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สรุปการส่งโครงการประจ าปี 2565 (Routine)



โครงการประจ าปี 2565 (ยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
พ.ศ.2561 - 2580

ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

ความสามารถใน
การแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

โอกาส และ
ความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น

มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

ปรับสมดุล และ
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6



โครงการประจ าปี 2565 (ยุทธศาสตร์)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12

พ.ศ.2555-2569

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล  าใน

สังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง

แห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

ยุทธศาสตร์ท่ี 6

การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ท่ี 7

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 8

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ท่ี 9

ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการ

พัฒนา

ยุทธศาสตร์ท่ี 10



โครงการประจ าปี 2565 (ยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ.2560-2579

การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 
ของสังคม 

และประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
นวัตกรรมเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

การพัฒนา
ศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยและสร้าง
สังคมแห่งการ

เรียนรู้

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 

ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6



โครงการประจ าปี 2565 (ยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พ.ศ.2555-2569

มุ่งพัฒนาคุณภาพ
และปริมาณผู้เรียน
ให้สัมพันธ์กับความ

ต้องการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

การเพ่ิมโอกาสการ
เรียนและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

พัฒนาระบบการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

สร้างระบบการจูง
ใจให้เกิดการ

ตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่ออาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

สร้างเสริม
ปริมาณครู 

คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ

ศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

สร้างเสริมสมรรถนะ
และประสบการณ์เพื่อ

คุณภาพของครู 
บุคลากร ด้าน
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6

สร้างโอกาสและ
ความร่วมมือในการ
สร้างเสริมคุณภาพครู 

และบุคลากรด้าน
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 7

ยกระดับมาตรฐาน
สถานศึกษาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
เพิ่มศักยภาพให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ วิชาชีพ

และฝึกอบรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 8

ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การจัดท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการทั งภายใน

และต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 9

ยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 10



โครงการประจ าปี 2565 (ยุทธศาสตร์)

พัฒนาพื นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก ให้มี
ความทันสมัยที่สุด
ในภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

พัฒนาภาคตะวันออก
ให้เป็นแหล่งผลิต
อาหารที่มีคุณภาพ

และได้
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

ปรับปรุงมาตรฐาน
สินค้า และธุรกิจ
บริการด้านการ

ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

พัฒนาพื นท่ีเศรษฐกิจ
ชายแดน ให้เป็นประตู

เศรษฐกิจเช่ือมโยง
ประเทศเพ่ือนบ้าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

แก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีความวิกฤต และ
จัดระบบการบริหาร

จัดการมลพิษ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

แนวทางที่ 3
พัฒนาบุคลากร การศึกษา การ

วิจัย และเทคโนโลยี



โครงการประจ าปี 2565 (ยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง)

การจัดหาพลังงาน
เพียงพอต่อความ

ต้องการ มีความมั่นคง 
และส่งเสริมการลงทุน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

การก ากับดูแลกิจการ
พลังงาน และราคา

พลังงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

การพัฒนาพลังงาน
ที่ยั่งยืน และเป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง

ที่ยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภบิาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 4



โครงการประจ าปี 2565 (ยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ.2562 - 2565

พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานดิจิทัล
ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

เพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันของ

ประเทศ โดยการ
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของ

ประชาชนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ส่งเสริมการ
ให้บริการแก่

ประชาชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชนใน

รูปแบบดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

พัฒนาก าลังคน
ให้พร้อมเข้าสู่

ยุคดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

สร้างและส่งเสริม
ความเชื่อมั่นใน
การใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี 6



โครงการประจ าปี 2565 (ยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2561 - 2565

ยกระดับการพัฒนา
นวัตกรรม

อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

ยกระดับให้เป็น
เมืองท่องเท่ียว
นานาชาติ มี

มาตรฐานระดับ
สากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

สร้างเสริมนวัตกรรม
สู่เกษตรสร้างมูลค่า

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ยกระดับประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ เทคโนโลยี 
โครงสร้างพื นฐาน 
โครงข่ายคมนาคม 

รองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

พัฒนาคนและ
ชุมชนให้สังคม

ม่ันคง มีคุณภาพ
และยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล
อย่างมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ท่ี 6



โครงการประจ าปี 2565 (ยุทธศาสตร์)

มุ่งเน้นให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึก

ทักษะท่ีถูกต้อง มี
ความรู้คู่คุณธรรม มี
บุคลิกภาพท่ีดีและ
เป็นคนดีของสังคม

พันธกิจท่ี 1

สนับสนุนนอก
หลักสูตร เพ่ือสร้าง

หลักสูตรของผู้เรียนท่ี
อยู่ในระดับ ปวช.และ
ปวส. โดยใช้หลักสูตร
ระยะสั น/เทียบโอน/

สะสมหน่วยกิต/
หลักสูตรฝึกอบรม

พันธกิจท่ี 2

พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา เพ่ือให้

เอื อต่อการพัฒนาและ
ผลิตก าลังคนให้ตรง
ตามความต้องการ

ของสถาน
ประกอบการ

พันธกิจท่ี 3

พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความรู้ความสามารถท่ี

เป็นเลิศทางวิชาการที่ทัน
ต่อความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี

พันธกิจท่ี 4

สนับสนุนบุคลากร
ให้มีการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการ

สอน

พันธกิจท่ี 5

พันธกิจ (Mission) ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

สนับสนุนครูให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ระบบเทคโนโลยีมา
ใช้ในการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนและ

นวัตกรรม

พันธกิจท่ี 6



ความสอดคล้อง และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

คน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12
(พ.ศ.2560-2564)

แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ.2560-2579)

การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
นวัตกรรมเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

การพัฒนา
ศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยและสร้าง
สังคมแห่งการ

เรียนรู้

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 

ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

การจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ท่ี 7

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 8

ยุทธศาสตร์
กระทรวงพลังงาน 
พ.ศ.2561-2565

การพัฒนา
พลังงาน

ที่ยั่งยืน และเป็น
มิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

พัฒนาก าลังคน
ให้พร้อมเข้าสู่

ยุคดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

ยุทธศาสตร์
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ.2561-2565



ความสอดคล้อง และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2561-2565

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ยกระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
เทคโนโลยี โครงสร้าง

พื นฐาน โครงข่าย
คมนาคม รองรับเขต

พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาคนและชุมชน
ให้สังคมม่ันคง มี
คุณภาพและยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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มุ่งพัฒนาคุณภาพ
และปริมาณผู้เรียน
ให้สัมพันธ์กับความ

ต้องการ
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การเพิ่มโอกาสการ
เรียนและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ
อาชีวศึกษา
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พัฒนาระบบการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
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สร้างระบบการจูงใจ
ให้เกิดการตัดสินใจ

เข้าศึกษาต่อ
อาชีวศึกษา
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สร้างเสริมปริมาณครู 

คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ

ศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา
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สร้างเสริมสมรรถนะ
และประสบการณ์เพื่อ

คุณภาพของครู 
บุคลากร ด้าน
อาชีวศึกษา
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สร้างโอกาสและความ
ร่วมมือในการสร้าง

เสริมคุณภาพครู และ
บุคลากรด้าน
อาชีวศึกษา
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ยกระดับมาตรฐาน

สถานศึกษาด้านการ
จัดการเรียนการสอน เพิ่ม

ศักยภาพให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ วิชาชีพและ

ฝึกอบรม

ยุทธศาสตร์ที่ 8

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
จัดท าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ
ทั งภายในและต่างประเทศ
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ยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการให้

มีประสิทธิภาพ
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พัฒนาพื นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกให้เป็นเขตพื นท่ีท่ีมี

ความทันสมัยที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน
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