010 : The average response rate of accommodation establishments = 49.09%  
ที่มา :  กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sports 
รวบรวมโดย:  ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
Compiled by:  Statistical Forecasting Bureau, National Statistical Office 
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ตารางที่ 4 สถิติการปลูกข้าว  ปีเพาะปลูก 2553 - 2554 
 STATISTICS OF RICE CULTIVATION: CROPS YEAR 2010 – 2011 
 

รายการ 

เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

2554/55 2555/56 2554/55 2555/56 2554/55 2555/56 2554/55 2555/56 

(2011/12) (2012/13) (2011/12) (2012/13) (2011/12) (2012/13) (2011/12) (2012/13) 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 1,657,251 1,772,251 674,499 706,301 269,159 316,102 227,460 247,344 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 1,601,101 1,740,427 652,330 691,448 255,124 310,612 220,933 238,112 

ผลผลิต (ตัน) 930,637 1,021,306 340,985 367,929 150,656 178,385 116,003 130,163 

ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 
(กก.) 

581 587 523 532 591 574 525 547 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  Office of Agricultural Economics, Ministry of Agriculture and 
Cooperatives 
รวบรวมโดย : ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
Compiled by :  Statistical Forecasting Bureau, National Statistical Office 
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ตารางที่ 5   ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเหนือบน  2 
หน่วย : ล้านบาท 

จ าแนกรายสาขา ภาคเหนือตอนบน 2 

ภาคเกษตร 11,934.00 

1. สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 11,442.00 

2. สาขาประมง 492.00 

นอกภาคเกษตร 44,395.00 

3. สาขาการเหมืองแร่ และย่อยหิน 594.00 

4. สาขาอุตสาหกรรม 4,300.00 

5. สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 1,658.00 

6. สาขาการก่อสร้าง 2,209.00 

7. สาขาการขายส่ง ขายปลีก ; การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 
10,928.00 

    ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

 8. สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 1,082.00 

9. สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 4,566.00 

10. สาขาตวักลางทางการเงิน 2,975.00 

11. สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบรกิารทางธุรกิจ 5,115.00 

12. สาขาการบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ ฯ 3,365.00 

13. สาขาการศึกษา 4,701.00 

14. สาขาการบริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 2,159.00 

15. สาขาการให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 635.00 

16. สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 108.00 

รวม 56,328.00 
 

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) กรกฎาคม 2554 
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ตารางที่ 6  จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ และเพศ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 
 

   เชียงราย   พะเยา   แพร่   น่าน  

 อาชีพและเพศ  
 2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557 

 (2013)   (2014)   (2013)   (2014)   (2013)   (2014)   (2013)   (2014)  

 รวม  719,208 728,548 311,928 306,279 313,449 304,644 311,117 303,637 

   1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ  18,394 10,224 8,982 7,818 4,886 4,855 5,013 5,471 

   2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ  28,465 27,498 14,943 11,636 13,790 9,889 13,216 15,196 

   3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง  14,528 15,944 10,026 7,374 7,566 7,168 5,049 4,592 

   4. เสมียน  19,564 15,028 7,765 7,685 9,672 11,926 8,586 8,123 

   5. พนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้า และตลาด  133,378 114,461 51,658 42,888 57,066 50,835 38,743 40,256 

   6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือทางด้านการเกษตร และการประมง  288,477 329,693 136,638 151,182 109,649 102,014 188,375 182,476 

   7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมอื และธุรกิจการค้า 
      ที่เกี่ยวข้อง  

87,608 99,025 41,709 32,726 56,251 62,758 22,566 24,378 

   8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏบิัติงาน 
       ด้านการประกอบ  24,193 24,975 10,714 9,487 20,400 19,544 4,154 5,724 

   9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ  104,600 91,700 29,493 35,383 34,170 35,655 25,415 17,415 

 10. คนงานซึ่งมิได้จ้าแนกไว้ในหมวดอื่น  0 0 0 100 0 0 0 7 

 ชาย  401,118 404,092 171,501 169,674 166,292 167,625 169,588 167,205 

   1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ  16,075 8,668 7,609 6,554 3,837 3,372 4,397 4,815 

   2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ  12,559 8,924 5,039 4,527 6,095 3,147 3,915 6,681 

   3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง  8,225 7,871 5,305 3,043 3,654 3,716 3,772 2,625 

   4. เสมียน  8,049 5,098 2,833 1,518 3,127 4,383 2,321 1,516 

   5. พนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้า และตลาด  53,846 43,630 21,112 18,731 21,149 18,400 15,406 15,184 

   6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือทางด้านการเกษตร และการประมง  161,683 186,151 78,301 85,101 62,630 61,039 106,847 105,682 

   7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมอื และธุรกิจการค้า 
       ที่เกี่ยวข้อง  

70,057 77,499 28,525 23,963 36,769 42,715 14,670 16,674 

   8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏบิัติงาน 
       ด้านการประกอบ  

19,905 18,701 7,989 7,180 11,687 11,926 3,933 5,349 

   9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ  50,721 47,548 14,789 18,958 17,345 18,928 14,327 8,674 

 10. คนงานซึ่งมิได้จ้าแนกไว้ในหมวดอื่น  0 0 0 100 0 0 0 7 

 หญิง  318,090 324,456 140,427 136,606 147,157 137,019 141,529 136,431 

   1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ  2,320 1,556 1,373 1,264 1,049 1,483 616 657 

   2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ  15,907 18,574 9,905 7,109 7,695 6,742 9,301 8,515 

   3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง  6,302 8,073 4,721 4,331 3,913 3,452 1,277 1,967 

   4. เสมียน  11,516 9,930 4,932 6,168 6,545 7,544 6,265 6,607 

   5. พนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้า และตลาด  79,533 70,831 30,546 24,157 35,917 32,435 23,338 25,071 

   6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือทางด้านการเกษตร และการประมง  126,794 143,542 58,337 66,082 47,019 40,975 81,528 76,794 

   7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมอื และธุรกิจการค้าที่
เกี่ยวข้อง 
      ที่เกี่ยวข้อง  

17,551 21,526 13,184 8,763 19,482 20,042 7,896 7,704 

   8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏบิัติงาน 
       ด้านการประกอบ  

4,288 6,274 2,725 2,307 8,713 7,618 221 375 

   9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ  53,880 44,151 14,704 16,426 16,824 16,727 11,088 8,742 

 10. คนงานซึ่งมิได้จ้าแนกไว้ในหมวดอื่น  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ที่มา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร  ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  The Labor Force Survey,  National Statistical Office, Ministry of Information and Communication 
Technology 
รวบรวมโดย: ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
Compiled by: Statistical Forecasting Bureau, National Statistical Office 
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ตารางที่ 7   อัตราการว่างงาน จ าแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 

 UNEMPLOYMENT RATE BY SEX : 2013 - 2014 
 

 

เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

 เพศ  
 2556   2557   2556   2557   2556   2557   2556   2557  

 (2013)   (2014)   (2013)   (2014)   (2013)   (2014)   (2013)   (2014)  

รวม 1.0 0.9 0.1 0.2 0.4 0.5 0.8 0.7 
ชาย 0.8 1.1 0.0 0.2 0.5 0.2 0.6 0.5 
หญิง 1.1 0.6 0.2 0.2 0.2 0.9 1.0 1.0 

 
หมายเหตุ  :   อัตราการวา่งงาน    =        ผู้ว่างงาน x 100 
         ผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน 
 

Note :     Unemployment Rate   =    100
forcelabor  Total

Unemployed
  

 
ที่มา :   การส ารวจภาวะการท างานของประชากร  ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี 
 สารสนเทศและการสื่อสาร  The Labor Force Survey,  National Statistical Office, Ministry of 
Information and  
 Communication Technology 
รวบรวมโดย  :  ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
Compiled by :  Statistical Forecasting Bureau, National Statistical Office 
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ส่วนที่  3 
สภาวการณ์การศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  2 

 

1.  นโยบายระดับชาติและท้องถิ่น 
 กรอบแนวคิดการพัฒนาและการลงทุนทางการศึกษาและการเรียนรู้ด้านการอาชีวศึกษา ซึ่งมี
เป้าหมาย คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
ตามอุตสาหกรรมเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน มุ่งสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพ จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา และมีเป้าประสงค์ 2 ด้านได้แก่ 
 1.  ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา  ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์   1) ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการอาชีวศึกษาแนวใหม่  2) พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเพื่อการแข็งขันของ
ประเทศ  3) พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้วย
รูปแบบวิธีการทันสมัย และ  4) พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีวิชาชีพเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วยกลยุทธ์  1) พัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษา
และการเรียนรู้ด้านวิชาชีพตลอดชีวิต 2) พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ด้านวิชาชีพของเยาวชนและ
ประชาชน และ 3) สร้างเครือข่ายชุมชนความรู้ด้านวิชาชีพ (บ้าน วัด วิทยาลัย สถานประกอบการ) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560  ได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลในการ
รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
ทั้งนี้รวมถึงผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก  ต้องได้รับการสนับสนุน
จากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษา โดยทัดเทียมกับบุคคลอื่นด้วย การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพ
หรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง และส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุก
ระดับ และทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยจัดให้มีแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของ
ความเป็นไทยมีระเบียบวินัยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัด
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การศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ   
 พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
ได้ก าหนดบทบัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของความมุ่งหมาย และหลักการ สิทธิและหน้าที่
ทางการศึกษา  ระบบการศึกษา  การบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  บทบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยทั้งระบบ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ประเทศไทย มุ่ง
พัฒนาสู่  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อให้คน
กินด ีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้
เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์ของคนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให้
ครอบคลุมประชาชนทุกคน สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานรวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพร
บนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการ
บริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับ
ผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้
และทักษะสามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล   

 ทั้งนี้ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนที่มีคุณธรรมน าความรู้  ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  และสามารถจัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ 

 
 ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างไทย - จีน 
 จากผลการจัดงานสัมมนาเรื่อง “ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างไทย-จีน” เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2550 ที่นครคุนหมิง  จัดโดยกระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย และ The Chartered Institute 
of Logistics & Transport - China  

 ในการประชุมครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทยกว่า 70 คน ทั้งจากกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงคมนาคม และผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์   ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2001   มณฑลยูนนาน   
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มีนโยบายที่จะท าให้มณฑลยูนนาน เป็นเมืองท่าทางการค้าที่ส าคัญ ที่จะเชื่อมโยงประเทศจีนกับประเทศ
ต่าง ๆ ในเอเชียอาคเนย์  และเอเชียใต้  โดยได้เร่งพัฒนากรอบความร่วมมือต่าง ๆ อาทิเช่น เขตการค้า
เสรีจีน-อาเซียน กรอบความร่วมมือบริเวณลุ่มแม่น้ าโขง และกรอบความร่วมมือ  Pan Pearl River Delta  
(PPRD) พร้อมกับได้พัฒนาเส้นทางการคมนาคมทั้งทางบก  ทางน้ าและทางอากาศ  เส้นทาง  R3A เป็น
หนึ่งในความส าเร็จที่เกิดจากความพยายามที่จะพัฒนาให้มณฑลยูนนานเป็นเมืองท่าที่ส าคัญ  ภายหลังที่
เส้นทางนี้เปิดใช้ จะท าให้ระยะเวลาการเดินทางจากนครคุนหมิงถึงกรุงเทพฯ ลดลงจาก 42 ชั่วโมง  
เหลือเพียง 20 ชั่วโมง 
 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  กระทรวงคมนาคมแห่งประเทศไทย  
 ดร.มนตรี  ศรีนราวัฒน์  ผู้อ านวยการ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเส้นทาง R3A  ว่าการใช้
ประโยชน์จากเส้นทางสายนี้ไม่ควรจ ากัดเฉพาะ เพื่อการค้ากับประเทศในบริเวณนี้  แต่สามารถขยายให้
เกิดการค้ากับประเทศที่อื่น ๆ  คือ จีนสามารถใช้เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจีนไปยังทวีป
แอฟริกา และทวีปยุโรป  ขณะเดียวกันสินค้าจากทวีปทั้ง 2  ยังสามารถขนส่งเข้ามาจีนได้โดยใช้เส้นทาง
สายนี้   นอกจากนี้ในงานสัมมนาครั้งนี้ยังได้มีการลงนามความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่าง  The 
Chartered Institute of Logistics & Transport-China และสมาพันธ์โลจิสติกส์แห่งประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R3a 

R3b 

 จ.
พะเยา 
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  จากข้อมูลถนนสาย  R3a และถนนสาย  R3b จะเห็นได้ว่าเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็น
การเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  และประเทศสหภาพเมียนม่า ที่จะท าให้เกิดการสร้างงานขึ้นอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะ
ระบบการขนส่ง (Logistics) ที่มีเส้นทางผ่านจังหวัดเชียงรายและพะเยา การติดต่อค้าขายที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ภาษาที่สอง หรือภาษาของเจ้าของประเทศที่มีการติดต่อ ซื้อขาย  โดยเฉพาะภาษาจีนที่ต้อง
จัดการศึกษา  ซึ่งจังหวัดพะเยาได้ด าเนินงานแลกเปลี่ยนบุคลากรตามโครงการ  Memorandum of 
understanding (MOU) กับนครคุนหมิง  มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการลงนามเมื่อ
วันที่  28  กรกฎาคม  2549 

  ในการขนส่งสินค้าจึงต้องมีการจัดสร้างคลังสินค้า  เพื่อเก็บสินค้าระหว่างการส่งถ่าย
สินค้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของประเทศ  จังหวัดเชียงราย และพะเยาจึงเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด
ในการสร้างคลังสินค้า  การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการโรงแรม อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว  ซึ่งจะท าให้เกิดการจ้างแรงงานในด้านต่าง ๆ  อีกมากมาย  นอกจากนั้นจังหวัดพะเยา  เชียงราย  
และแพร่ เป็นจังหวัดที่มีเส้นทางเชื่อมต่อเข้าสู่กรุงเทพมหานครและภาคอื่นๆ  ของประเทศที่มีระยะทาง
สั้นกว่าเส้นทางอื่น  เข้าสู่กรุงเทพมหานคร  และภาคอื่นของประเทศ  จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน  มี
เขตติดต่อกันโดยจังหวัดน่าน มีเขตติดต่อกับประเทศลาวทางจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย- ลาว (ห้วย
โก๋น)  ดังนั้นเส้นทางการขนส่งสินค้าตามความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างไทย-จีน-ลาว  จึงมีเส้นทาง
ผ่านจากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์เข้าสู่กรุงเทพมหานครและภาคอื่น ๆ ของประเทศ  ที่จะท า
ให้เศรษฐกิจในจังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย และแพร่ มีความเจริญมากขึ้น มีการจ้างงานมากขึ้น  นั่น
หมายถึงจะท าให้มีการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเช่นกัน 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 2,221,879 คน ส่วนใหญ่
มีการศึกษาต  ากว่าประถมศึกษา จ านวน 779,521 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.08 รองลงมาจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 387,731 คน หรือคิดเป็นร้อยละ17.45 และจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 371,683 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.73 ตามล าดับ 
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2.  ข้อมูลสถานศึกษา 
 สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
  สถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 ปี  ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที การศึกษา เขตตรวจราชการที  16 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,395 แห่ง  จ าแนกเป็นรายจังหวัดประกอบด้วย 
จังหวัด เชียงราย จ านวน 522 แห่ง น่าน จ านวน 414 แห่ง แพร่ จ านวน 310 แห่ง และพะเยา จ านวน 149 
แห่ง ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่  8  ข้อมูลจ านวนสถานศึกษาและจ านวนนักเรียนในกลุ่มจังหวดัภาคเหนือ 

 

จังหวัด จ านวนสถานศึกษา(แห่ง) จ านวนนักเรียน(คน) 
เชียงราย 

                  พะเยา 
                   แพร่ 
                   น่าน 

522 
149 
310 
414 

115,442 
85,142 
60,311 
91,606 

รวม 1,395 352,501 
 

ตารางที่  9  จ านวนสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที เปิดสอนระดบัอาชีวศึกษา 
                                  ในเขตตรวจราชการที  16  ปีการศึกษา 2558 
 

ที่ จังหวัด 
จ านวนสถานศึกษา 

รวม (แห่ง) 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 

เขตตรวจราชการที่ 16 21 11 32 
1 เชียงราย 8 6 14 
2 พะเยา 5 3 7 
3 แพร่ 6 2 8 
4 น่าน 4 - 4 

รวมทั้งหมด 23 11 33 
ที่มา : ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2558 
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2.  ความต้องการก าลังคน 
 กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทและภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและพัฒนาคนให้เป็นคนที่มี
คุณภาพ  มีคุณธรรมน าความรู้  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มุ่งมั่นที่จะท าให้คนไทยทุกคนมีโอกาส
ในการศึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในยุคสังคมฐานความรู้ให้เป็นฐานก าลังหลักที่จะ
ผลักดันในการพัฒนาก าลังคนที่เป็นแรงงานความรู้  (Knowledge Worker)   ภาคอุตสาหกรรม คือ การ
อาชีวศึกษาจากการวิเคราะห์ความต้องการช่างฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงาน พบว่า ในปัจจุบันและ
อนาคต  ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิชาชีพ ช่างฝีมือ ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี 
สายปฏิบัติการเป็นจ านวนมาก และจากการวิเคราะห์ผู้ที่อยู่ในวัยก าลังแรงงาน ปี 2554-2560 มีอัตรา
เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งภาครัฐควรสร้างนโยบายในการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพในการท างาน (กระทรวงแรงงาน, 2559) 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ผ่านมามีการ
ผลิตช่างฝีมือแรงงานบางสาขาสู่ตลาดแรงงานไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ มีการ
สร้างอาชีพที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  เป็นเหตุให้ขาดแรงงานระดับฝีมือ ระดับเทคนิค
และระดับเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติและผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากการ
อาชีวศึกษา  ไม่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญา สาขาที่ตรงคุณวุฒิ ท าให้ขาดความก้าวหน้าในอาชีพ
ของตน ดังนั้น การอาชีวศึกษาจึงได้ก าหนดกรอบนโยบายการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคน
เพื่อเพิ่มผลผลิต และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล  
เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพ  มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีสมรรถนะทางด้านวิชาชีพสูงขึ้นตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น าไปสู่การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้การแข่งขันอย่างเสรีในกระแสเศรษฐกิจและ
สังคมโลก 
 ในระดับภูมิภาค  ภาคเหนือตอนบน จากข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงาน             
ปี พ.ศ. 2551  มีความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษามากกว่า 6 แสนคน ซึ่งแยกความต้องการก าลังคน
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้ 

1.  กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  ต้องการก าลังคนในปี 2558  จ านวน  41,577 คน และต้องการ
วิศวกรการผลิตเพิ่ม  1,148  คน 

2.  กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารต้องการก าลังคนในปี 2558  เพิ่มจ านวน  23,484 คน 
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3.  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีเป้าหมายเพิ่มการผลิตปี 2558  เป็นปีละ2 ล้านตันต้องการ
ก าลังคนเป็น 320,000  คน หรือร้อยละ  44.12  และเพิ่มสัดส่วนวิศวกร เป็นร้อยละ  5.8  เน้นทางด้านการ
วิจัยและพัฒนา 

4.  กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ต้องการก าลังคนโดยรวม 66,500  คน เพ่ือตอบสนองเป้าหมาย
นักท่องเที่ยว  18  ล้านคน  ท ารายได้เขา้ประเทศกว่า  6  แสนล้านบาท 

5.  กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ต้องการสร้างนักออกแบบ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์                
นักการตลาดและฝ่ายปฏบิัติการรวมทั้งก าลังคนระดับปริญญาดา้นสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ด้านสิ่งทออย่างมาก 

6.  กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  ต้องการก าลังคน  1 แสนคน 

7.  กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์ บริการโลจิสติกส์  ขยายตัวในภูมิภาคเอเซียนเพิ่มจาก 14.8  
พันล้านดอลลาร์ เป็น 27.9  พันล้านดอลลาร์ ในปี 2015  ต้องการก าลังคนใน 5 ปีข้างหน้า ประมาณ  
28,000  คนต่อปี  ไม่รวมด้านการขนส่ง 
 การนิคมอุตสาหกรรมได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการก าลังคนทางช่างอุตสาหกรรมของ
สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม  สังกัดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ              
ทั้งด้านปริมาณและด้านสมรรถภาพ  จ าแนกตามระดับการศึกษาและภาคภูมิศาสตร์ ได้ผลการวิจัยดังนี้    
 3.1  ด้านปริมาณ  

1)  ต้องการก าลังคนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 71.01 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ร้อยละ 28.99    

2)  ต้องการก าลังคนในช่วง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2558 จ านวน 32,601 คน จากกลุ่ม
ตัวอย่างสถานประกอบการ  340 แห่ง เมื่อประมาณค่าไปสู่ประชากรสถานประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมทั่วประเทศจ านวน 2,617 แห่ง ได้เป็นความต้องการก าลังคนทั้งหมด 250,932 คน 

3)  ความต้องการก าลังคนเมื่อจ าแนกตามภูมิศาสตร์ประกอบด้วยภาคกลางร้อยละ 53.75  
ภาคตะวันออก  ร้อยละ 36.27 และภาคเหนือ  ร้อยละ 9.98  

4)  สาขาวิชาที่มีความต้องการมากที่สุดคือ สาขาวิชาเครื่องกล รองลงมาคือ สาขาวิชา
เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  และสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านสมรรถภาพ ต้องการก าลังคนที่มี
ลักษณะนิสัย มีความซื่อสัตย์ ความมีวินัยในตนเอง สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ คิดแก้ปัญหา และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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 จากความต้องการดังกล่าว  น ามาสู่การจัดท ากรอบทิศทาง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ก าหนดยุทธศาสตร์และการด าเนินงานในการพัฒนาการอาชีวศึกษาให้มี
ทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายด้านต่างๆ ในการพัฒนาประเทศโดยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งระบบ
ให้สอดคล้องกับหลักการแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  ก าหนดให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถจัดตั้งเป็นสถาบัน
การอาชีวศึกษา  เพื่อมุ่งเน้นให้มีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในทางปฏิบัติมีลักษณะเป็นนิติ
บุคคล โดยกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งเป็น
ระดับปฏิบัติให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่ง
สถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดน่าน  พะเยา  เชียงรายและแพร่  มีความพร้อมและศักยภาพในการจัดการ
อาชีวศึกษาในรูปแบบรวมกันเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา  ภาคเหนือ 2 
   ส าหรับผลจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษาทั้ง 9 แห่ง ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2  ที่ได้ส ารวจข้อมูลในสถานประกอบการ โรงงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ในท้องถิ่น และจากการประชุมร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ในจังหวัดเชียงราย  พะเยา แพร่ น่าน พบว่า มีความต้องการก าลังคนในวิชาชีพ 6 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้  

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  

2.1  สาขาวิชาการบัญชี  
2.2  สาขาการตลาด 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
  3.1  สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  
   3.1.1  สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 
   3.1.2  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
  3.2  สาขาวิชาเครื่องกล  
   3.2.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
  3.3  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
  รายละเอียดแสดงดังตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่   10   แสดงความต้องการก าลังคนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
      ของสถานประกอบการ โรงงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรในท้องถ่ิน  
      กลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

ความต้องการก าลังคนของสถานประกอบการ 
ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ประเภทช่างอุตสาหกรรม    
1.  ช่างยนต์ 227 150 131 
2.  ช่างกลโรงงาน 40 46 38 
3.  ช่างเชื่อม 63 16 14 
4.  ช่างก่อสร้าง 69 33 29 
5.  ช่างไฟฟ้าก าลัง 107 77 81 
6.  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 184 72 70 
7.  สถาปัตยกรรม 20 19 9 
8.  โลจิสติกส ์ 52 25 21 
ประเภทพณิชยการ/บริหารธุรกิจ    
1.  การบัญชี 338 296 85 
2.  การตลาด 688 539 121 
3.  การเลขานุการ 37 9 5 
4.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 231 132 117 
ประเภทคหกรรมศาสตร์    
1.  ผ้าและเครื่องแต่งกาย 17 4 5 
2.  อาหารและโภชนาการ 32 29 31 
3.  คหกรรม 12 10 12 
ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    
1.  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 9 8 0 
2.  การโรงแรมและการท่องเที่ยว 11 3 9 
3.  การโรงแรมและบริการ 33 10 12 
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ตารางที่   10   (ต่อ) 

ความต้องการก าลังคนของสถานประกอบการ 
ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ประเภทศิลปกรรม/เทคโนโลยีสานสนเทศ    
1.  ศิลปกรรม 18 21 13 
2.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 23 19 
ประเภทเกษตรกรรม    
1.  เกษตรกรรม 36 28 30 

รวม 2,236 1,550 861 

 
ตารางที่  11  แสดงความต้องการก าลังคนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
  ของสถานประกอบการ โรงงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรในท้องถ่ิน  
  กลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

ความต้องการก าลังคนของสถานประกอบการ 
ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ประเภทช่างอุตสาหกรรม    
1.  ช่างยนต์ 476 365 348 
2.  ช่างกลโรงงาน 79 72 74 
3.  ช่างเชื่อม 141 127 129 
4.  ช่างก่อสร้าง 131 96 69 
5.  ช่างไฟฟ้าก าลัง 228 184 182 
6.  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 197 198 182 
7.  สถาปัตยกรรม 26 11 8 
8.  โลจิสติกส ์ 101 90 79 
ประเภทพณิชยการ/บริหารธุรกิจ    
1.  การบัญชี 980 828 321 
2.  การตลาด 880 572 246 
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ตารางที่  11  (ต่อ)  
 

40ความต้องการก าลังคนของสถานประกอบการ 
ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 
3.  การเลขานุการ 67 35 23 
4.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 336 265 238 
ประเภทคหกรรมศาสตร์    
1.  ผ้าและเครื่องแต่งกาย 40 27 31 
2.  อาหารและโภชนาการ 50 40 33 
3.  คหกรรม 24 15 13 
ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    
1.  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 11 6 0 
2.  การโรงแรมและการท่องเที่ยว 18 13 8 
3.  การโรงแรมและบริการ 44 60 63 
ประเภทศิลปกรรม/เทคโนโลยีสานสนเทศ    
1.  ศิลปกรรม 60 57 61 
2.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 17 2 
ประเภทเกษตรกรรม    
1.  เกษตรกรรม 56 37 27 

รวม 3,975 3,115 1,965 
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ตารางที่   12   แสดงความต้องการก าลังคนในระดับปริญญาตรีของสถานประกอบการ โรงงาน หน่วยงาน 
      ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรในท้องถ่ิน กลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

ความต้องการก าลังคนของสถานประกอบการ 
ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ประเภทช่างอุตสาหกรรม    
1.  ช่างยนต์ 90 164 202 
2.  ช่างกลโรงงาน 10 6 3 
3.  ช่างเชื่อม 92 73 70 
4.  ช่างก่อสร้าง 52 37 40 
5.  ช่างไฟฟ้าก าลัง 70 78 83 
6.  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 91 109 169 
7.  สถาปัตยกรรม 48 39 43 
8.  โลจิสติกส ์ 89 96 92 
ประเภทพณิชยการ/บริหารธุรกิจ    
1.  การบัญชี 782 521 257 
2.  การตลาด 566 511 368 
3.  การเลขานุการ 41 25 42 
4.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 437 364 407 
ประเภทคหกรรมศาสตร์    
1.  ผ้าและเครื่องแต่งกาย 41 37 35 
2.  อาหารและโภชนาการ 38 37 41 
3.  คหกรรม 9 10 9 
ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    
1.  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 24 19 23 
2.  การโรงแรมและการท่องเที่ยว 27 31 29 
3.  การโรงแรมและบริการ 27 21 5 
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ตารางที่   12   (ต่อ) 

ความต้องการก าลังคนของสถานประกอบการ 
ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ประเภทศิลปกรรม/เทคโนโลยีสานสนเทศ    
1.  ศิลปกรรม 34 34 42 
2.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 31 33 40 
ประเภทเกษตรกรรม    
1.  เกษตรกรรม 50 40 45 

รวม 2,649 2,282 2,045 

 
ตารางที่  13  คาดการณ์ความต้องการแรงงานใน 14 กลุ่มอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2560 – 2563 (4 ปี) 

 

ปี 
ความต้องการแรงงาน 

(จ านวนคน) 

ระดับการศึกษา 

กรรมกร  
(จ านวนคน) 

ปวช./ปวส. 
(จ านวนคน) 

ปริญญาตรี 
(จ านวนคน) 

2560 146,668 90,388 38,714 17,565 
2561 166,549 96,965 48,630 20,954 
2562 180,659 103,409 54,037 23,213 
2563 187,960 105,010 58,014 24,936 
รวม 681,836 395,772 199,395 86,668 

 

14  กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย  กลุ่มพลาสติก,  กลุ่มเครื่องปรับอากาศ,  กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม,   
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง,  กลุ่มส่ิงทอ,  กลุ่มเครื่องจักรกลและโลหะการ,  กลุ่มยานยนต์,  กลุ่มอัญมณีและ
เครื่องประดับ,  กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร,  กลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์,   กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่
ยานยนต์,  กลุ่มเซรามิก,  กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,  กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ 
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 3.2  ด้านอาคารสถานที่ 
  ด้านอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน  
139  หลัง  ในจ านวนนี้แยกเป็นอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการเฉพาะสาขาจ านวน 50 หลัง อาคาร
อ านวยการจ านวน  9  หลัง  อาคารโรงฝึกงานจ านวน  41 หลัง อาคารศูนย์วิทยบริการ/ห้องสมุดจ านวน             
7 หลัง  อาคารอเนกประสงค์/อาคารกิจกรรม จ านวน 23 หลัง และโรงอาหารจ านวน  9  หลัง 
  จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า  ด้านอาคารสถานที่ที่จ าเป็นในการบริหารจัดการ 
เกี่ยวกับการจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน มีจ านวนเพียงพอที่จะรองรับการเป็นสถาบัน                 
ในระดับหนึ่ง และยังสามารถที่จะขยับขยายเพิ่มปริมาณขึ้นได้อีกจ านวนมาก เนื่องจากมีอาณาบริเวณ
ของพื้นที่กว้างขวางเพียงพอ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนสถานที่ฝึกงานและศึกษาดูงานจากสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน องค์กรและแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นอีกจ านวนมากดังจะเห็นได้จากสถาน
ประกอบการที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือส าหรับนักศึกษาฝึกงานครอบคลุมจากสาขาวิชาในจังหวัด
เชียงราย  พะเยา  แพร่ และน่าน  มีมากถึง 2,562 แห่ง   ในจ านวนนี้ยังไม่นับรวมถึงความร่วมมือของ            
สถานประกอบการส าหรับการศึกษาดูงาน 
 3.3  ด้านครุภัณฑ ์
  ครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในเครือข่ายมีจ านวนเพียงพอ ชุดฝึก ชุดทดลองได้มาตรฐานและ
ทันสมัยที่จะให้นักศึกษาได้ฝึกและเรียนรู้ มีประสบการณ์เพียงพอที่จะน าไปประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จ
การศึกษา และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้ร่วมกับสถานประกอบการให้
นักศึกษาออกฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์ตรงกับเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย ส าหรับการเปิดสอน
ระดับเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสามารถร่วมกับสถานประกอบการในการใช้ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนได้และมูลนิธิ OECF  ประเทศญี่ปุ่นให้การสนับสนุนครุภัณฑ์จ านวนมาก   แก่แผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ซ่ึงท าให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการจัดการเรียนการสอน
ในระดับเทคโนโลยีได้ นอกจากองค์กรต่าง ๆ จะให้ความร่วมมือสนับสนุนด้านวัสดุครุภัณฑ์แล้ว ยังให้
การสนับสนุนด้านวิทยากรและทุนการศึกษาอีกด้วย 
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4.  เป้าหมาย ประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ซึ่งตอบสนองความต้องการก าลังคน   
 4.1  เป้าหมายด้านคุณภาพ 

   4.1.1   ได้จัดตั้งสถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 2 โดยรวมสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่านให้มีเอกภาพในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

     4.1.2  มุ่งสร้างก าลังคนทั้งในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีให้ตอบสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงานและชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ 

     4.1.3  พัฒนาคุณภาพของคนไทย  ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย  จิตใจ ความรู้ 
ความสามารถ  ทักษะการประกอบอาชีพ  มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต  เสริมสร้างศักยภาพให้กับ
ตนเองที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคมไทย 

     4.1.4  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     4.1.5  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม  
เพื่อบริการสังคมด้านวิชาชีพ 

     4.2   เป้าหมายด้านปริมาณ 
      ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เปิดสอน ซึ่งตอบสนองความต้องการของก าลังคน จากการ
ประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  สามารถก าหนดเป้าหมายใน
การเปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และระดับปริญญาตรีได้ดังนี้ 
 

ตารางที่  14  เป้าหมายประเภทวิชา/สาขาวิชาที่เปดิสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ในแต่ละปีการศึกษา 

ประเภทและสาขาวิชาที่เปิด 
จ านวนนักศึกษา 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม   
     สาขาวิชาเครื่องกล 1,400 850 
     สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 480 280 
     สาขาวิชาโลหะการ 380 20 
     สาขาวิชาเทคนิคการผลิต - 80 
     สาขาวิชาเทคนิคโลหะ - 160 
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    ตารางที่  14  (ต่อ) 

ประเภทและสาขาวิชาที่เปิด 
จ านวนนักศึกษา 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 
     สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 260 - 
     สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 850 560 
     สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 720 340 
     สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 40 20 
     สาขาวิชาการก่อสร้าง 940 510 
     สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม - 40 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - 100 

รวม 4,870 2,960 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ   
     สาขาวิชาพณิชยการ 2,470 - 
     สาขาวิชาการบัญชี 80 750 
     สาขาวิชาการตลาด - 380 
     สาขาวิชาการเลขานุการ - 140 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 1,050 
     สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก - 20 

รวม 2,610 2,340 
ประเภทวิชาคหกรรม   
     สาขาวิชาคหกรรม 80 80 
     สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 40 20 
     สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 120 40 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย 80 40 

รวม 320 180 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   
     สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 80 - 
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    ตารางที่  14 (ต่อ) 

ประเภทและสาขาวิชาที่เปิด 
จ านวนนักศึกษา 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 
     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 40 50 
     สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ - 50 

รวม 120 100 

ประเภทวิชาศิลปกรรม   
     สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 40 - 
     สาขาวิชาศิลปกรรม 40 - 
     สาขาวิชาการออกแบบ 80 - 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 40 - 
     สาขาวิชาจิตรกรรม - 30 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 40 60 

รวม 240 90 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - 140 

รวมทัง้สิ้น 8,160 5,570 
 

6.  แผนการด าเนินงาน 
     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 กลุ่มจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน มีแผนการด าเนินงาน
เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนทางด้านอาชีวศึกษา สนองตอบความต้องการก าลังคนในระดับท้องถิ่น 
ระดับพื้นที่และระดับประเทศ ตามกรอบแนวคิด การพัฒนา การลงทุนทางการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ โดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 
 6.1  แนวทางการให้บริการการอาชีวศึกษาส าหรับประชาชน  นักเรียนและนักศึกษา   

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานของชุมชน ท้องถิ่น ในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี ได้ก าหนดแนวทางการให้บริการการอาชีวศึกษาส าหรับประชาชน นักเรียนและนักศึกษา  ดังนี้ 
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       การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา 

 1.   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการอาชีวศกึษาแนวใหม่ 
  1.1  จัดตั้ง VEC- Cyber และห้องเรียน  Cyber  ปลายทางในทุกสถานศึกษา 
  1.2  จัดหาและพัฒนาระบบ  Virtual Classroom 
  1.3  จัดหาและพัฒนาสื่อ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสาขาวิชาชีพ 

  1.4  จัดหาและพัฒนา  E – library,  Self Access Learning 
  1.5  จัดหาระบบ VDO Conference 
  1.6 จัดหาและพัฒนาระบบ  Internet  เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้นักเรียนและประชาชนทัว่ไป 

 2.  พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเพื่อการแข่งขันของประเทศ 
   2.1  จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ  อุปกรณ์และชุดฝึกที่ทันสมัยในสาขาวิชาทีส่อดคล้อง

กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

   2.2  จัดหาและพัฒนาห้องเรียนจ าลองและห้องปฏิบัติการทันสมัย 
    2.3 สนับสนุนการจัดอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  และการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ                 

แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

    2.4  พัฒนาสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

    2.5  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม และหลักบูรณาการ 

      3.  พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้วย
รูปแบบวิธีการทันสมัย 

  3.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกับสถานประกอบการทั้งใน และต่างประเทศ 
  3.2  พัฒนาต่อยอดและเพิ่มคุณวุฒิครูรองรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพ           

ด้านเทคโนโลยีสายปฏบิัติการ 
   3.3 พัฒนาระบบ  E-Training  เพื่อการฝึกอบรมพัฒนาครูและผู้บรหิาร 
  4.   พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีวิชาชีพเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1  พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การสร้างส่ิงประดิษฐ์   
นวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ด้านวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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   4.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งการพัฒนาศูนย์การเรียนรูว้ิชาชพี 

 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1.   พัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ด้านวิชาชีพตลอดชีวิต 

 1.1  พัฒนามาตรฐานอาชีพ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
หลักสูตรวิชาชีพทั้งในและนอกระบบให้มีความหลากหลาย  เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

  1.2  บ่มเพาะให้นักเรียนและนักศึกษาใฝ่หาความรู้  มีค่านิยมให้มุ่งสู่การเรียนสาย
อาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

   1.3  เสริมสร้างให้นักเรียนและนักศึกษามีสมรรถนะ ด้านการสื่อสารภาษา  IT การคิด
วิเคราะห์ ทักษะอาชีพ รองรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ  
ศีลธรรมและวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

 2.   พัฒนาศักยภาพในการเรยีนรู้ด้านวิชาชีพของประชาชน  นักเรียนและนกัศึกษา 
 2.1  สร้างระบบการเรียนรู้อาชวีศึกษา  ส่งเสริมโอกาสการเรียนรูว้ิชาชพีตลอดชีวิตและ

วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักเรียนและนักศึกษาและประชาชน  เพ่ือการมีงานท า  การสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่  สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพ 

3.   สร้างเครือข่ายชุมชนความรู้ด้านวิชาชีพ (บ้าน, วัด, วิทยาลัย, สถานประกอบการ) 
 3.1 พัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพในชุมชนร่วมกับ

สถานประกอบการ ชุมชน สถาบัน ศาสนา และวิทยาลัย 
 6.2  เครือข่ายความร่วมมือในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาระหว่างกลุ่มสถานศึกษากับหน่วยงาน
ของรัฐ  กลุ่มอุตสาหกรรม  สถานประกอบการ  ภาคเอกชน องค์กรและชุมชนท้องถิ่น 
  ปัจจุบันสถานศึกษาทั้ง 9 แห่ง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีเครือข่าย             
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา กับหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มอุตสาหกรรม สถานประกอบการ  
ภาคเอกชน องค์กรและชุมชนท้องถิ่นโดยการร่วมด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีการฝึกงาน
ของนักเรียนนักศึกษาและครู การเป็นวิทยากร การศึกษาดูงาน ฯลฯ และได้ก าหนดแผนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา เพ่ิมขึ้นปีละ 5  แห่ง   
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7.  ทรัพยากรการศึกษา   
 ทรัพยากรทางการศึกษา ได้แก่ บุคลากร อาคารสถานที่  ครุภัณฑ์และเครื่องมือ รวมถึง
งบประมาณ  ดังนี้ 
 สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2 จัดตั้งขึ้นจากการรวมสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 9 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย และแพร่ ซึ่งมี
ทรัพยากรทางการศึกษาที่พร้อมน ามาใช้ในการบริหารจัดการสถาบันโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน             
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 7.1  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
  -  ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ , รองผู้อ านวยการ)      44      คน  
  -  ครูผู้สอน  522      คน 
  -  พนักงานราชการ    75     คน 
  -  ลูกจ้างประจ า  83    คน 
  -  ข้าราชการพลเรือน     14     คน 
  -  ครูอัตราจ้าง (ครูพิเศษ) 230    คน 
  -  ลูกจ้างชั่วคราว/เจ้าหนา้ที่ 298      คน 
              รวม       1,266   คน  
  จ าแนกวุฒิการศึกษาของข้าราชการครู ดังนี้ 
  วุฒิปริญญาเอก     4      คน 
  วุฒิปริญญาโท  308      คน 
  วุฒิปริญญาตร ี   250      คน 
  วุฒิต่ ากว่าปริญญาตร ี    3     คน 
              รวม       565   คน  
  จ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามวิทยฐานะ  
  ครูผู้ชว่ย     23      คน 
  ครู (คศ.1)     62      คน 
  ครูช านาญการ (คศ.2)     279      คน 
  ครูช านาญการพิเศษ (คศ.3)     199      คน 
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  ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)     10      คน 
  วุฒิต่ ากว่าปริญญาตร ี    3     คน 
             รวม               573   คน  
 
          7.2  ด้านสถานประกอบการ 
  ด้านสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมทุกสาขาวิชาในจังหวัดน่าน  
พะเยา  เชียงรายและแพร่ พบว่ามีมากถึง   2,562   แห่ง  ซึ่งเพียงพอต่อการฝึกวิชาชีพของผู้เรียนโดยแบ่ง
ตามจังหวัด ดังนี้  
  จังหวัดน่าน   711  แห่ง 
  จังหวัดพะเยา  424 แห่ง 
  จังหวัดเชียงราย  785 แห่ง 
      จังหวัดแพร่   642 แห่ง 
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ส่วนที ่4 
การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอปุสรรค  

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2 
  
จุดแข็ง 

1. มีการจัดการศึกษาที่หลากหลายระดับและหลักสูตร 
2. มีความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 2 
3. มีการจัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
4. บุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์ในการท างาน 
5. มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน 

จุดอ่อน 
1. งบประมาณของแต่ละสถานศึกษายังไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพ 
2. แนวทาง วิธีการในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนออกกลางคันยังไม่มีประสิทธิภาพ 
3.  ผลงานด้านการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและใช้ได้จริงมีจ านวนน้อย 
4.   ขาดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถาบันการอาชีวศึกษายังไม่เป็นระบบ 
5.    ขาดการสนับสนุนบคุลากรรุ่นใหม่ในการพฒันาตัวเองด้านคุณวุฒิ 

โอกาส 
1.    ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ ให้ความร่วมมือในการบริหารจดัการอาชีวศึกษา

อย่างเข้มแข็ง  รัฐบาลทุกรัฐบาลสนับสนุน 
2.    ความต้องการของตลาดแรงงานด้านชา่งฝีมือ ช่างเทคนิคจ านวนมาก  จากแผนการ

พัฒนาประเทศ 
3.    นโยบายการก าหนด สัดส่วนของนักเรียนสายสามัญกับสายอาชีพในสัดส่วน 50:50  
4.   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  เป็นจุดเชื่อมต่อในกลุ่มอนุภาคลุ่มน  าโขง 

อุปสรรค 
1. ค่านิยมผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเรียนต่อสายสามัญ 

 2.   จ านวนสถานประกอบการด้านชา่งอุตสาหกรรมมีน้อย 
 3.   การแข่งขันด้านการรับนกัศึกษาเข้าศึกษาต่อระหว่างสายสามัญ และสายอาชีพ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา 
ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
--------------------------------- 

วิสัยทัศน ์
 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่สากล ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  
 
พันธกิจ 
 1.   จัดการอาชีวศึกษาและส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
 2.   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดอาชวีศึกษาโดยเฉพาะระบบทวิภาคี 
 4. ส่งเสริมงานวิจัย  นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 

เอกลักษณ์ 
 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

อัตลักษณ์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการในเขตเศรษฐกิจภูมิภาค
อาเซียน 
 
แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 
  แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
มุ่งเน้นบูรณาการการอาชีวศึกษา พัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพวิชาชีพ        
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน       
ให้ประชาชนมีการด ารงชีวิตที่ดี และมีความสุข โดยก าหนดประเดน็ยุทธศาสตร์ ดังนี  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนอื 2 เพื่อก้าว
สู่ ประเทศไทย 4.0 
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   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ น (New Engine of Growth) ทั งในส่วนของอุตสาหกรรมเดิม (First S-
curve) และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) 
    - โครงการพัฒนาก าลังคนส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศให้
เติบโตยิ่งขึ น (New Engine of Growth) ทั งในส่วนของอุตสาหกรรมเดิม (First S-curve) และ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) 
   กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการจัดการเรียนรู้ สู่ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
    - โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
    - โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน STEM for TVET  
    - โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทาง 
   กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการผลิตก าลังคนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความสามารถดา้นภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
    - โครงการพัฒนาและสนับสนุนการผลิตก าลังคนและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานนวตักรรม 
    - โครงการยกระดับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในการใช้
เทคโนโลสารสนเทศส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
    - โครงการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิ
และวิทยฐานะสูงขึ น 
   กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรฐกจิ 
    - โครงการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรฐกิจ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอัตราก าลังครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนอื 2 
    - โครงการพัฒนาอัตราก าลังครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเปน็หุ้นสว่นและความรว่มมือกับภาค
ประกอบการในการผลิตและพัฒนา ก าลังคนอาชวีศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจดัการศึกษากับสถานประกอบการ 
องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั งในประเทศและต่างประเทศ 
    - โครงการความรว่มมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ 
องค์กรภาครัฐและเอกชน 
    - โครงการพัฒนาความรว่มมือในการจัดการศึกษากับสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 
    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานครฝูึกในสถาน
ประกอบการ 
    - โครงการพัฒนาความรว่มมือในการพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการทั งในประเทศและต่างประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการแนวใหม่ Startup 
    - โครงการส่งเสริม สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการแนวใหม่ Startup 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา 
ให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรยุคใหม่  
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการค้นหา สร้าง และพัฒนาระบบคลังปัญญาวิชาชีพ 
    - โครงการพัฒนาระบบคลังปัญญาวชิาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง และพัฒนาระบบงานบริหาร และงาน
บริการให้เขา้สู่ดิจิทัล และ One Stop Service 
    - โครงการพัฒนาระบบงานสถาบันการอาชีวศึกษาให้เข้าสู่ดิจิทัล และ 
One Stop Service 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
    - โครงการจัดท ากรอบระบบบริหารจัดการสถาบันการอาชวีศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
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