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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

 จังหวัดเชียงราย จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-
2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย และก าหนดแนวทาง 
การขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงรายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ “เชียงรายเมืองแห่งคุณภาพการศึกษา  พัฒนาสู่สากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมล้านนา 

 มวลประชาอยู่เย็นเป็นสุข” 
พันธกิจ ประกอบด้วย 

1. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทสถานศึกษา 

2. จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเต็มศักยภาพของบุคคล 

3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษา 

4. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ  

เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS)  

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

6. จัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

7. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืน 

8. สร้างผลวิจัยท่ีมีคุณค่า สนับสนุนการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัย 

สู่สังคมและเชิงพาณิชย์ 
เป้าประสงค์หลัก  ประกอบด้วย 

1. ผู้เรียนท่ีจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษา สามารถ
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความต้องการ 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพของ
บุคคล 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล 

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS)  

5. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

6. ผู้เรียนน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการด ารงชีวิตในสังคม 

7. สถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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8. ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 

9. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไป
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -
2564  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ และมีโครงการท่ีรองรับประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน 40 โครงการ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและ 
ทุกรูปแบบ จ านวน 5 โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ จ านวน 5 โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานท า จ านวน 8 โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 5 โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา จ านวน 3 โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 2 โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพื้นท่ีพิเศษจังหวัดเชียงราย จ านวน 4 
โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8  ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ จ านวน 8 โครงการ 
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บทท่ี  1 

บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามท่ี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้มีค าส่ังท่ี 10/2559 เรื่อง การขับเคล่ือน       
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภมูิภาค ข้อ 6 ก าหนดให้แต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ” และข้อ 7 ให้ กศจ.มีอ านาจหน้าท่ีในแต่ละเขตจังหวัด ได้แก่ 
 (1) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลายในจังหวัด 
 (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
 จากอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) ในการก าหนดยุทธศาสตร์       
แนวทางการจัดการศึกษาและการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้ก าหนดกรอบการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เพื่อใหแ้ผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย เป็นทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมและเป็นแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงรายไปสู่การปฏิบัติ น าเสนอให้
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงราย (กศจ.) ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดดังกล่าว แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564  
มีกรอบแนวคิดการจัดท า ดังนี้ 
 กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย 

1. กรอบแนวทางการจัดท าแผนการศึกษาจังหวัด 
          2. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนา
ประเทศ 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ระบบส่ือสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ระบบการบริหารจัดการ 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 8 สร้างโอกาสทางการศึกษา 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 9 พัฒนาการศึกษาจังหวัดภาคใต้ 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 10 การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
(พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) ประกอบด้วย 

    3.1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
    3.2 การผลิตและพัฒนาครู 
    3.3 การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
    3.4  ผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

              3.5 ICT เพื่อการศึกษา 
              3.6 การบริหารจัดการ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย  
2. เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงรายไปสู่การปฏิบัติ 

 
3. บริบทที่เก่ียวข้อง 
 3.1 สภำพทั่วไปของจังหวัดเชียงรำย 

     จากการศึกษาด้านต านานพื้นเมืองต่าง ๆ  นักวิชาการท้องถิ่นของเชียงรายกล่าวว่าเรื่องราว
เกี่ยวด้วยเรื่องการตั้งอาณาจักรต่าง ๆ ท่ีเป็นดินแดนของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันนั้นได้ปรากฏใน
พงศาวดารเหนือ  เป็นหนังสือคัมภีร์ใบลาน  ตัวหนังสืออักษรธรรมล้านนา  ต านานเมืองโยนกนครไชยบุรี
ศรีช้างแสน  บางแห่งเรียกว่า  ต านานโยนกนครราชธานีไชยบุรีศรีช้างแสง  เช่น ต านานสิงหนวัติ เป็นต้น 
แต่ละเล่มเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองโยนกท้ังส้ิน  จึงถูกเรียกอีกช่ือหนึ่งว่าพงศาวดารโยนก  อีกประการ
หนึ่งจะเกี่ยวพนักับอาณาจักรโบราณต่าง ๆ อันเป็นท่ีต้ังของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน 

     เมื่อพญามังรายได้ทรงรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือในอาณาเขตรอบ ๆ  ได้แล้วจึงทรงกรีฑา
ทัพไปแสดงฝีมือในการยุทธ์ต่อหัวเมืองฝ่ายใต้ลงมาและได้ไปรวมพล ณ เมืองลาวกู่เต้า และหมอควาญได้
น าช้างมงคลของพญามังรายไปทอด (ผูก) ไว้ในป่าหัวดอยทิศตะวันออกพลัดหายไปพญามังรายจึงได้เสด็จ
ติดตามรอยช้างไปจนถึงดอยทองริมแม่น้ ากกนัทธี ได้ทัศนาการเห็นภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์
เป็นชัยภูมิท่ีดี จึงได้สร้างเมืองใหม่ข้ึนในท่ีนั่น ให้ก่อปราการโอบเอาดอยจอมทองไว้ในท่ามกลางเมือง 



3 
 

ขนานนามเมืองว่า “เวียงเชียงราย”  ตามพระนามของพญามังรายผู้สร้าง  เมื่อวันท่ี  26  มกราคม  พ.ศ. 
1805  โดยจังหวัดเชียงรายมีข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญ ดังนี้ 

      3.1.1 ลักษณะทำงกำยภำพ 
              (1) ท่ีต้ัง 
                  จังหวัดเชียงราย  ต้ังอยู่เหนือสุดของประเทศไทย  อยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี  19  องศา 

เหนือ ถึง  20  องศา 30  ลิปดาเหนือและเส้นแวงท่ี  99  องศา 15  ลิปดา  ถึง 100  องศา 45  ลิปดา
ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร 
        (2) อาณาเขต 

                   ทิศเหนือ ติดต่อกับเมืองสาดและจังหวัดท่าขี้เหล็กของรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ 
และแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว 

                  ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงอุดมไชย ประเทศลาว 

                  ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอภูซาง อ าเภอจุน อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอภูกามยาว 
อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา , อ าเภอเมืองปาน อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง และอ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

                   ทิศตะวันตก ติดกับอ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอพร้าว อ าเภอไชยปราการ อ าเภอ
ฝาง และอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองสาด รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ 

                    

 
ภาพท่ี 1  แสดงแผนท่ีจังหวัดเชียงราย 
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                      จังหวัดเชียงราย มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ยาวประมาณ  130  กิโลเมตร
และมีชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาวประมาณ 180 กิโลเมตร ตามแผนท่ีจังหวัดเชียงราย 

  (3) สภาพภูมิประเทศ 
                            จังหวัดเชียงราย มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ  (North 
Continental Highland)  มีพื้นท่ีราบสูงเป็นหย่อม ๆ ในเขตอ าเภอแม่สรวย  เวียงป่าเป้า และเชียงของ 
บริเวณเทือกเขาจะมีความสูง ประมาณ 1,500– 2,000 เมตรจากระดับนาทะเล บริเวณส่วนท่ีราบตามลุ่ม
แม่น้ าส าคัญในตอนกลางของพื้นท่ี ได้แก่อ าเภอพาน   เมืองเชียงราย   แม่จัน  แม่สาย  เชียงแสน และ
เชียงของ มีความสูงประมาณ  410–580  เมตร จากระดับน้ าทะเล 

             (4) สภาพภูมิอากาศ 
                             จังหวัดเชียงราย ฤดูร้อนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม มี
อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 30.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35.4 องศาเซลเซียส ฤดูฝน ประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม  มีฝนตกท้ังป ี 145  วัน ปริมาณฝนรวมตลอดท้ังป ี 2,042.6  มิลลิเมตร 
ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ีย 15.1 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ าสุด 10.2 องศาเซลเซียส 

     3.1.2  ข้อมูลกำรปกครองและประชำกร 
                         (1) หน่วยการปกครอง 
                              จังหวัดเชียงรายแบ่งหน่วยปกครองออกเป็น 
                                (1.1) ส่วนราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงานส่วนราชการสังกัด
ส่วนกลาง 84 หน่วยงาน 
                                (1.2) ส่วนราชการสังกัดส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลต าบล 72 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 70 แห่ง 
                                (1.3) อ าเภอ 18 อ าเภอ 124 ต าบล 1,751 หมู่บ้าน 
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ตำรำงที่ 1 การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดเชียงราย 
 

ท่ี ชื่ออ ำเภอ 
เขตกำรปกครอง 

ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำลนคร เทศบำลต ำบล อบต. 

1 เมืองเชียงราย 16 228 1 10 5 
2 เวียงชัย 5 75   5 1 
3 เชียงของ 7 101   7 1 
4 เทิง 10 156   6 6 
5 พาน 15 234   2 14 
6 ป่าแดด 5 58   5 0 
7 แม่จัน 11 138   8 5 
8 เชียงแสน 6 70   5 2 
9 แม่สาย 8 87   4 6 
10 แม่สรวย 7 128    3 6  
11 เวียงป่าเป้า 7 93   4 5 
12 พญาเม็งราย 5 71    3 3  
13 เวียงแก่น 4 41   3 1 
14 ขุนตาล 3 55   3  1 
15 แม่ฟ้าหลวง 4 76     4 
16 แม่ลาว 5 64   3 4 
17 เวียงเชียงรุ้ง 3 43   1 3 
18 ดอยหลวง 3 33     3 

รวมทั้งส้ิน 124 1,751 1 72 70 
 
   (2) ประชำกร 

                   ประชากร  ณ  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559  รวมทัง้ส้ิน  1,280,404  คน เป็น
ชาย 625,800 คน หญิง  654,604  คน  ส าหรับอ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด ได้แก่ อ าเภอเมืองเชียงราย   
มีจ านวน  240,834  คน  รองลงมาได้แก่  อ าเภอพาน  มีจ านวน  123,293  คน  และอ าเภอแม่สาย      
มีจ านวน 117,576 คน  ส าหรับอ าเภอท่ีมีความหนาแน่นของประชากรมากท่ีสุด คือ อ าเภอแม่สาย 
412.55  คน/ตร.กม.  รองลงมาได้แก่อ าเภอเมืองเชียงราย  198.04 คน/ตร.กม. และอ าเภอเวียงชัย 
174.10 คน/ตร.กม. 
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ตำรำงที่ 2   จ านวนประชากรของจังหวัดเชียงราย 

ท่ี อ ำเภอ 
พื้นที่       

(ตร.กม.) 
ประชำกร ควำมหนำแน่น

ของประชำกร
(ตร.กม.) ชำย หญิง รวม 

1 เมืองเชียงราย 1,216.08 115,410  125,424  240,834           198.04  
2 เวียงชัย 258.77 22,005  23,046  45,051           174.10  
3 เชียงของ 836.90 31,749  32,392  64,141            76.64  
4 เทิง 821.00 42,435  42,877  85,312           103.91  
5 พาน 1,023.00 60,136  63,157  123,293           120.52  
6 ป่าแดด 333.30 13,058  13,259  26,317            78.96  
7 แม่จัน 790.97 46,344  49,929  96,273           121.71  
8 เชียงแสน 554.00 26,077  27,309  53,386            96.36  
9 แม่สาย 285.00 55,397  62,179  117,576           412.55  
10 แม่สรวย 1,428.61 42,356  41,791  84,147            58.90  
11 เวียงป่าเป้า 1,217.00 34,093  34,660  68,753            56.49  
12 พญาเม็งราย 620.00 21,154  21,266  42,420            68.42  
13 เวียงแก่น 526.00 17,715  17,170  34,885            66.32  
14 ขุนตาล 234.00 15,603  16,236  31,839           136.06  
15 แม่ฟ้าหลวง 641.40 38,052  38,361  76,413           119.13  
16 แม่ลาว 406.00 15,137  15,947  31,084            76.56  
17 เวียงเชียงรุ้ง 263.30 19,380  20,108  39,488           149.97  
18 ดอยหลวง 223.00 9,699  9,493  19,192            86.06  

รวมทั้งสิ้น 11,678.34 625,800 654,604 1,280,404 109.64 
 
 3.2 สถำนกำรณ์และแนวโน้มด้ำนเศรษฐกิจ และสังคม  
               3.2.1 สถำนกำรณ์และแนวโน้มด้ำนเศรษฐกิจ  
                       เศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงราย แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 18 อ าเภอ 124 ต าบล 1,751 หมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน 1,280,404 
คน และมีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัดเท่ากับ 93,528 ล้านบาท โดยอ าเภอเมืองเชียงรายมีขนาดเศรษฐกิจ
สูงท่ีสุด คือ 26,093 ล้านบาท รองลงมาคือ อ าเภอพาน อ าเภอแม่จัน และอ าเภอแม่สาย ตามล าดับ 
ภาพรวมขนาดเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงรายมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ีย จากพ.ศ. 2545 – 2556 ประมาณ
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ร้อยละ 4.66 ต่อปี เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาคการค้าและการบริการ ภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรม 

                       โครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวม การวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจพื้นท่ีจังหวัด 

เชียงราย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์สาขาการผลิตหลัก ประกอบไปด้วย 1) สาขาการผลิต
ขั้นปฐมภูมิ (สาขาเกษตรกรรม ล่าสัตว์และปศุสัตว์ และประมง) 2) สาขาการผลิตขั้นทุติยภูมิ (สาขา
เหมืองแร่-การย่อยหิน สาขาอุตสาหกรรม สาขาบริการไฟฟ้า-ประปา และสาขาการก่อสร้าง) และ 3) 
สาขาการผลิตขั้นตติยภูมิ (สาขาค้าปลีก-ค้าส่ง สาขาโรงแรมและร้านอาหาร สาขาการคมนาคมขนส่ง 
คลังสินค้าและส่ือสาร สาขาการบริการด้านการเงินการธนาคาร สาขาอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และ
กิจกรรมทางธุรกิจ สาขาการบริหารราชการและป้องกันประเทศ สาขาการศึกษา สาขาการบริการด้าน
สาธารณสุขและสังคม สาขาการกิจกรรมการบริการส่วนบุคคล สังคมและธุรกิจอื่น ๆ และสาขาการ
บริการในครัวเรือน) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม : พ.ศ. 2545 : 32,663 ล้านบาท  พ.ศ. 2556 : 93,528  
ล้านบาท  เมื่อพิจารณาสาขาการผลิตท่ีมีความส าคัญของจังหวัดเชียงราย พบว่า สาขาการเกษตรกรรม  
ล่าสัตว์ และปศุสัตว์ เป็นสาขาท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับสาขาอื่น สาขาการผลิตท่ีมี
มูลค่ารองลงมา คือ สาขาค้าปลีกและค้าส่ง อย่าไรก็ตาม พบว่าสาขาอุตสาหกรรมมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
ก้าวกระโดดในช่วง พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2556 แสดงให้เห็นว่า สาขาอุตสาหกรรมเริ่มมีบทบาทกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายเพิ่มสูงขึ้น 

   ศักยภำพของจังหวัดเชียงรำย 
   ศักยภาพของจังหวัดเชียงราย ท่ีต้ังอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North- 

South Economic Corridor) ทางเหนือสามารถเช่ือมโยงกับจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ได้ท้ังทางบก
และทางน้ า โดยทางบกอาศัย 2 เส้นทาง คือ ถนน R3A (ผ่านด่านเชียงของ และ สปป.ลาว) และ R3B 
(ผ่านด่านแม่สายและประเทศเมียนมาร์) ส่วนทางน้ าอาศัยแม่น้ าโขงผ่านท่าเรืออ าเภอเชียงแสน 
นอกจากนี้ สามารถเช่ือมโยงลงมาทางใต้สู่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อส่งออกทางทะเลไปยังภูมิภาคอื่นได้ ดังนั้น 
จังหวัดเชียงรายจึงมีศักยภาพในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แก่จีนตอนใต้และพื้นท่ีตอนบนของประเทศ
เมียนมาร์และสปป.ลาว มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ได้แก่ อุตสาหกรรมแปร
รูปเกษตรและอาหาร เครื่องเรือน แปรรูปไม้ เป็นต้น 
 

     (2) สถำนกำรณ์และแนวโน้มด้ำนสังคม  
                   สภาพท่ัวไปด้านสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายมีความหลากหลาย 
เนื่องจากแหล่งท่ีต้ังของจังหวัดเชียงรายติดกับชายแดนประเทศเมียนมาร์ และ สปป.ลาว ประชาชนส่วน
ใหญ่จึงมีความหลากหลายด้านเช้ือชาติ วัฒนธรรม และภาษา อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงรายมีความ
เป็นอัตลักษณ์สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขด้วยมิตรไมตรีท่ีดี นอกจากนั้นประชาชนให้
ความส าคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
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4. ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ 
    จังหวัดเชียงราย มสีถานศึกษาต้ังแต่ระดับพื้นฐานระดับอุดมศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้รับ

การศึกษาอย่างครบถ้วนรวมทั้งสามารถให้บริการแก่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านในปี 2558
จังหวัดเชียงรายมีสถิติเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ 

4.1 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     จังหวัดเชียงราย มีการจัดการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2558 โดยมี 

สถานศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามตารางท่ี  1  ดังนี้ 

ตารางท่ี  3  แสดงข้อมูลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดเชียงราย 

ที ่ สังกัด 
จ านวน

สถานศึกษา 
จ านวน

คร ู
จ านวนนักเรียน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
 สังกัด ศธ.        

1 สพป.เชียงราย เขต 1 110 1,171 3,334 14,362 1,545  19,241 
2 สพป.เชียงราย เขต 2 184 1,728 4,641 16,238 3,301  24,180 
3 สพป.เชียงราย เขต 3 150 1,731 5,232 22,423 6,011 1,071 34,737 
4 สพป.เชียงราย เขต 4 151 1,467 4,206 13,294 2,669  20,169 
5 สพม. เขต 36 41 1,911   17,085 17,259 34,344 
6 การศึกษาพิเศษ 2 86 468 159 150 121 898 
7 การศึกษาสงเคราะห ์ 1 38  215   215 
8 สช. 64 1,881 9,180 13,791 4,581 1,938 29,490 
9 ร.ร.สาธิต ม.ราชภัฎ ชร. 1 31 275 458   733 
10 ส านักงาน กศน.ชร. 18 355 - 3,322 6,187 8,835 18,344 
 รวม 722 10,399 27,336 84,262 41,529 29,224 182,351 
 ก.มหำดไทย        
1 อบจ. 1 99 23 228 955 809 2,015 
2 เทศบาล/อบต. 42 510 4,020 5,944 1,818 1,735 13,517 
 รวม 43 609 4,043 6,172 2,773 2,544 15,532 
 สนง.ต ำรวจแห่งชำติ        
1 รร.ตชด 11 97 260 723 144  1,127 
 ส ำนักงำนพระพุทธฯ        
1 รร.ปริยัติธรรมสามัญ 21 148   2,009 873 2,882 
 รวมทั้งสิ้น 797 11,253 31,639 91,157 46,455 32,641 201,892 

      การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2558
ประกอบด้วย สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 722 โรงเรียน และนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 75 โรงเรียน มีนักเรียนรวมท้ังส้ิน 201,892 คน แยกเป็นระดับปฐมวัย 
31,639 คน  ระดับประถมศึกษาศึกษา 91,157 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 46,455 คน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 32,641 คน 
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     4.2 ระดับอำชีวศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ 
                จังหวัดเชียงราย  มีการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 
2558  โดยมีสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท้ัง 2 ระดับ ตามตารางท่ี 4 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  4  แสดงข้อมูลสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย 

 

ที ่ สังกัด 
จ านวน

สถานศึกษา 
จ านวน

คร ู
จ านวนนักเรียน 

ปวช. ปวส. อนุปริญญา ป.ตร ี สูงกว่า ป.ตรี รวม 
1 สช. 7 228 2,775 970       3,745 
2 สอศ. 8 343 6,250 3,575   68   9,893 
3 สกอ. 7 1,301     110 36,535 2,015 38,660 
4 กศน. 2 7 271         271 
 รวม 24 1,879 9,296 4,545 110 36,603 2,015 52,569 
 

      การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2558
ประกอบด้วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวน  7  แห่ง สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จ านวน  8  แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ านวน  7  แห่ง และสังกัดส านักงาน กศน. จ านวน  2  แห่ง โดยมีนักศึกษารวมท้ังส้ิน  52,569  คน 
แยกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน  9,296 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) จ านวน 4,545 คน ระดับอนุปริญญา จ านวน 110 คน ระดับปริญญาตรี จ านวน 36,603 คน และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2,015 คน  
 

   4.3  ศักยภำพและโอกำสทำงกำรศึกษำ 
     จังหวัดเชียงราย มีศักยภาพและโอกาสทางการศึกษา ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
ในแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้ 
           4.3.1 กำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน 
                  การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมี
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา และหน่วยงานอื่นท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, องค์การบริหารส่วนต าบล) โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และ
โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยโรงเรียนทุกสังกัดท่ีจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของจังหวัดเชียงราย 
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          4.3.2 กำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ 
           จังหวัดเชียงราย มีการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยมีสถานศึกษาสังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่ี
กระจายท่ัวพื้นท่ีของจังหวัดเชียงราย สามารถรองรับผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพมีบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพเฉพาะทาง สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดอบรม
วิชาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายได้อย่างท่ัวถึงและมีการจัดสอนภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยเจ้าของภาษา เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งผลให้
สามารถผลิตบุคลากรรองรับตลาดแรงงาน และรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
          สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของจังหวัดเชียงราย จัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)และหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีต่อเนื่อง มีสาขาวิชาท่ีหลากหลาย รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

4.3.2.1  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จัดการศึกษาในประเภทวิชา  
และสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

                (1) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
      -สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานการบัญชี)  
      -สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานการขาย)  
      -สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานการเลขานุการ) 
      -สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

                (2) ประเภทวิชาคหกรรม 
     -สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย (สาขางานผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
     -สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางานอาหารและโภชนาการ) 
     -สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขางานคหกรรมการผลิต) 

                (3)ประเภทวิชาศิลปกรรม 
     -สาขาวิชาศิลปกรรม (สาขางานวิจิตรศิลป์) 
     -สาขาวิชาศิลปกรรม (สาขางานออกแบบ) 
     -สาขาวิชาศิลปกรรม (สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม) 

                 (4) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
      -สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว (สาขางานการโรงแรม) 
      -สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว (สาขางานการท่องเท่ียว) 

                 (5) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
      - สาขาวิชาช่างยนต์ 
      - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
      - สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะแผ่น 
      - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
      - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
      - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
      - สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ 
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(6) ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
      - สาขางานพืชศาสตร์ 
      - สาขางานสัตวศาสตร์ 
      - สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 
      - สาขางานเกษตรท่ัวไป 
      - สาขางานช่างเกษตร 

                           4.3.2.2 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการศึกษาในประเภท
วิชา และสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
              (1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

                          -สาขาวิชาการบัญชี 
                          -สาขาวิชาการตลาด 
                          -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                          -สาขาวิชาการเลขานุการ  
                          -สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 
              (2) ประเภทวิชาคหกรรม 
                          -สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย 
                      -สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
                      -สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์  
               (3) ประเภทวิชาศิลปกรรม 

 -สาขาชาวิจิตรศิลป์ (สาขางานจิตรกรรม) 
 -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค 

                         (4) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 -สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
 -สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว 
 -สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ (ทวิภาคี) 

               (5) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                (6) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 - สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 

                - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
     - สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
     - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

                - สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
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          (7) ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

                         -สาขาวิชาเกษตรศาสตร์              
                         -สาขาวิชาพืชศาสตร์                  
                         -สาขาวิชาสัตวศาสตร์                 
                         -สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร        

       4.3.2.3 ระดับปริญญำตรี จัดกำรศึกษำในหลักสูตร และสำขำวิชำ ดังต่อไปนี้ 
(1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเท่ียว (ต่อเนื่อง) 
(2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 
(3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 
(4) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ (ต่อเนื่อง)  

 
     4.4 กำรศึกษำนอกระบบ 
       การศึกษานอกระบบ เป็นกระบวนการจัดการศึกษาให้กับผู้พลาดโอกาสเรียนจากระบบ
การศึกษาปกติ หรือผู้ต้องการพัฒนาตนเอง ได้รับการเรียนรู้ โดยเน้นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน ท่ีจะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีกว้างขวาง อันจะส่งผลให้
ประเทศมีศักยภาพและในการแข่งขันและการพัฒนา เพราะเป็นการพัฒนาท่ียึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาโดยมุ่งเน้นให้คนมีคุณธรรมน าความรู้ อันจะเป็นการน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาตาม
ปรัชญา “คิดเป็น”โดยจังหวัดเชียงรายโดยส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบ ดังต่อไปนี้ 
        4.4.1 กำรศึกษำนอกระบบขั้นพื้นฐำน  ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ัวไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพื่อยกระดับ
การศึกษา เช่น ประชาชนวัยแรงงานท่ีไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
แรงงานต่างด้าว ท่ีสอดคล้องกับสภาพความต้องการและความจ าเป็น ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายและมีการ
จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา กศน.) เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้อย่างสอดคล้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดเชียงราย 
        4.4.2 กำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง  

       1) การจัดการศึกษาอาชีพระยะส้ันหลักสูตรช่างพื้นฐาน เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่าง
ก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า เป็นต้น และอาชีพระยะส้ันอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับตลาดแรงงงานและมีการต่อยอด
อาชีพเดิม ให้พัฒนาปรับปรุงเป็นท่ียอมรับของตลาด เป็นการสร้างงาน และพัฒนาอาชีพท่ีเป็นไปตาม
ความต้องการของแต่ละพื้นท่ี  

      2)  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จัดต้ังหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเสริมสร้างให้ด าเนินกิจกรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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      3)  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยได้เตรียมการพัฒนาหลักสูตร
เตรียมพร้อมป้องภัยแผ่นดินไหว ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราช
กุมารี “ให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมสามารถช่วยเหลือตนเองได้จากเหตุแผ่นดินไหว โดยเช่ือมโยงกับวิชา
วิทยาศาสตร์” 
       4.4.3 กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ได้แก่ 
         1) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนรักการอ่าน การเรียนรู้ มีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน และ
บ้านหนังสือชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
         2) การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อครอบครัว และ ชุมชน โดยใ ห้
ความส าคัญการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ ประชาชนวัยแรงงาน และ เยาวชนนอกโรงเรียน 
        3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น 
การส่งเสริมการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อการเรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนการ
เรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน และ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
       4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน กศน.ต าบล ท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชน  โดยได้บูรณาการความรู้ต่าง ๆ 
ในชุมชนให้เช่ือมโยงกับหลักสูตร กศน. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อพร้อม
การด ารงชีวิตในช่วงการเปล่ียนแปลงในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
       5) ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ ให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่ อให้
ประชาชนเกิดการรับรู้ข่าวสารอย่างเท่าทันเหตุการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง และ ชุมชน ให้พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนครอบคลุมท้ังพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับอ าเภอต่าง ๆ ใน
เขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย และ อ าเภอตามแนวชายแดน  

6) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการอย่าง 
มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล สนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือและ
บริการอื่นใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการในจังหวัดเชียงราย โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
เชียงราย 
      4.5 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
           การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ถือว่าได้จังหวัดเชียงราย มีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีมีความพร้อม ต้ังอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย สามารถจัดการศึกษารองรับประชาชน 
ชาวเชียงราย และจังหวัดอื่นๆ ตลอดจนการจัดการศึกษาให้ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน และ
สามารถจัดการศึกษารองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โดยมีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย จ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 
4) มหาวิทยาลัยเชียงราย 
5) มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 
6) มหาวิทยาลัยรามค าแหง ศูนย์วิทยบริการจังหวัดเชียงราย 
7) วิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
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      ในส่วนของมหาวิทยาลัยหลักท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ได้จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ 
ปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก ท้ังหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ท่ีหลากหลายรองรับผู้เรียน 
ดังนี้  

      1)  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  หลักสูตรท่ีเปิดสอน 
   1.1) ระดับปริญญาตรี ได้แก่ 
   (1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จ านวน 15 สาขาวิชา 
   (2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จ านวน 1 สาขาวิชา 
   (3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  จ านวน 1 สาขาวิชา 
   (4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จ านวน 1 สาขาวิชา 
   (5) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  จ านวน 1 สาขาวิชา 
   (6) หลักสูตรรัฐประศาสนสตรบัณฑิต  จ านวน 2 สาขาวิชา 
   (7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ านวน 17 สาขาวิชา 
   (8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จ านวน 3 สาขาวิชา 
   (9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จ านวน 10 สาขาวิชา 
                      1.2) ระดับปริญญาโท  ได้แก่ 
   (1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน 3 สาขาวิชา 
   (2) หลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน 1 สาขาวิชา 
   (3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน 1 สาขาวิชา 
   (4) หลักสูตรรัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต  จ านวน 1 สาขาวิชา 
   (5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน 7 สาขาวิชา 
   (6) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน 4 สาขาวิชา 
   (7) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต  จ านวน 1 สาขาวิชา 
                      1.3) ระดับปริญญาเอก ได้แก่ 
   (1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน 3 สาขาวิชา 
   (2) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จ านวน 1 สาขาวิชา 
   (3) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต  จ านวน 1 สาขาวิชา 
        2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  หลักสูตรท่ีเปิดสอน 
   2.1) ระดับปริญญาตรี ได้แก่ 

(1) ส านักวิชาศิลปศาสตร์จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
จ านวน 2 สาขาวิชา 

(2) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์จัดการศึกษา 
     (2.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจ านวน 2 สาขาวิชา 
     (2.2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจ านวน 1สาขาวิชา 
(3) ส านักวิชาการจัดการจัดการศึกษา 
     (3.1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตจ านวน 5สาขาวิชา 
     (3.2) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตจ านวน 1 สาขาวิชา 
     (3.3) หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจ านวน 1 สาขาวิชา 
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 (4) ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (4.1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจ านวน 2สาขาวิชา 
      (4.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจ านวน 4สาขาวิชา 
(5) ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
      (5.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจ านวน 2 สาขาวิชา 
(6) ส านักวิชานิติศาสตร์ 
      (6.1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจ านวน 1 สาขาวิชา 
(7) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
     (7.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจ านวน 2 สาขาวิชา 
(8) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     (8.1) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจ านวน 1 สาขาวิชา 
     (8.2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตจ านวน 1 สาขาวิชา 
     (8.3) หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิตจ านวน 1 สาขาวิชา 
     (8.4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจ านวน 3สาขาวิชา 
     (8.5) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตจ านวน 1 สาขาวิชา 
(9) ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
     (9.1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจ านวน 1 สาขาวิชา 
(10) ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
     (10.1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจ านวน 1 สาขาวิชา 
(11) ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
     (11.1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจ านวน 1 สาขาวิชา 
(12) ส านักวิชาจีนวิทยา 
      (12.1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ านวน 3สาขาวิชา 
      (12.2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตจ านวน 1 สาขาวิชา 

   (13) ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 
      (13.1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตจ านวน 1 สาขาวิชา 

                      2.2) ระดับปริญญาโท  ได้แก่ 
   (1) ส านักวิชาศิลปศาสตร์จัดการศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา 

(2) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์จัดการศึกษา จ านวน 1หลักสูตร 6สาขาวิชา 
 (3) ส านักวิชาการจัดการจัดการศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร 5สาขาวิชา 
 (4) ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา 

   (5) ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจ านวน 1 หลักสูตร 2สาขาวิชา 
   (6) ส านักวิชานิติศาสตร์จ านวน 1 หลักสูตร 1สาขาวิชา 
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   (7) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางจ านวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา 
   (8) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจ านวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา 
   (9) ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจ านวน 1 หลักสูตร  
3 สาขาวิชา 
   (10) ส านักวิชาจีนวิทยาจ านวน 1 หลักสูตร 2สาขาวิชา 
                      2.3) ระดับปริญญาเอก จัดการศึกษา ได้แก่ 

(1) ส านักวิชาศิลปศาสตร์จ านวน 1 หลักสูตร 2สาขาวิชา 
(2) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์จ านวน 1 หลักสูตร 6 สาขาวิชา 
(3) ส านักวิชาการจัดการจ านวน 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา 
(4) ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจ านวน 1 หลักสูตร  

3 สาขาวิชา 
(5) ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจ านวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา 
(6) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางจ านวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา 

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย  หลักสูตรท่ีเปิดสอนปริญญาตรี  
ได้แก ่

          3.1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า และ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

           3.2) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ประกอบด้วย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการ
จัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  และสาขา
บริหารธุรกิจ 

           3.3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประกอบด้วย สาชาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และสาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.  กำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) กำรศึกษำภำพรวมจังหวัดเชียงรำย  
 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย โดย
หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ทุกหน่วยงาน และได้สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์
(SWOT Analysis) การศึกษาภาพรวมจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2560-2564 มีดังนี้ 

สภำพแวดล้อมภำยใน 
 1. จุดแข็ง     

S1 นโยบายส่งเสริมสถานศึกษาให้บริการการศึกษาหลากหลายรูปแบบครอบคลุมทุกพื้นท่ี
ส่งผลให้ประชาชนมีทางเลือกและโอกาสในการเข้ารับการศึกษาและเข้าถึงแหล่างเรียนรู้ 
มีเครือข่ายกระจายครอบคลุมทุกพื้นท่ี ท าให้มีการประสานงานมีประสิทธิภาพ 

S2 สถานศึกษาตระหนักและเน้นความส าคัญของการจัดการศึกษาท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น และมีพัฒนาการด้านการ
เรียนรู้ท่ีดีขึ้น 

S3 สถานศึกษามี/ใช้หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นส่งผลให้ครูมีทิศทางการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเป็นเอกภาพ มีการนิเทศติดตามอย่างท่ัวถึง 

S4 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ ส่งผลให้มีอิสระและคล่องตัว
ในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 

S5 สถาบันอาชีวศึกษามีหลักสูตรเฉพาะและมีการจัดการเรียนการสอนให้ห้องเรียนเฉพาะ
ทางตามสมรรถนะและมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการปฏิบัติจริงและให้บริการชุมชน (Fix it center) ส่งผลให้ผู้จบการศึกษาเป็น
ท่ียอมรับของตลาดแรงงานและบุคคลภายนอก 

S6 สถาบันการศึกษาต้ังอยู่ท าเลท่ีเป็นประตูสู่ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ(ลาว,พม่า,จีน) ท าให้
สามารถรับประโยชน์จากโครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 

S7 ผู้เรียนการศึกษาพิเศษได้รับการศึกษาตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมและตรงประเภทความ
พิการให้สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

S8 จังหวัดเชียงรายมีสถาบันอุดมศึกษา ท่ีสามารถจัดการศึกษารองรับผู้เรียนท่ีจบการศึกษา
ทุกระดับ  
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2. จุดอ่อน 
W1 คุณภาพของผู้เรียน นักศึกษา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
W2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและคุณวุฒิไม่ตรงสาขา 

ขาดความมั่นคงในอาชีพ ขวัญและก าลัง 
W3 สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อการ

บริหารจัดการทุกด้าน  
W4 ครุภัณฑ์ทางการศึกษาไม่เพียงพอและไม่รองรับกบัสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
W5 โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานทางการศึกษา มีสายการบังคับบัญชาหลาย

ช้ัน ส่งผลให้การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเป็นไปได้ช้า 
W6 การติดตามช่วยเหลือผู้เรียนยังด าเนินการได้ไม่ครอบคลุม ท่ัวถึง ส่งผลต่อการออก

กลางคันของผู้เรียน นักศึกษาทุกระดับ 
W7 การบริหารจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการทางการศึกษา ในการจัดการศึกษาท้ังระบบ  

ไม่มีระบบบริหารจัดการท่ีชัดเจนส่งผลต่อการดูแลและจัดการศึกษาให้แก่ผู้พิการ 
สภำพแวดล้อมภำยนอก 

 1. โอกำส 
O1 นโยบายของรัฐส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนในด้านการลงทุน

ทางการศึกษา ท าให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ทุกรูปแบบในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน และการพัฒนาทักษะชีวิตของ
ประชาชนโดยยึดตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

O2 การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ส่งผลให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้รับบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

O3 หน่วยงานองค์กรต่างๆ ชุมชน ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา มีความ
เช่ือมั่น ต่ืนตัวและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

O4 จังหวัดเชียงรายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประตูการค้าชายแดน เป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาในอนุภูมิภาคกลุ่มลุ่มน้ าโขง ส่งเสริมนโยบายในการเปิดโอกาสทาง 
การศึกษาเพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ 
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2. อุปสรรค 
T1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังยากจน  ไม่สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  

แม้รัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผลให้
ผู้ปกครองบางคนต้องให้บุตรหลาน ไปท างานหาเล้ียงครอบครัว รวมท้ังมี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อย ก่อให้เกิดปัญหาเด็กตกหล่น และออกกลางคัน
จ านวนมาก  

T2 ผู้ปกครองของเด็กพิเศษมีถ่ินท่ีอยู่อาศัยห่างไกลและมีฐานะยากจน ส่งผลให้เด็ก
ไม่ได้รับบริการตามแผนท่ีก าหนด และส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต้องออกไป
ท างานต่างจังหวัดและท้ิงลูกให้อยู่กับญาติผู้ใหญ่ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการดูแล 
พัฒนา เท่าท่ีควร 

T3 ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งเด็กเข้าเรียนโรงเรยีนยอดนิยม ท าให้เกิดปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็ก และค่านิยมให้บุตรหลาน เรียนต่อในสายสามัญมากกว่าใน 
สายอาชีพ 

T4 ท่ีต้ังของสถานศึกษาส่วนหนึ่งอยู่บนพืน้ท่ีสูง การคมนาคมไม่สะดวก มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนความไม่สงบตามแนว
ชายแดน เป็นอุปสรรคในการส่ือสารและการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติ และการเกิดปญัหาการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และการตั้งครรภ์
ในวัยเรียน 

T5 สภาพพื้นท่ีบางแห่งไม่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT  
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้เรียนขาดความ
ตระหนักในการน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เหมาะสม  

T6 การด าเนินงานบางเรื่องยงัขาดกฎหมายรองรับ ได้แก่ การยุบรวม โรงเรียน 
ขนาดเล็กการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล เป็นต้น    

T7 ความร่วมมือและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาจากองค์กรอื่น ยังไม่ท่ัวถึง 
ไม่เป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมน้อยในการจัดการศึกษาของคนพิการ 

T8 การอพยพโยกย้ายของประชากร ส่งผลต่อการวางแผนการจัดการศึกษา  เช่น  
การเกณฑ์เด็กและการรับผู้เรียน เป็นต้น 

T9 จังหวัดเชียงราย มีสถานประกอบการ อุตสาหกรรมเกษตร และการแปรรูป 
ไม่เพียงพอ ส าหรับการฝึกงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

T10 สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง และประชากรวัยเรียนในช่วงวัยรุน่ มีความเส่ียง 
ต่อยาเสพติดและก่อปัญหาทางสังคม 

T11 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ส่งผลให้ผู้เรียน เรียนต่อ 
สายสามัญมากกว่าสายอาชีพ 

T12 รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ 
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บทท่ี  2 
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา 

 
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 มีทิศทาง 
การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
 

เชียงรายเมืองแห่งคุณภาพการศึกษา  พัฒนาสู่สากล* บนพื้นฐานวัฒนธรรมล้านนา 
 มวลประชาอยู่เย็นเป็นสุข 
 สากล* หมายถึง การพัฒนาสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย พื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน ประชาคมอาเซียน อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Sub region (GMS)) และ
ประชาคมโลก 
 
พันธกิจ 
 

1. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทสถานศึกษา 
2. จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเต็มศักยภาพของบุคคล 
3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษา 
4. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ  

เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS)  
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
6. จัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
7. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืน 
8. สร้างผลงานวิจัยท่ีมีคุณค่า สนับสนุนการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการต่อยอด

งานวิจัยสู่สังคมและเชิงพาณิชย์ 
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เป้าประสงค์หลัก 
 

1. ผู้เรียนท่ีจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษา สามารถ
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความต้องการ 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพของ
บุคคล 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS)  
5. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
6. ผู้เรียนน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการด ารงชีวิตในสังคม 
7. สถาบนัครอบครัว มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
8. ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 
9. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไป

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและ 
                                        ทุกรูปแบบ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานท า 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                         ในการจัดการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของ 
                                         เศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพื้นท่ีพิเศษจังหวัดเชียงราย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8  ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ  
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ตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และโครงการ 
  

 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2560-2564  มีตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ และโครงการ  ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
และทุกรูปแบบ 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1.สถานศึกษาทุกแห่งสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตามมาตรฐานและ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนพัฒนาสู่สากล  
2.ประชากรจังหวัดเชียงรายทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ 
3. สถานศึกษาทุกแห่งมีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหลักสูตร กระบวนการเรียนการ

สอนในการป้องกันภัยพิบัติ 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
1.พัฒนาสถานศึกษาทุกพื้นท่ีให้มีรูปแบบการเรียนการสอน ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียน  
2.ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละ

บุคคล 
3.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันภัยพิบัติ 
โครงการ ประกอบด้วย 
1. โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดเชียงราย  
2. โครงการจัดต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย สาขาหน่วยบริการ 
3. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 
4. โครงการอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประชาคมอาเซียน 
5. โครงการเชียงรายร่มเย็น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาการ ทักษะภาษาและ ทักษะเทคโนโลยี 
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น รวมท้ังจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
กลยุทธ์  ประกอบด้วย 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถส่ือสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียน 
3. พัฒนาแบบจ าลองการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคใหม่ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวง

ความรู้ด้วยตนเอง 
4. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงราย 
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5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ ประกอบด้วย 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะด้านวิชาการ ทักษะภาษาและ ทักษะ

เทคโนโลยี 
2. โครงการความเป็นเลิศด้านภาษาจังหวัดเชียงราย 
3. โครงการจัดต้ังศูนย์อาเซียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ASEAN Center 

for Innovative Teaching and Learning Development 
4. โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาคนเชียงราย (CHIANG RAI MODEL) 
5. โครงการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามและการก าหนดคุณลักษณะของเด็กและยาวชนจังหวัด

เชียงราย 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานท า 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่ผู้เรียน 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ 
2. สนับสนุนให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยความร่วมมือจากสถาบัน

อาชีวศึกษา และสถานประกอบการ 
3. พัฒนาผู้เรียนพิการด้านทักษะอาชีพให้เต็มศักยภาพ 
4. พัฒนาคุณภาพแรงงานให้มีคุณภาพและการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง 
5. พัฒนาองค์ความรู้และยกระดับการศึกษาอาชีพของบุคลากร 
6. พัฒนาความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน ผู้ประกอบในการใช้ให้ผสมผสานมุ่งเน้น

เพื่อแก้ปัญหาแรงงานและทรัพยากรมนุษย ์
7. สนับสนุนการค้นคว้าและวิจัย เพื่อใช้ข้อมูลในการแข่งขัน พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและลด

ต้นทุน เพื่อการแข่งขันตลาดในกลุ่มประเทศ GMS. และกลุ่มประเทศอาเซียน 
โครงการ  ประกอบด้วย 
1. โครงการพาน้องท่องโลกอาชีพ 
2. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 
3. โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานท าส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
4. โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานท าส าหรับนักเรียนพิการ 
5. โครงการจัดต้ังสถานศึกษาอาชีวศึกษานานาชาติ 
6. โครงการโครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพ Value Chain career path 
7. โครงการการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

(เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน) : ตามแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบโรงเรียนประชาคมอาเซียน 
8. โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาและลดปัญหาการออกกลางคัน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของ

ครู สถานศึกษา และสังคม 
2. ครูสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ

สถาบันการศึกษาในการพัฒนาตนเอง 
3. ครูได้รับการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนทุกระดับ 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
1. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ของครูในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการ

ใช้ส่ือการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสถาบันการศึกษาใน

การพัฒนาคร ู
3. ส่งเสริมให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  น ากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และมีผลงานทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 

4. พัฒนาครูให้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ทุกระดับ 

โครงการ  ประกอบด้วย 
1. โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 
2. โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการพฒันาครู 
3. โครงการพัฒนาครูสู่ Thailand 4.0 
4. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอนการศึกษาพิเศษ 
5. โครงการจัดต้ังสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงนวัตกรรมและการ

สร้างสรรค์ International Creative and Innovation institute for Human resources 
Development 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
                               การศึกษา 
 ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา 

2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
1. ส่งเสริมให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ประสานส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมส่วนร่วมใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โครงการ ประกอบด้วย 
1. โครงการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
2. โครงการจัดต้ังสมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
3.   โครงการทวิศึกษา : การจัดการศึกษา หลักสูตร ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของ 
                              เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต โดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการ

ด ารงชีวิตในสังคมและครอบครัว  
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ ประกอบด้วย 
1. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา 

ท้ังระบบ 
2. โครงการทักษะชีวิตดีมีอนาคต ลดภาวะท้องไม่พร้อมในวัยใส 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงราย 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1.สถานศึกษาทุกระดับในพื้นท่ีพิเศษ มีรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทพื้นท่ี 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
1.พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพื้นท่ีพิเศษให้เหมาะสมกับบริบทพื้นท่ี 
โครงการ ประกอบด้วย 
1. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ภาษาและอาชีพ พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

เชียงราย 
3. โครงการพัฒนาพืน้ท่ีการศึกษาในพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นท่ีทรงงาน)อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8  ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. สถานศึกษามีผลงานวิจัยในการครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้
2. หน่วยงานและสถานศึกษามีผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปต่อยอดและน าไปใช้ได้จริงในเชิง

สาธารณะและเชิงพาณิชย์ 
3. หน่วยงานและสถานศึกษามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
4. หน่วยงานและสถานศึกษามีผลงานวิจัยท่ีสามารถแก้ไข พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

ชุมชน 
  กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
 1. วิจัยและพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้

2. วิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมท่ีสามารถตอบโจทย์ปัญหาชุมชน และความต้องการของ
ประเทศ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและการแข่งขันได้ 

3. พัฒนากลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
4. ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ 
5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและ

เอกชน 
7. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังด้านการศึกษา การพัฒนา

อาชีพ และการสาธารณสุข ให้กับประชาชน 
โครงการ ประกอบด้วย 
1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2. โครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ SMEs เครื่องส าอางไทย มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง 
3. โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยข้อมูลเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ 
4. โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
5. โครงการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านเช้ือรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
6. โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรใน

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
7. โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
8. โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมวัสดุ 

 
***************************** 
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บทท่ี 3 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 มีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ท่ีสอดคล้องกับ 

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ดังนี้ 
 

3.1 สรุปงบหน้าโครงการ / กิจกรรม และงบประมาณ  

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภทและทุกรูปแบบ 

5 - 10,096,400 10,520,000 10,520,000 9,500,000 40,636,400 

2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 5 - 48,800,000 48,800,000 48,800,000 48,800,000 195,200,000 
3 พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานท า 8 6,650,000 60,550,800 80,940,800 71,240,800 36,540,800 255,923,200 
4 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษา 
5 - 34,152,200 34,275,600 34,275,600 34,275,600 136,979,000 

5 พัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุก 
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3 - 1,516,200 1,434,200 1,934,200 1,934,200 6,818,800 

6 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2 - 3,354,200 3,500,000 3,500,000 3,500,000 13,854,200 

7 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพื้นท่ีพิเศษ
จังหวัดเชียงราย 

4 6,905,500 9,293,000 9,923,000 10,623,000 11,323,000 48,067,500 

8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 8 - 439,042,000 120,552,800 120,552,800 120,552,800 800,700,400 
รวม 40 13,555,500 606,804,800 309,946,400 301,446,400 266,426,400 1,498,179,500 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและทุกรูปแบบ 
 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ 

เจ้าภาพหลัก 
2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

1.พัฒนาสถานศึกษาทุก
พื้นท่ีให้มีรูปแบบการ
เรียนการสอน ท่ี
สอดคล้องกับศักยภาพ
ผู้เรียน  

1. โครงการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนส าหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย  

- 1,630,600 2,000,000 2,000,000 2,000,000 7,630,600 สพป.เชียงราย 
เขต 1 

 
2.โครงการจัดต้ังศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย 
สาขาหน่วยบริการ 

- 3,563,000 3,520,000 3,520,000 2,500,000 13,103,000 ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ า

จังหวัดเชียงราย 
2.ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดการศึกษาท่ี
หลากหลาย สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

3.โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 

- 2,179,800 2,200,000 2,200,000 2,200,000 8,779,800 สพป.เชียงราย 
เขต 1 

4.โครงการอบรมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตสู่ประชาคม
อาเซียน 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 กศน.เชียงราย 

3.พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิตใน
การป้องกันภัยพิบัติ 

5.โครงการเชียงรายร่มเย็น - 2,223,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 9,123,000 สพป.เชียงราย 
เขต 2 

รวม - 10,096,400 10,520,000 10,520,000 9,500,000 40,636,400     
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ 

เจ้าภาพหลัก 
2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

1.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ใหม้ีทักษะด้านวิชาการ 
ทักษะภาษาและ ทักษะ
เทคโนโลยี 

- 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 30,000,000 สพป.เชียงราย 
เขต 4 

 

2. ส่งเสริมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนสามารถ
ส่ือสาร ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษา
อาเซียน 

2.โครงการความเป็นเลิศด้าน
ภาษาจังหวัดเชียงราย 

- 22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 90,000,000 สพป.เชียงราย 
เขต 4 

 

3. พัฒนาแบบจ าลองการ
เรียนการสอนและการ
เรียนรู้ยุคใหม่ท่ีมุ่งให้
ผู้เรียนมีทักษะการแสวง
ความรู้ด้วยตนเอง 

3. โครงการจัดต้ังศูนย์อาเซียน
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการสอน
และการเรียนรู้ ASEAN Center 
for Innovative Teaching and 
Learning Development 

- 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 60,000,000 มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

4. พัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของจังหวัด
เชียงราย 

4. โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนเชียงราย (CHIANG RAI 
MODEL) 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 สพม.เขต 36 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ 

เจ้าภาพหลัก 
2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

5.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
ทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต
สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
ประเพณีล้านนา  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.โครงการปลูกฝังค่านิยมอันดี
งามและการก าหนด
คุณลักษณะของเด็กและยาวชน
จังหวัดเชียงราย 

- 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 14,000,000 สพป.เชียงราย 
เขต 4 
 

รวม - 48,800,000 48,800,000 48,800,000 48,800,000 195,200,000  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานท า 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ 

เจ้าภาพหลัก 
2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

1.ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดหลักสูตรอาชีพควบคู่
กับวิชาสามัญ 

1.โครงการพาน้องท่องโลก
อาชีพ 

0 900,000 1,200,000 1,500,000 1,800,000 5,400,000 สพม.36 

2. สนับสนุนให้
สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จัด
การศึกษาวิชาชีพ โดย
ความร่วมมือจากสถาบัน
อาชีวศึกษา และสถาน
ประกอบการ 

2.การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นสมรรถนะ
ทางสาขาวิชาชีพ 

0 1,120,800 1,120,800 1,120,800 1,120,800 4,483,200 สพม.36 

3. โครงการพัฒนาการศึกษา
เพื่อการมีงานท าส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส 

0 6,010,000 6,100,000 6,100,000 6,100,000 24,310,000 สนง.ศธจ.
เชียงราย 

3. พัฒนาผู้เรียนพิการ
ด้านทักษะอาชีพให้เต็ม
ศักยภาพ 

4.โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อ
การมีงานท าส าหรับนักเรียน
พิการ 

0 870,000 870,000 870,000 870,000 3,480,000 รร.เชียงราย
ปัญญานุกูล 

4. พัฒนาคุณภาพ
แรงงานให้มีคุณภาพและ
การจัดการทรัพยากร
มนุษย์อย่างต่อเนื่อง 

5.โครงการจัดต้ังสถานศึกษา
อาชีวศึกษานานาชาติ 

5,000,000 50,000,000 70,000,000 60,000,000 25,000,000 210,000,000 สนง.อศจ.
เชียงราย 

5. พัฒนาองค์ความรู้และ
ยกระดับการศึกษาอาชีพ
ของบุคลากร 

6.โครงการโครงการพฒันา
เส้นทางอาชีพ Value Chain 
career path 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,500,000 สนง.อศจ.
เชียงราย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานท า (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ 

เจ้าภาพหลัก 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

6. พัฒนาความร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน ผู้
ประกอบในการใช้ให้ผสมผสาน
มุ่งเน้นเพื่อแก้ปัญหาแรงงาน
และทรัพยากรมนุษย์ 
 

7.โครงการ การมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐและ 
เอกชนในการพัฒนา
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
(เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน) 
: ตามแนวนโยบายของรัฐบาล
ภายใต้กรอบโรงเรียน
ประชาคมอาเซียน 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1,750,000 สนง.อศจ.
เชียงราย 

7. สนับสนุนการค้นคว้าและ
วิจัย เพื่อใช้ข้อมูลในการแข่งขัน 
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและลด
ต้นทุน เพื่อการแข่งขันตลาดใน
กลุ่มประเทศ GMS. และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

8. โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
อาชีวศึกษาและลดปัญหาการ
ออกกลางคัน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 สนง.อศจ.
เชียงราย 

รวม 6,650,000 60,550,800 80,940,800 71,240,800 36,540,800 255,923,200    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ 

เจ้าภาพหลัก 
2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

1.ส่งเสริมการพัฒนาองค์
ความรู้ของครูในการจัดการ
เรียนการสอน การวัด
ประเมินผล และการใช้ส่ือการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 สพม.36 

2. โครงการพัฒนาครูสู่  
   Thailand 4.0 

- 989,800 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,989,800 สนง.ศธจ.
เชียงราย 

2. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือถาบันการศึกษา
ในการพัฒนาคร ู

3. โครงการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคร ู

- 2,386,800 2,500,000 2,500,000 2,500,000 9,886,800 สนง.ศธจ.
เชียงราย 

3. ส่งเสริมให้ครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา  
น ากระบวนการวิจัยมา
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพ และมีผลงาน
ทางวิชาการ และผลการ
ปฏิบัติงานการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 

4. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการ
สอนการศึกษาพิเศษ 

- 275,600 275,600 275,600 275,600 1,102,400 ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจ า

จังหวัดเชียงราย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ 

เจ้าภาพ 
2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

4.พัฒนาครูใหค้วามคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ให้มี
ความรู้ในการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพฒันา
ผู้เรียนทุกระดับ 

5. โครงการจัดต้ังสถาบัน
นานาชาติเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงนวัตกรรม
และการสร้างสรรค์ 
International Creative and 
Innovation institute for 
Human resources 
Development 

- 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 120,000,000 มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

รวม - 34,152,200 34,275,600 34,275,600 34,275,600 136,979,000  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ 

เจ้าภาพหลัก 
2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

1.ส่งเสริมให้เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา 

1.โครงการสร้างรูปแบบการ
พัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 

- 106,200 106,200 106,200 106,200 424,800 สพป.เชียงราย 
เขต 2 

2. โครงการจัดต้ังสมัชชา
การศึกษาจังหวัดเชียงราย 

- 410,000 328,000 328,000 328,000 1,394,000 สนง.ศธจ.
เชียงราย 

2.ประสานส่งเสริมให้
ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคี
เครือข่าย และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. โครงการทวิศึกษา : การ
จัดการศึกษา หลักสูตร ปวช. ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

- 1,000,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 5,000,000 อาชีวศึกษา
เชียงราย/ 
สพม.36 

รวม - 1,516,200 1,434,200 1,934,200 1,934,200 6,818,800  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ 

เจ้าภาพหลัก 
2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

1.ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้สอดคล้อง 
วัฒนธรรม ประเพณี
ล้านนา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. โครงการเสริมสร้าง
นวัตกรรมน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในสถานศึกษาท้ัง
ระบบ 

- 3,354,200 3,500,000 3,500,000 3,500,000 13,854,200 สพป.เชียงราย 
เขต 3 

2. โครงการทักษะชีวิตดีมี
อนาคต ลดภาวะท้องไม่
พร้อมในวัยใส 

- 1,493,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 5,993,000 สพป.เชียงราย 
เขต 3 

รวม - 4,847,200 5,000,000 5,000,000 5,000,000 19,847,200  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงราย 
 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ 

เจ้าภาพ 
2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

พัฒนารูปแบบ
การจัด
การศึกษาพื้นท่ี
พิเศษให้
เหมาะสมกับ
บริบทพื้นท่ี 

1.โครงการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

- 370,000 400,000 500,000 600,000 1,870,000 สพป.เชียงราย 
เขต 3 ,4 และ 

สพม. 36 
2.โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ภาษาและอาชีพ พื้นท่ี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย 

- 1,323,000 1,323,000 1,323,000 1,323,000 5,292,000 กศน.เชียงราย 

3.โครงการพัฒนาพื้นท่ี
การศึกษาในพื้นท่ีโครงการ
พัฒนาดอยตุง(พื้นท่ีทรงงาน)อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

6,336,500 7,000,000 7,500,000 8,000,000 8,500,000 37,336,500 สพป.เชียงราย 
เขต 3 

4.โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาในเขตพื้นท่ีภูเขาสูง
และถิ่นทุรกันดาร จังหวัด
เชียงราย 

569,000 600,000 700,000 800,000 900,000 3,569,000 สพป.เชียงราย 
เขต 1-4 และ 

สพม. 36 

รวม 6,905,500 9,293,000 9,923,000 10,623,000 11,323,000 48,067,500       
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  
 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ 

เจ้าภาพ 
2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

1.วิจัยและพัฒนาครู 
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ้

1.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครู 
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

0 1,048,400 1,100,000 1,100,000 1,100,000 4,348,400 สนง.ศธจ.
เชียงราย 

2. วิจัยและพัฒนาเพื่อให้
เกิดนวัตกรรมท่ีสามารถ
ตอบโจทย์ปัญหาชุมชน 
และความต้องการของ
ประเทศ ตลอดจนเพิ่ม
มูลค่าและการแข่งขันได้ 

2. โครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ 
SMEs เครื่องส าอางไทย 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

0 61,793,600 16,852,800 16,852,800 16,852,800 112,352,000 มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

3. พัฒนากลไกการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

3. โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัย
ข้อมูลเศรษฐกิจชายแดนและ    
โลจิสติกส์ 

0 22,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 40,000,000 มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

4. ให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชนในรูปแบบต่างๆ 

4. โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัย
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

0 70,400,000 19,200,000 19,200,000 19,200,000 128,000,000 มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากการ
บริการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

5. โครงการจัดต้ังศูนย์ความ
เป็นเลิศการวิจัยด้านเช้ือรา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

0 66,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 120,000,000 มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

 
 



39 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ 

เจ้าภาพ 
2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

6. พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอกท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

6. โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัย
และพัฒนาการแพทย์แผน
ไทย การแพทย์ทางเลือก 
และสมุนไพรในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง 

0 158,400,000 43,200,000 43,200,000 43,200,000 288,000,000 มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

7. เสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

7. โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัย
นวัตกรรมสังคม 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 

0 11,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 20,000,000 มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

8. ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ัง
ด้านการศึกษา การ
พัฒนาอาชีพ และการ
สาธารณสุข ให้กับ
ประชาชน 

8. โครงการจัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้นวัตกรรมวัสดุ 
 

0 48,400,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 88,000,000 มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

รวม - 439,042,000 120,552,800 120,552,800 120,552,800 800,700,400  
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

2560 2561 2562 2563 2564 โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2560-2564
นโยบาย
รัฐบาล  

ข้อท่ี

นโยบาย
 รมว.
ศธ.
และ

จุดเน้น
 ข้อท่ี

ยุทธศาส
ตร์ 

แผนฯ 
12 ศธ. 
ข้อท่ี

หน่วยงาน
และสถาน
 ศึกษามี
ผลงานวิจัย
ท่ีสามารถ
น าไป
พัฒนาครู
 หลักสูตร
 และการ
จัดการ
เรียนรู้

เร่ือง 10 10 10 10 1. โครงการวิจัย
เพ่ือพัฒนาครู 
หลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้

จังหวัดเชียงราย 
มีผลงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาครู 
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ของ
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 10 เร่ือง

0 1,048,400 1,100,000 1,100,000 1,100,000 4,348,400 สป.ศธ. 4 10 3 สนง.
ศธจ.ชร.

ทุก
หน่วย
 งาน

หน่วย
 งาน  

 ท่ี
เก่ียว 
ข้อง

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แหล่งงบ 
 ประมาณ

สอดคล้องกับ

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

2560 2561 2562 2563 2564 โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2560-2564
นโยบาย
รัฐบาล  

ข้อท่ี

นโยบาย
 รมว.
ศธ.
และ

จุดเน้น
 ข้อท่ี

ยุทธศาส
ตร์ 

แผนฯ 
12 ศธ. 
ข้อท่ี

หน่วย
 งาน  

 ท่ี
เก่ียว 
ข้อง

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แหล่งงบ 
 ประมาณ

สอดคล้องกับ

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ

หน่วยงาน
และสถาน
 ศึกษามี
ผลงานวิจัย
ท่ีสามารถ
น าไปต่อ
ยอดและ
น าไปใช้
ได้จริงใน
เชิง
สาธารณะ
และเชิง
พาณิชย์

ผลงาน 10 10 10 10 10 2. โครงการ
จัดต้ังศูนย์
ส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือ SMEs 
เคร่ืองส าอางไทย
 มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

1. สร้าง
ฐานข้อมูลสูตร
ต ารับ
เคร่ืองส าอางท่ีมี
คุณภาพจ านวน
อย่างน้อย 150 
สูตร และ
ฐานข้อมูลสาร
สกัดจาก
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติของไทย
ท่ีมีศักยภาพ 
ภายใน 5 ปี

61,793,600 16,852,800 16,852,800 16,852,800 112,352,000 สกอ. 4 10 3 ม.แม่
ฟ้าหลวง



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

2560 2561 2562 2563 2564 โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2560-2564
นโยบาย
รัฐบาล  

ข้อท่ี

นโยบาย
 รมว.
ศธ.
และ

จุดเน้น
 ข้อท่ี

ยุทธศาส
ตร์ 

แผนฯ 
12 ศธ. 
ข้อท่ี

หน่วย
 งาน  

 ท่ี
เก่ียว 
ข้อง

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แหล่งงบ 
 ประมาณ

สอดคล้องกับ

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ

ชุมชน
ต้นแบบ

5 5 5 5 5 2. เกิด
ผู้ประกอบการ 
SMEs 
เคร่ืองส าอางใหม่ 
สามารถสร้าง
ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพแข่งขัน
กับต่างประเทศได้ 
 ภายใน 5 ปี

3. ผู้ประกอบการ 
SMEs 
เคร่ืองส าอางไทย
ท่ีด าเนินธุรกิจอยู่
แล้วสามารถเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขันของตัวเอง 
 ภายใน 5 ปี



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

2560 2561 2562 2563 2564 โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2560-2564
นโยบาย
รัฐบาล  

ข้อท่ี

นโยบาย
 รมว.
ศธ.
และ

จุดเน้น
 ข้อท่ี

ยุทธศาส
ตร์ 

แผนฯ 
12 ศธ. 
ข้อท่ี

หน่วย
 งาน  

 ท่ี
เก่ียว 
ข้อง

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แหล่งงบ 
 ประมาณ

สอดคล้องกับ

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ

4. เกิดโรงงาน
เคร่ืองส าอาง
ต้นแบบท่ีเป็น
แหล่งถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่
ชุมชนและผู้
ประกอบ SMEs

5.เกิด Cosmetic
 Thailand Brand
 จาก SMEs 
เคร่ืองส าอางของ
ไทยท่ีมีคุณภาพสูง
 สามารถแข่งขัน
ในตลาดท้ังในและ
ต่างประเทศ 
สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่
ประเทศสูงข้ึนทุกปี



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

2560 2561 2562 2563 2564 โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2560-2564
นโยบาย
รัฐบาล  

ข้อท่ี

นโยบาย
 รมว.
ศธ.
และ

จุดเน้น
 ข้อท่ี

ยุทธศาส
ตร์ 

แผนฯ 
12 ศธ. 
ข้อท่ี

หน่วย
 งาน  

 ท่ี
เก่ียว 
ข้อง

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แหล่งงบ 
 ประมาณ

สอดคล้องกับ

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ

3. โครงการ
จัดต้ังศูนย์วิจัย
ข้อมูลเศรษฐกิจ
ชายแดนและโล
จิสติกส์

1. ฐานข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบัน

22,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 40,000,000 สกอ. 4 10 3 ม.แม่
ฟ้าหลวง

2. มีโครงการวิจัย
3. มีการจัดหรือ
ร่วมประชุม
วิชาการหรือเวที
สาธารณะทุกปี

4.งานเผยแพร่
เพ่ือประชาชน



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

2560 2561 2562 2563 2564 โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2560-2564
นโยบาย
รัฐบาล  

ข้อท่ี

นโยบาย
 รมว.
ศธ.
และ

จุดเน้น
 ข้อท่ี

ยุทธศาส
ตร์ 

แผนฯ 
12 ศธ. 
ข้อท่ี

หน่วย
 งาน  

 ท่ี
เก่ียว 
ข้อง

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แหล่งงบ 
 ประมาณ

สอดคล้องกับ

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ

4. โครงการ
จัดต้ังศูนย์วิจัย
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ

1. ศูนย์วิจัยท่ีท า
หน้าท่ีผลิต
งานวิจัยท่ีมี
คุณภาพและตรง
กับความต้องการ
ของอุตสาหกรรม 
ศูนย์ฝึกอบรมการ
ใช้ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติในด้าน
ต่างๆ แหล่ง
รวบรวมข้อมูลใน
การผลิตผลิตภัณฑ์
 รวมถึงเป็น
ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทดสอบ
การด้าน
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติท่ีดีท่ีสุด
แห่งหน่ึงในเอเชีย

70,400,000 19,200,000 19,200,000 19,200,000 128,000,000 สกอ 4 10 3 ม.แม่
ฟ้าหลวง



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

2560 2561 2562 2563 2564 โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2560-2564
นโยบาย
รัฐบาล  

ข้อท่ี

นโยบาย
 รมว.
ศธ.
และ

จุดเน้น
 ข้อท่ี

ยุทธศาส
ตร์ 

แผนฯ 
12 ศธ. 
ข้อท่ี

หน่วย
 งาน  

 ท่ี
เก่ียว 
ข้อง

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แหล่งงบ 
 ประมาณ

สอดคล้องกับ

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ

2. บริการชุมชน 
โดยความร่วมมือ
กับองค์กรท้ัง
ภายในและ
ภายนอก ได้แก่
สมาคม
เคร่ืองส าอางศูนย์
ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ 
(TCELS) เป็นต้น

3. ด้านผลงานวิจัย
 มีวารสารทาง
วิชาการใน
ฐานข้อมูลสากล

4. ด้านการผลิต
บัณฑิต มี
นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

2560 2561 2562 2563 2564 โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2560-2564
นโยบาย
รัฐบาล  

ข้อท่ี

นโยบาย
 รมว.
ศธ.
และ

จุดเน้น
 ข้อท่ี

ยุทธศาส
ตร์ 

แผนฯ 
12 ศธ. 
ข้อท่ี

หน่วย
 งาน  

 ท่ี
เก่ียว 
ข้อง

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แหล่งงบ 
 ประมาณ

สอดคล้องกับ

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ

5. โครงการ
จัดต้ังศูนย์ความ
เป็นเลิศการวิจัย
ด้านเช้ือรา 
มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง

1.มีคลังจุลินทรีย์
ทางด้านเช้ือรา 
(Herbarium)

66,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 120,000,000 สกอ. 4 10 3 ม.แม่
ฟ้าหลวง

2. งานบริการ
ชุมชนและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

3. ด้านผลงานวิจัย
 มีวารสารทาง
วิชาการ

4.ด้านการผลิต
บัณฑิต มี
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ส าเร็จการศึกษา



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

2560 2561 2562 2563 2564 โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2560-2564
นโยบาย
รัฐบาล  

ข้อท่ี

นโยบาย
 รมว.
ศธ.
และ

จุดเน้น
 ข้อท่ี

ยุทธศาส
ตร์ 

แผนฯ 
12 ศธ. 
ข้อท่ี

หน่วย
 งาน  

 ท่ี
เก่ียว 
ข้อง

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แหล่งงบ 
 ประมาณ

สอดคล้องกับ

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ

5. ผลิต
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
6. การสร้าง
เครือข่ายวิชาการ
ผ่านการ
แลกเปล่ียน
นักศึกษา 
อาจารย์และ
นักวิจัย รวมถึง
การมีผลงานวิจัย
ร่วมกัน การท า 
MOU



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

2560 2561 2562 2563 2564 โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2560-2564
นโยบาย
รัฐบาล  

ข้อท่ี

นโยบาย
 รมว.
ศธ.
และ

จุดเน้น
 ข้อท่ี

ยุทธศาส
ตร์ 

แผนฯ 
12 ศธ. 
ข้อท่ี

หน่วย
 งาน  

 ท่ี
เก่ียว 
ข้อง

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แหล่งงบ 
 ประมาณ

สอดคล้องกับ

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ

6. โครงการ
จัดต้ังศูนย์วิจัย
และพัฒนา
การแพทย์แผน
ไทย การแพทย์
ทางเลือก และ
สมุนไพรในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง

1. ศูนย์กลาง
การศึกษา การ
สร้างและจัดการ
ความรู้ 
การแพทย์แผน
ไทย การแพทย์
พ้ืนบ้าน 
การแพทย์
ทางเลือก และ
สมุนไพร  
โดยเฉพาะการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือ
ยืนยันศาสตร์องค์
ความรู้ภูมิปัญญา

158,400,000 43,200,000 43,200,000 43,200,000 288,000,000 สกอ. 4 10 3 ม.แม่
ฟ้าหลวง



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

2560 2561 2562 2563 2564 โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2560-2564
นโยบาย
รัฐบาล  

ข้อท่ี

นโยบาย
 รมว.
ศธ.
และ

จุดเน้น
 ข้อท่ี

ยุทธศาส
ตร์ 

แผนฯ 
12 ศธ. 
ข้อท่ี

หน่วย
 งาน  

 ท่ี
เก่ียว 
ข้อง

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แหล่งงบ 
 ประมาณ

สอดคล้องกับ

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ

2. ศูนย์กลาง
การศึกษา 
วิชาการและการ
วิจัย ด้านระบบ
บริการสุขภาพ
ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผน
ไทย การแพทย์
ทางเลือกและ
การแพทย์
ผสมผสานใน
ระดับอาเซียน



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

2560 2561 2562 2563 2564 โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2560-2564
นโยบาย
รัฐบาล  

ข้อท่ี

นโยบาย
 รมว.
ศธ.
และ

จุดเน้น
 ข้อท่ี

ยุทธศาส
ตร์ 

แผนฯ 
12 ศธ. 
ข้อท่ี

หน่วย
 งาน  

 ท่ี
เก่ียว 
ข้อง

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แหล่งงบ 
 ประมาณ

สอดคล้องกับ

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ

3. ศูนย์กลาง
การศึกษา วิจัย 
เพ่ือการผลิตและ
พัฒนาต ารับยา
ไทย และยาจาก
สมุนไพร ท้ัง
ส าหรับคน สัตว์
และพืช อย่างครบ
วงจร



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

2560 2561 2562 2563 2564 โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2560-2564
นโยบาย
รัฐบาล  

ข้อท่ี

นโยบาย
 รมว.
ศธ.
และ

จุดเน้น
 ข้อท่ี

ยุทธศาส
ตร์ 

แผนฯ 
12 ศธ. 
ข้อท่ี

หน่วย
 งาน  

 ท่ี
เก่ียว 
ข้อง

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แหล่งงบ 
 ประมาณ

สอดคล้องกับ

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ

4. ศูนย์กลาง
การศึกษา วิจัย
และบริการ
ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
แผนไทยและ
สมุนไพรตาม
มาตรฐาน
ระดับประเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
วินิจฉัยโรค 
ติดตามการรักษา 
ทางการแพทย์
แผนไทย 
การแพทย์
ทางเลือกและการ
วิจัยสมุนไพร โดย
ใช้เทคโนโลยีใน
ระดับสูง 
ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการท่ี
ได้มาตรฐานสากล
ส าหรับให้บริการ
ทดสอบกลุ่ม
ตัวอย่าง 



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

2560 2561 2562 2563 2564 โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2560-2564
นโยบาย
รัฐบาล  

ข้อท่ี

นโยบาย
 รมว.
ศธ.
และ

จุดเน้น
 ข้อท่ี

ยุทธศาส
ตร์ 

แผนฯ 
12 ศธ. 
ข้อท่ี

หน่วย
 งาน  

 ท่ี
เก่ียว 
ข้อง

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แหล่งงบ 
 ประมาณ

สอดคล้องกับ

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ

5. ศูนย์กลาง
การศึกษา 
วิชาการ และวิจัย
 ด้านการจัดการ
อุตสาหกรรม
สมุนไพรท่ีได้
มาตรฐาน GMP 
PICs  ในทุก
ข้ันตอน โดยมี
โรงงานต้นแบบ
ผลิตยาไทยและ
ยาจากสมุนไพร  1
 แห่ง



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

2560 2561 2562 2563 2564 โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2560-2564
นโยบาย
รัฐบาล  

ข้อท่ี

นโยบาย
 รมว.
ศธ.
และ

จุดเน้น
 ข้อท่ี

ยุทธศาส
ตร์ 

แผนฯ 
12 ศธ. 
ข้อท่ี

หน่วย
 งาน  

 ท่ี
เก่ียว 
ข้อง

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แหล่งงบ 
 ประมาณ

สอดคล้องกับ

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ

6. ศูนย์กลาง
การศึกษา 
วิชาการ และวิจัย
 ด้านการจัดการ
วัตถุดิบสมุนไพร ท่ี
ได้มาตรฐาน GMP
 PICs  ในทุก
ข้ันตอน

7. โครงการ
จัดต้ังศูนย์วิจัย
นวัตกรรมสังคม 
มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง

1. งานวิจัยเชิง
พ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงรายและ
พ้ืนท่ีชายแดน

11,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 20,000,000 สกอ. 4 10 1 ม.แม่
ฟ้าหลวง

2. บทความวิจัย
เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ
ได้รับการยอมรับ
ในวงวิชาการ



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

2560 2561 2562 2563 2564 โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2560-2564
นโยบาย
รัฐบาล  

ข้อท่ี

นโยบาย
 รมว.
ศธ.
และ

จุดเน้น
 ข้อท่ี

ยุทธศาส
ตร์ 

แผนฯ 
12 ศธ. 
ข้อท่ี

หน่วย
 งาน  

 ท่ี
เก่ียว 
ข้อง

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แหล่งงบ 
 ประมาณ

สอดคล้องกับ

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ

8. โครงการ
จัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้นวัตกรรม
วัสดุ

1. ผลิตก าลังคนท่ี
มีความรู้
ความสามารถด้าน
 STEM

48,400,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 88,000,000 สกอ. 4 10 3 ม.แม่
ฟ้าหลวง

2. มีความร่วมมือ
กับต่างประเทศ
สถาบันวิชาการ
หรือวิจัยอ่ืนๆ 
หรืออุตสาหกรรม
อ่ืน

3. มีโครงการวิจัย
 และรับการ
สนับสนุนงบวิจัย
4.ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติอย่าง
ต่อเน่ือง



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

ตัวช้ีวัด

หน่วย
นับ

2560 2561 2562 2563 2564 โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 2560-2564
นโยบาย
รัฐบาล  

ข้อท่ี

นโยบาย
 รมว.
ศธ.
และ

จุดเน้น
 ข้อท่ี

ยุทธศาส
ตร์ 

แผนฯ 
12 ศธ. 
ข้อท่ี

หน่วย
 งาน  

 ท่ี
เก่ียว 
ข้อง

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564 

ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงการ /
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แหล่งงบ 
 ประมาณ

สอดคล้องกับ

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ

5. มีโครงการการ
ให้บริการแก่
สังคมและชุมชน
ด้านวิศวกรรมวัสดุ

6. มีการจัดหรือ
ร่วมประชุมวิชาการ
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บทท่ี 4 
กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 
 การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2560-2564  ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้  
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาศึกษาจังหวัดเชียงราย ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงราย พ.ศ.2560-2564  โดยมีแนวทางการด าเนินการท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2560-2564  ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาของจังหวัดเชียงราย มีแนวทางการด าเนินงานท่ีส าคัญ 
ประกอบด้วย 

1. ก าหนดให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดเชียงราย ก าหนด 
ทิศทางการจัดการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายการจัดการศึกษาร่วมกันของ
จังหวัด ตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2560-2564  
และจัดท าแผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2560-2564   
 2. ก าหนดใหห้น่วยงานท่ีจัดการศึกษาทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและ
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ตามทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย     
พ.ศ.2560-2564   
 3. จัดให้มีการช้ีแจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2560-2564   ให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2560-2564  
            4. ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลาง จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน
ทรัพยากรต่อการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานการศึกษา 
            5. ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด
เชียงราย ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2560-2564 และน าผลการติดตามประเมินผล
ไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
 1. แหล่งงบประมาณ ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย  
พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย 

1.1  งบประมาณจากส่วนราชการต้นสังกัดของหน่วยงานทางการศึกษา และส านักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
                1.2  งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

 1.3  งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและภาคเอกชน เป็นต้น 
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          2.  แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ประกอบด้วย 
2.1 จัดท าข้อมูลส าหรับการประสานงานและระดมทรัพยากรทุกภาคีเครือข่าย ได้แก่ 

หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานด้านสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น 

2.2 ประสานความร่วมมือ หรือจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU )กับหน่วยงานท่ีมี 
ภารกิจเกี่ยวข้องหรือทุกภาคส่วนท่ีมีแนวทางให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 

2.3 ติดตามประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษา 
ท่ีได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อรายงานต่อผู้ให้การสนับสนุน และสาธารณชนได้รับทราบ 

2.4 ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ และผู้ให้การสนับสนุน  
ต่อการจัดการศึกษา 
 
การติดตามประเมินผลตามแผน 
 การติดตามประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2560-2564   
ไปสู่การปฏิบัติมีแนวทางและกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 
          1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของ 
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
          2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ท าหน้าท่ีก าหนดแนวทางการติดตาม ความก้าวหน้า 
บริหารจัดการน าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย สู่การปฏิบัติ  พัฒนาตัวช้ีวัดความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของแผนฯ  โดยน าวิธีการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสมมาใช้  และประสานการติดตาม
ประเมินผลกับหน่วยงานทางการศึกษาและภาคส่วนอื่น ท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังด าเนินการติดตามประเมินผล
การพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
          3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อให้
ได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทันเหตุการณ์ 

4. สร้างการเช่ือมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานด้านสังคม 
ในจังหวัด  ให้เป็นระบบท่ีเข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพื่อให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นย า
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัดให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องและเป็น
เอกภาพในการปฏิบัติมากขึ้น      
 

*************************** 
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(ส ำเนำ) 
 

ประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย 
เรื่อง แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงรำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560-2564 

และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี 2561 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย   

 

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

          เพื่อให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงรำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560-2564 และ
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี 2561 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลตรงตำมเจตนำรมณ์ของกำรขับเคล่ือนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค 

คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย จึงประกำศแต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
จังหวัดเชียงรำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี 2561 ของ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ดังต่อไปนี้ 
 

1. นำยนพรัตน์  อู่ทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1 ปฏิบัติหน้ำท่ี 
ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย 

ประธำน
คณะท ำงำน 

2. รองศำสตรำจำรย ์ชุษณะ  
                      รุ่งปัจฉิม 

รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง คณะท ำงำน 

3. นำยต่อพันธ์ ทันดร  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 

คณะท ำงำน 

4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ศรชัย  
                      มุ่งไธสง 

รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย คณะท ำงำน 

5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ไพโรจน์  
                       ด้วงนคร 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

คณะท ำงำน 

6. นำงสำวสำยสมร   ต๊ิบมำ หัวหน้ำงำนยุทธศำสตร์และแผน มหำวิทยำลัย 
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำเชียงรำย                  

คณะท ำงำน 

7. นำงณัชชำ  ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้ำงำนวิชำกำร  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลล้ำนนำเชียงรำย 

คณะท ำงำน 

8. นำยจ ำเนียร ประมวล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 

คณะท ำงำน 

9. นำยทศพร  จันทร์เนตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย เขต 2 

คณะท ำงำน 
 

 
/.  10.นำงณัฏฐกันย์   ใจกันทำ................ 

 



94 
 

 
10. นำงณัฏฐกันย์  ใจกันทำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3 
คณะท ำงำน 

11. นำงวนิดำ  เพียรพิทักษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย เขต 3 

คณะท ำงำน 

12. นำงพระจิตต์  พลนรัตน์  
 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย เขต 4 

คณะท ำงำน 

13. นำงพิไลวรรณ์  หำรกำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
เชียงรำย เขต 4 

คณะท ำงำน 

14. นำงสำวอรัญญำ  แยงเจริญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 36 

คณะท ำงำน 

15. นำยวริทธ์พล  บุญวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 36 

คณะท ำงำน 

16. นำงพรมำดำ วงศ์หวัน ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำน กศน.จังหวัดเชียงรำย คณะท ำงำน 
17. นำงสำวกุลยำ แก้วจินดำ      นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำน กศน.จังหวัดเชียงรำย  คณะท ำงำน 
18. นำยเจริญ  เช้ือเมืองพำน ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพเชียงรำย คณะท ำงำน 
19. นำยพงศกร  ชัยวุฒิ                   รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย คณะท ำงำน 
20. นำยสุรพงศ์  สันติพงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเชียงรำย คณะท ำงำน 
21. นำยกมล  ดำระสุวรรณ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเชียงรำยปัญญำนุกูล คณะท ำงำน 
22. นำยไพรสันณ์  จักรวันนำ ครู โรงเรียนเชียงรำยปัญญำนุกูล คณะท ำงำน 
23. นำยวีระชำติ  นรรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์แม่จัน คณะท ำงำน 
24. นำงอ ำไพพรรณ์  

          เอกอำภรณ์ภิรมย์ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์แม่จัน 

คณะท ำงำน 

25. นำงชัญญำภัค  บุญฤทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ                
ประจ ำจังหวัดเชียงรำย 

คณะท ำงำน 

26. นำงผกำพรรณ์   วงค์จำ ครู ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดเชียงรำย คณะท ำงำน 
27. นำยปริญญำ  ณ วันจันทร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1 
เลขำนุกำร
คณะท ำงำน 

 
/.  28. นำยสมจิต   สมอ................. 
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28. นำยสมจิต   สมอ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
เชียงรำย เขต 1 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะท ำงำน 

29. นำงเสำวลักษณ์   ดีอินทร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร    
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
เชียงรำย เขต 1               

ผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะท ำงำน 

30. นำงวิลำวัลย์   
         สิทธิประเสริฐ        

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร    
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
เชียงรำย เขต 1               

ผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะท ำงำน 

31. บุคลำกรกลุ่มนโยบำยและแผนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย 
เขต 1 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะท ำงำน 

 
ให้คณะท ำงำนมีหน้ำท่ี ดังต่อไปนี้ 

 1. จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงรำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปี 2561 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย   

  2. จัดท ำประชำพิจำรณ์ รับฟังควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงรำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560-2564 

  3. น ำเสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงรำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปี 2561 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย 

 4. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย มอบหมำย 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

        ประกำศ ณ วันท่ี  25  เดือนกรกฎำคม  พ.ศ. 2559   
                                                           บุญส่ง   เตชะมณีสถิตย์ 

               (นำยบุญส่ง   เตชะมณีสถิตย์) 
              ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย 

              ประธำนคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย 
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