ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนการศึกษาศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ ศธ.ปี 2562 กับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ/แผนบูรณาการ
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สรุปความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ ศธ. ปี พ.ศ. 2562 กับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ/แผนบูรณาการ
นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ แผนการศึกษาแห่งชาติ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2579

แผนพัฒนาการศึกษาของ
ศธ. ฉบับที่ 12/

ยุทธศาสตร์ ศธ.

ยุทธศาสตร์จัดสรร/
แผนงาน งปม.

แผนบูรณาการ

นโยบายที่ 1
การปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
1.ด้านความมัน่ คง

นโยบายที่ 2
การรักษาความ
มั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ
2.1 การเตรียมความ 1. ด้านความมัน่ คง
พร้อมสู่ประชาคม
การเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน
(ยาเสพติด)
2.2 เร่งแก้ไขปัญหา 1. ด้านความมัน่ คง
การใช้ความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

5. การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน

1. การจัดการศึกษาเพื่อ 1. พัฒนาหลักสูตร
ความมั่นคงของสังคม
กระบวน การเรียนการ
และประเทศชาติ
สอน การวัด
และประเมินผล
2. การผลิต พัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา

1. การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของ
ชาติ

1.ด้านความมัน่ คง

16. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

5. การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน

1. การจัดการศึกษาเพื่อ 1. พัฒนาหลักสูตร
1. การจัดการศึกษา
ความมั่นคงของสังคม
กระบวนการเรียนการสอน เพือ่ ความมั่นคงของ
และประเทศชาติ
การวัดและประเมินผล
ชาติ

1. ด้านความมัน่ คง

4. การป้องกัน
ปราบปราม และ
บาบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติด

5. การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน

1. การจัดการศึกษาเพื่อ 6. พัฒนาระบบบริหาร
ความมั่นคงของสังคม
จัดการการศึกษา
และประเทศชาติ

1. ด้านความมัน่ คง

2. การขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาใน
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
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1. การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของ
ชาติ

นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 3
การลดความเหลื่อม
ล้าของสังคมและ
การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะ
หน้าจะเร่งสร้าง
โอกาสอาชีพ
และการมีรายได้ที่
มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานรวมทั้ง
สตรี ผู้ด้อยโอกาส
และแรงงานข้ามชาติ
ที่ถูกกฎหมายพร้อม
ทั้งยกระดับคุณภาพ
แรงงาน
นโยบายที่ 4
การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบ้ารุง
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีการ
ปฏิรปู การศึกษาและ
การเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ แผนการศึกษาแห่งชาติ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2579

แผนพัฒนาการศึกษาของ
ศธ. ฉบับที่ 12/

ยุทธศาสตร์ ศธ.

ยุทธศาสตร์จัดสรร/
แผนงาน งปม.

แผนบูรณาการ

4. ด้านการสร้าง
2. การสร้างความเป็น
โอกาสความเสมอภาค ธรรมลดความเหลื่อมล้าใน
และเท่าเทียมกัน สังคม
ทางสังคม

3. การพัฒนาคุณภาพ
คนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

4. ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต

3. การพัฒนา และ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ตลอดชีวิต

4. ด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการ
เจริญเติบโตจาก
ภายใน

การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง

3. ด้านการพัฒนา 1. การเสริมสร้างและ
และเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

3. การพัฒนาคุณภาพ
คนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

1. พัฒนาหลักสูตร
3. การพัฒนา และ
กระบวนการเรียนการสอน เสริมสร้างศักยภาพคน
การวัดและประเมินผล
ตลอดชีวิต

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง
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นโยบายรัฐบาล
4.2 ในระยะเฉพาะ
หน้าจะปรับเปลี่ยน
การจัดสรร
งบประมาณ
สนับสนุนการศึกษา
4.3 ให้องค์กรภาค
ประชาสังคม
ภาคเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทัว่ ไป
มีโอกาสร่วมจัด
การศึกษาที่มี
คุณภาพและทั่วถึง
4.4 พัฒนาคนทุก
ช่วงวัยโดยส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.5 ส่งเสริม
อาชีวศึกษาและ
การศึกษาระดับ
วิทยาลัยชุมชน

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของ
ยุทธศาสตร์ ศธ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร/
ศธ. ฉบับที่ 12/
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2579
แผนงาน งปม.
1. การเสริมสร้างและ
6. การพัฒนา
6. พัฒนาระบบบริหาร 6. การพัฒนาระบบบริหาร 3. ด้านการพัฒนาและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ประสิทธิภาพของระบบ จัดการและส่งเสริมให้ทุก จัดการให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพคน
บริหารจัดการศึกษา
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา

3. ด้านการพัฒนา 1. การเสริมสร้างและ
และเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

6. การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา

1. พัฒนาหลักสูตร
6. การพัฒนาระบบบริหาร 3. ด้านการพัฒนาและ
กระบวนการเรียนการสอน จัดการให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพคน
การวัดและประเมินผล

3. ด้านการพัฒนา 1. การเสริมสร้างและ
และเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

3. การพัฒนาคุณภาพ
คนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

3. ด้านการพัฒนา 1. การเสริมสร้างและ
และเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

2. การผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจยั และ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

4. ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา และ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา
3. ผลิต พัฒนากาลังคน
รวมทัง้ งานวิจยั ทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ
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3. การพัฒนา และ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ตลอดชีวิต

แผนบูรณาการ
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง

3. ด้านการพัฒนาและ - การพัฒนาศักยภาพ
เสริมสร้างศักยภาพคน คนตลอดช่วงชีวิต

2. การผลิตและพัฒนา 3. ด้านการพัฒนาและ
กาลังคน รวมทัง้ งานวิจัย เสริมสร้างศักยภาพคน
และนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนา
ประเทศ

- การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง
- การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของ
ยุทธศาสตร์ ศธ.
ยุทธศาสตร์จัดสรร/
ศธ. ฉบับที่ 12/
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2579
แผนงาน งปม.
4.6 พัฒนาระบบ
1. การเสริมสร้างและ
2. การยกระดับคุณภาพ 2. ผลิต พัฒนาครู
2. การผลิตและพัฒนา 3. ด้านการพัฒนาและ
การผลิตและพัฒนา
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มาตรฐานวิชาชีพครู
คณาจารย์และบุคลากร
กาลังคน รวมทัง้ งานวิจัย เสริมสร้างศักยภาพคน
ครูที่มีคุณภาพและ
อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา
และนวัตกรรมที่
มีจิตวิญญาณของ
ทางการศึกษา
สอดคล้องกับความ
ความเป็นครู
ต้องการของการพัฒนา
ประเทศ
4.7 ทานุบารุงและ 1. ด้านความมัน่ คง 1. การเสริมสร้างและ
1. การจัดการศึกษาเพื่อ 1. พัฒนาหลักสูตร
1. การจัดการศึกษาเพื่อ 3. ด้านการพัฒนาและ
อุปถัมภ์
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ความมั่นคงของสังคม
กระบวนการเรียนการสอน ความมั่นคงของชาติ
เสริมสร้างศักยภาพคน
พระพุทธศาสนาและ
และประเทศชาติ
การวัดและประเมินผล
ศาสนาอื่นๆ สนับสนุน
ให้องค์กร
ทางศาสนามีบทบาท
สาคัญในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
ตลอด จนพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้าง
สันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยอย่าง
ยั่งยืน
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู
3. ด้านการพัฒนา 1. การเสริมสร้างและ
1. การจัดการศึกษาเพื่อ 1. พัฒนาหลักสูตร
1. การจัดการศึกษา 3. ด้านการพัฒนาและ
และเผยแพร่มรดก และเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ความมั่นคงของสังคม
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อความมั่นคงของ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ทางวัฒนธรรม
ศักยภาพทรัพยากร
และประเทศชาติ
การวัดและประเมินผล
ชาติ
ภาษาไทยและภาษาถิน่ มนุษย์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้ง
ความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
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แผนบูรณาการ
- การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง
- การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง

- การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง

นโยบายรัฐบาล

4.9 สนับสนุนการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
วัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล
4.10 ปลูกฝัง
ค่านิยมและ
จิตสานึกที่ดี
นโยบายที่ 5
การยกระดับ
คุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข
5.2 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
5.7 พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
วิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ และ
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ แผนการศึกษาแห่งชาติ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2579

แผนพัฒนาการศึกษาของ
ศธ. ฉบับที่ 12/

10.ความร่วมมือระหว่าง 1. การจัดการศึกษา
1. พัฒนาหลักสูตร
ประเทศเพื่อการพัฒนา เพือ่ ความมั่นคงของ
กระบวนการเรียนการ
สังคมและประเทศชาติ สอน การวัดและ
ประเมินผล

ยุทธศาสตร์ ศธ.
1. การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของ
ชาติ

ยุทธศาสตร์จัดสรร/
แผนงาน งปม.
3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

แผนบูรณาการ
- การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง

3. ด้านการพัฒนา 1. การเสริมสร้างและ
และเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพทุน
ศักยภาพทรัพยากร มนุษย์
มนุษย์

1. การจัดการศึกษา
1. พัฒนาหลักสูตร
เพื่อความมั่นคงของ
กระบวนการเรียนการ
สังคมและประเทศชาติ สอน การวัดและ
ประเมินผล

1. การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของ
ชาติ

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

- การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง

3. ด้านการพัฒนา 1. การเสริมสร้างและ
และเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพทุน
ศักยภาพทรัพยากร มนุษย์
มนุษย์

2. การผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

2. การผลิตและพัฒนา 2. ด้านการสร้าง
กาลังคน รวมทัง้ งานวิจัย ความสามารถในการ
และนวัตกรรมที่
แข่งขันของประเทศ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนา
ประเทศ

- การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง

1. พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและ
ประเมินผล
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- การพัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
- แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนา

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ แผนการศึกษาแห่งชาติ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2579

แผนพัฒนาการศึกษาของ
ศธ. ฉบับที่ 12/

ยุทธศาสตร์ ศธ.

ยุทธศาสตร์จัดสรร/
แผนงาน งปม.

แผนบูรณาการ

ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
นโยบายที่ 6
การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
6.6 ชักจูงให้
2. ด้านการสร้าง
นักท่องเที่ยว
ความสามารถใน
ต่างชาติเข้ามาเที่ยว การแข่งขัน
ในประเทศไทย
6.17 เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้
เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.18 ส่งเสริมภาค
เศรษฐกิจดิจิทัลและ
วางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้
เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

2. การผลิตและพัฒนา
กาลังคน รวมทัง้ งานวิจัย
และนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนา
ประเทศ
2. การผลิตและพัฒนา
2. การผลิตและพัฒนา 3. ผลิต พัฒนากาลังคน
กาลังคน การวิจัย และ รวมทัง้ งานวิจยั ทีส่ อดคล้อง กาลังคน รวมทัง้ งานวิจัย
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด กับความต้องการของการ และนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับความ
ความสามารถในการ พัฒนาประเทศ
ต้องการของการพัฒนา
แข่งขันของประเทศ
ประเทศ

2. การผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

2. การผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

3. ผลิต พัฒนากาลังคน
รวมทั้งงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนา
ประเทศ

3. ผลิต พัฒนากาลังคน
รวมทัง้ งานวิจยั ทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ
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2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

- การสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว
และบริการ

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

- การพัฒนา
ผู้ประกอบการและ
เศรษฐกิจชุมชนและ
พัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล

2. การผลิตและพัฒนา
2. ด้านการสร้าง
กาลังคน รวมทัง้ งานวิจัย ความสามารถในการ
และนวัตกรรมที่
แข่งขันของประเทศ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนา
ประเทศ

- การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล

นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 7
การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน
7.3 พัฒนาแรงงาน
ของ
ภาคอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ทั้งแรงงานวิชาชีพ
แรงงานมีทักษะ และ
แรงงงานไม่มีทักษะ
7.4 เร่งพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านการ
ขนส่งและระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน
7.6 พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ แผนการศึกษาแห่งชาติ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2579

แผนพัฒนาการศึกษาของ
ศธ. ฉบับที่ 12/

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

3. ผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจยั และ
นวัตกรรมรองรับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

3. ผลิต พัฒนากาลังคน
รวมทัง้ งานวิจยั ทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

- การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

3. ผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจยั และ
นวัตกรรมรองรับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

3. ผลิต พัฒนากาลังคน
รวมทัง้ งานวิจยั ทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

- การพัฒนาด้าน
คมนาคมและและ
ระบบโลจิสติกส์

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

3. ผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจยั และ
นวัตกรรมรองรับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

3. ผลิต พัฒนากาลังคน
รวมทัง้ งานวิจยั ทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

- การพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก

นโยบายที่ 8
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ ศธ.

ยุทธศาสตร์จัดสรร/
แผนงาน งปม.

แผนบูรณาการ

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

เทคโนโลยีการวิจัย
และพัฒนาและ
นวัตกรรม
8.2 เร่งเสริมสร้าง
2. ด้านการสร้าง
สังคมนวัตกรรม
ความสามารถใน
8.2 เร่งเสริมสร้าง
การแข่งขัน
สังคมนวัตกรรม
8.3 ผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ แผนการศึกษาแห่งชาติ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2579

แผนพัฒนาการศึกษาของ
ศธ. ฉบับที่ 12/

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม

3. ผลิต พัฒนากาลังคน
รวมทัง้ งานวิจยั ทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ

3. ผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจยั และ
นวัตกรรมรองรับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

นโยบายที่ 9
การรักษาความ
มั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและการ
สร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ ศธ.

ยุทธศาสตร์จัดสรร/
แผนงาน งปม.

2. การผลิตและพัฒนา 2. ด้านการสร้าง
กาลังคน รวมทัง้ งานวิจัย ความสามารถในการ
และนวัตกรรมที่
แข่งขันของประเทศ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนา
ประเทศ

แผนบูรณาการ

- การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง

- การพัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
- แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
9.5 เร่งรัดการ
5. ด้านการสร้าง
ควบคุมมลพิษทัง้ ทาง การเติบโตบน
อากาศ ขยะ และน้า คุณภาพชีวิตทีเป็น
เสีย
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบายรัฐบาล

นโยบายที่ 10
การส่งเสริมการ
บริหารราชการ
แผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและ
การป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
10.5 ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย
การปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความ
เป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต
ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ

6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
4. ด้านการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของ
ยุทธศาสตร์ ศธ.
ศธ. ฉบับที่ 12/
พ.ศ. 2560-2579
5. การจัดการศึกษาเพื่อ 1. พัฒนาหลักสูตร
5. การจัดการศึกษา
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ กระบวนการเรียนการสอน เพือ่ สร้างเสริมคุณภาพ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวัดและประเมินผล
ชีวติ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

6. ด้านการบริหารจัดการ 6. การพัฒนา
ในภาครัฐ การป้องกันการ ประสิทธิภาพของระบบ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ บริหารจัดการศึกษา
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

1. พัฒนาหลักสูตร
6. การพัฒนาระบบ
กระบวนการเรียนการสอน บริหารจัดการให้มี
การวัดและประเมินผล
ประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
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ยุทธศาสตร์จัดสรร/
แผนงาน งปม.
5. ด้านการจัดการน้าและ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

แผนบูรณาการ
- การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิง
นิเทศและการจัดการ
มลพิษและ
สิ่งแวดล้อม

6. ด้านการปรับสมดุล - การต่อต้านการ
และพัฒนาระบบการ ทุจริตและประพฤติมิ
บริหารจัดการภาครัฐ ชอบ

