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ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ร่างแผนการศึกษาศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2579  ยทุธศาสตร์ ศธ.ปี 2559 แผนพฒันาการศึกษาของ ศธ. 

 (พ.ศ. 2560-2564) กบัยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ/แผนบูรณาการ  
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สรุปการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง นโยบายรัฐบาล ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12  แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ.ปี 2560-2564  

ยุทธศาสตร์ ศธ. ปี พ.ศ. 2560 กับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ/แผนบูรณาการ  
 

นโยบายรัฐบาล 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ    
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2560-2579 

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. 
ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ศธ.          ยุทธศาสตร์จัดสรร/ 

แผนงาน งปม. 
แผนบูรณาการ 

นโยบายที่ 1  
การปกป้องและเชดิชู
สถาบันพระมหากษตัริย์ 

      

 1.ด้านความมั่นคง 5. การเสริมสรา้งความมัน่คงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมัง่คั่ง
และยัง่ยืน 

1. การจัดการศึกษาเพื่อ    
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

1. พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียน           
การสอน การวัด            
และประเมินผล 
2. การผลิต พัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.ด้านความมัน่คง 16. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

นโยบายที่ 2 
การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการ
ต่างประเทศ 

      

2.1 การเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคม
การเมืองและ 
ความมั่นคงอาเซียน 
(ยาเสพติด) 

1. ด้านความมั่นคง 5. การเสริมสรา้งความมัน่คงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมัง่คั่ง
และยัง่ยืน 

1. การจัดการศึกษาเพื่อ    
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

1. พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมนิผล 

1. ด้านความมัน่คง 4. การป้องกัน ปราบปราม 
และบ าบดัรักษาผู้ติด        
ยาเสพติด 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการ
ใช้ความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

1. ด้านความมั่นคง 5. การเสริมสรา้งความมัน่คงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมัง่คั่ง
และยัง่ยืน 
 

 6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการการศึกษา 

1. ด้านความมั่นคง 2. การขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
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นโยบายรัฐบาล 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ    
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2560-2579 

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. 
ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ศธ.          ยุทธศาสตร์จัดสรร/ 

แผนงาน งปม. 
แผนบูรณาการ 

นโยบายที่ 3 
การลดความเหลื่อมล ้า
ของสังคมและการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ 

      

3.1 ในระยะเฉพาะหน้า 
จะเร่งสร้างโอกาสอาชีพ 
และการมีรายได้ที่มั่นคง
แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส
และแรงงานข้ามชาติที่
ถูกกฎหมายพร้อมทั้ง
ยกระดับ คุณภาพ
แรงงาน 
3.2 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย ์

4. ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

2. การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

4. การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

4. ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

4. ด้านการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ า และ
สร้างการ
เจริญเติบโตจาก
ภายใน 

17. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

3.6 จัดระเบียบสังคม       
นโยบายที่ 4  
การศึกษาและเรียนรู้  
การทะนุบ้ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

       

4.1 จัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู ้

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนษุย์  
 

3. การพัฒนาคุณภาพคนทุก
ช่วงวัย และการสร้างสังคม 

1. พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมนิผล 

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 

16. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้  
ตลอดชีวิต 
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นโยบายรัฐบาล 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ    
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2560-2579 

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. 
ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ศธ.          ยุทธศาสตร์จัดสรร/ 

แผนงาน งปม. 
แผนบูรณาการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า
จะปรับเปลี่ยนการ
จัดสรรงบประมาณ
สนับสนนุการศึกษา 

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนษุย์  
 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา 

6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
 

16. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้  
ตลอดชีวิต 

4.3 ให้องค์กรภาค
ประชาสังคมภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปมโีอกาสร่วมจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ
และทั่วถึง 

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนษุย์  
 

1. การจัดการศึกษาเพื่อ    
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

1. พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมนิผล 

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
 
 

16. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้  
ตลอดชีวิต 

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัย
โดยส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนษุย์  
 

4. การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

4. ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา และ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 

12. การพัฒนาศักยภาพ
คนตามชว่งวัย 
16. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษา
และการศึกษาระดบั
วิทยาลัยชุมชน 

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนษุย์  
 

2. การผลิตและพฒันา
ก าลังคน การวิจยั และ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

3. ผลิต พฒันาก าลังคน
รวมทัง้งานวิจยัทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของการ     
พัฒนาประเทศ 

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
 

 

4.6 พัฒนาระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูที่มี
คุณภาพและ 
มีจิตวิญญาณของความ

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนษุย์  
 

2. การยกระดับคุณภาพ 
มาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 

2. ผลิต พัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
 

16. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้  
ตลอดชีวิต 
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นโยบายรัฐบาล 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ    
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2560-2579 

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. 
ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ศธ.          ยุทธศาสตร์จัดสรร/ 

แผนงาน งปม. 
แผนบูรณาการ 

เป็นครู 

4.7 ท านบุ ารุงและอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอ่ืนๆ สนับสนนุให้
องค์กร 
ทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ตลอด 
จนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างสนัติสุขและความ
ปรองดองสมานฉนัท์ใน
สังคมไทย 
อย่างยั่งยืน 

1. ด้านความมั่นคง 5. ด้านความมั่นคง 1. การจัดการศึกษาเพื่อ    
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

1. พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมนิผล 

1. ด้านความมัน่คง 
 

1. การสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ 

4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม ภาษาไทย
และภาษาถิ่น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้ง 
ความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนษุย์  
 

1. การจัดการศึกษาเพื่อ    
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

1. พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมนิผล 

4. ด้านการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ า และสรา้ง
การเจรญิเตบิโตจาก
ภายใน 

4.3 แผนงาน
ยุทธศาสตร์สง่เสริม
และพัฒนา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
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นโยบายรัฐบาล 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ    
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2560-2579 

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. 
ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ศธ.          ยุทธศาสตร์จัดสรร/ 

แผนงาน งปม. 
แผนบูรณาการ 

4.9 สนบัสนนุการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ
วัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล 

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

10.ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

1. การจัดการศึกษาเพื่อ    
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

1. พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมนิผล 

1. ด้านความมั่นคง 
 

16. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้  
ตลอดชีวิต 

4.10 ปลูกฝังคา่นิยมและ
จิตส านึกที่ด ี

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนษุย์  
 

1. การจัดการศึกษาเพื่อ    
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

1. พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมนิผล 

1. ด้านความมั่นคง 
 

16. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้  
ตลอดชีวิต 

นโยบายที่ 5 
การยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุข 

      

5.2 พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 
5.7 พัฒนาขีดความสามารถ
ในการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และสาธารณสุข 

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนษุย์  

1. การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร การเรียน
การสอน กระบวนการเรียนรู้   
การวัดและประเมนิผล 

1. พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมนิผล 

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 
 
 

 

นโยบายที่ 6 
การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

      

6.6 ชักจูงให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้า
มาเที่ยว 
ในประเทศไทย 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

3.การผลิตและพฒันาก าลังคน 
การวิจัยและนวัตกรรมรองรับ
ความต้องการของตลาดงาน 

3. ผลิต พฒันาก าลังคน
รวมทัง้งานวิจยัทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

11. การสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวและบริการ 

6.9 ปฏิรูปโครงสรา้ง
ราคาเชื้อเพลิงประเภท
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

5. ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตทีเป็น

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

1. การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร การเรียน
การสอน กระบวนการเรียนรู้   

1. พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมนิผล 

5. ด้านการจัดการ
น้ าและสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
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นโยบายรัฐบาล 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ    
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2560-2579 

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. 
ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ศธ.          ยุทธศาสตร์จัดสรร/ 

แผนงาน งปม. 
แผนบูรณาการ 

ต้นทุนและให้มีภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ ามนั
ต่างชนิดและผู้ใช้ตา่ง
ประเภท 
 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม การวัดและประเมนิผล ชีวิตที่เปน็มิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

6.17 เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

3.การผลิตและพฒันาก าลังคน 
การวิจัยและนวัตกรรมรองรับ
ความต้องการของตลาดงาน 

3. ผลิต พฒันาก าลังคน
รวมทัง้งานวิจยัทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

6. การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนากลางและขนาดย่อม 
 

6.18 ส่งเสริมภาค
เศรษฐกิจดิจิทัลและ
วางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

3. ผลิตและพฒันาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรมรองรับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3. ผลิต พฒันาก าลังคน
รวมทัง้งานวิจยัทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

9. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

4. การพัฒนาระบบข้อมูล 
สารสนเทศ      และ
เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 
 
 

5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

   

นโยบายที่ 7 
การส่งเสริมบทบาทและ
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นโยบายรัฐบาล 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ    
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2560-2579 

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. 
ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ศธ.          ยุทธศาสตร์จัดสรร/ 

แผนงาน งปม. 
แผนบูรณาการ 

การใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน 
7.3 พัฒนาแรงงานของ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
ทั้งแรงงานวิชาชีพ 
แรงงานมีทักษะ และแร
งงงานไม่มีทักษะ 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

3. ผลิตและพฒันาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรมรองรับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3. ผลิต พฒันาก าลังคน
รวมทัง้งานวิจยัทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

 

7.4 เร่งพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านการขนส่ง
และระบบ 
โลจิสติกส์ภายในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน  

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
7. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบโลจิสติกส ์

3. ผลิตและพฒันาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรมรองรับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3. ผลิต พฒันาก าลังคน
รวมทัง้งานวิจยัทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

8. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ          
โลจิสติกส ์

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยัง่ยืน 

3. ผลิตและพฒันาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรมรองรับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3. ผลิต พฒันาก าลังคน
รวมทัง้งานวิจยัทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

 

นโยบายที่ 8 
การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม 
 

      

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคม 2. ด้านการสร้าง 3. การสร้างความเข้มแข็งทาง 3. ผลิตและพฒันาก าลังคน 3. ผลิต พฒันาก าลังคน 2. ด้านการสร้าง 10. การวิจัยและ
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นโยบายรัฐบาล 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ    
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2560-2579 

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. 
ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ศธ.          ยุทธศาสตร์จัดสรร/ 

แผนงาน งปม. 
แผนบูรณาการ 

นวัตกรรม 
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคม
นวัตกรรม  
8.3 ผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

การวิจัย และนวัตกรรมรองรับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

รวมทัง้งานวิจยัทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

นวัตกรรม 

นโยบายที่ 9 
การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและ
การสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

      

9.5 เร่งรัดการควบคุม
มลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ และน้ าเสีย 

5. ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตทีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

1. การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร การเรียน
การสอน กระบวนการเรียนรู้   
การวัดและประเมนิผล 

1. พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมนิผล 

5. ด้านการจัดการน้ า
และสร้างการเตบิโต
บนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

18. การบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 10 
การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มี 
ธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 

      

10.5 ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย  

6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา

6. ด้านการบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริต

1. การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร การเรียน

1. พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน 

6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา

24. การป้องกัน 
ปราบปรามการทจุริตและ
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นโยบายรัฐบาล 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ    
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2560-2579 

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. 
ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ศธ.          ยุทธศาสตร์จัดสรร/ 

แผนงาน งปม. 
แผนบูรณาการ 

การปลูกฝังคา่นิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 
 

การสอน กระบวนการเรียนรู้   
การวัดและประเมนิผล 
6. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและ     การมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของทุก      
ภาคส่วน 
7. การพัฒนาระบบการเงนิ
เพื่อการศึกษา 

การวัดและประเมนิผล 
6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประพฤติมชิอบ 
26.  การอ านวยความ
สะดวกทางธุรกิจ 
 

 
 

 


