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ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ
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สรุปการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ.ปี 2560-2564
ยุทธศาสตร์ ศธ. ปี พ.ศ. 2561 กับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ/แผนบูรณาการ
นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ.

ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ศธ.

ยุทธศาสตร์จัดสรร/
แผนงาน งปม.

แผนบูรณาการ

นโยบายที่ 1
การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์
1.ด้านความมัน่ คง

นโยบายที่ 2
การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ
2.1 การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน
(ยาเสพติด)
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้
ความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

5. การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน

1. การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวน
1.ด้านความมัน่ คง
การเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล
2. การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

16. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

1. ด้านความมัน่ คง 5. การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน
1. ด้านความมัน่ คง 5. การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน

1. การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ 1. ด้านความมัน่ คง
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

4. การป้องกัน
ปราบปราม และ
บาบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติด
2. การขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาใน
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษา

1. ด้านความมั่นคง
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นโยบายที่ 3
การลดความเหลื่อมลาของ
สังคมและการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้า
จะเร่งสร้างโอกาสอาชีพ
และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผทู้ ี่
เข้าสู่ตลาดแรงงานรวมทั้งสตรี
ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้าม
ชาติที่ถูกกฎหมายพร้อมทั้ง
ยกระดับ คุณภาพแรงงาน
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์
นโยบายที่ 4
การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะ
ปรับเปลี่ยนการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579

4. ด้านการสร้าง
2. การสร้างความเป็น
4. การสร้างโอกาส ความ
โอกาสความเสมอภาค ธรรมลดความเหลื่อมล้าใน เสมอภาค และความเท่า
และเท่าเทียมกัน สังคม
เทียมทางการศึกษา
ทางสังคม

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ.

ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ศธ.

ยุทธศาสตร์จัดสรร/
แผนงาน งปม.

แผนบูรณาการ

4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ 4. ด้านการแก้ไข
ทางการศึกษาและการเรียนรู้
ปัญหาความยากจน
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการ
เจริญเติบโตจาก
ภายใน

17. การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง

1. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3. การพัฒนาคุณภาพคนทุก 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ 3. ด้านการพัฒนาและ
ช่วงวัย และการสร้างสังคม เรียนการสอน การวัดและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ประเมินผล

1. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

6. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัด
การศึกษา

16. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
16. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
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4.3 ให้องค์กรภาคประชา
สังคมภาคเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วม
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ทั่วถึง
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดย
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและ
การศึกษาระดับวิทยาลัย
ชุมชน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ แผนการศึกษาแห่งชาติ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2579
3. ด้านการพัฒนา 1. การเสริมสร้างและ
1. การจัดการศึกษาเพื่อ
และเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ความมั่นคงของสังคมและ
ศักยภาพทรัพยากร
ประเทศชาติ
มนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติ

3. ด้านการพัฒนา 1. การเสริมสร้างและ
และเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
3. ด้านการพัฒนา 1. การเสริมสร้างและ
และเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและ 3. ด้านการพัฒนา 1. การเสริมสร้างและ
พัฒนาครูที่มีคุณภาพและ
และเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
4.7 ทานุบารุงและอุปถัมภ์
1. ด้านความมัน่ คง 5. ด้านความมัน่ คง
พระพุทธศาสนาและศาสนา
อื่นๆ สนับสนุนให้องค์กร
ทางศาสนามีบทบาทสาคัญใน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

4. การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์จัดสรร/
ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ศธ.
แผนงาน งปม.
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ 3. ด้านการพัฒนาและ
เรียนการสอน การวัดและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ.

แผนบูรณาการ
16. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ 3. ด้านการพัฒนาและ 12. การพัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษา และการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพคน คนตามช่วงวัย
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
16. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
2. การผลิตและพัฒนา
3. ผลิต พัฒนากาลังคนรวมทั้ง 3. ด้านการพัฒนาและ
กาลังคน การวิจยั และ
งานวิจยั ทีส่ อดคล้องกับความ
เสริมสร้างศักยภาพคน
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ต้องการของการ พัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน ประเทศ
ของประเทศ
2. การยกระดับคุณภาพ
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ 3. ด้านการพัฒนาและ
16. การยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เสริมสร้างศักยภาพคน คุณภาพการศึกษา
อาจารย์ และบุคลากร
และการเรียนรู้
ทางการศึกษา
ตลอดชีวิต
1. การจัดการศึกษาเพื่อ
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ 1. ด้านความมัน่ คง
1. การสร้างความ
ความมั่นคงของสังคมและ เรียนการสอน การวัดและ
ปรองดองและ
ประเทศชาติ
ประเมินผล
สมานฉันท์
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ตลอด จนพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
ความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและ
จิตสานึกที่ดี
นโยบายที่ 5
การยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุข

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579

3. ด้านการพัฒนา 1. การเสริมสร้างและ
และเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

1. การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ.

ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ศธ.

ยุทธศาสตร์จัดสรร/
แผนงาน งปม.

แผนบูรณาการ

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ 4. ด้านการแก้ไข
เรียนการสอน การวัดและ
ปัญหาความยากจน
ประเมินผล
ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเจริญเติบโต
จากภายใน
4.3 แผนงาน
ยุทธศาสตร์สง่ เสริม
และพัฒนา ศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

10.ความร่วมมือระหว่าง 1. การจัดการศึกษาเพื่อ 1. พัฒนาหลักสูตร
ประเทศเพื่อการพัฒนา ความมั่นคงของสังคมและ กระบวนการเรียนการสอน
ประเทศชาติ
การวัดและประเมินผล

1. ด้านความมั่นคง

1. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์

1. ด้านความมั่นคง

1. การจัดการศึกษาเพื่อ 1. พัฒนาหลักสูตร
ความมั่นคงของสังคมและ กระบวนการเรียนการสอน
ประเทศชาติ
การวัดและประเมินผล

16. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
16. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
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ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ.

ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ศธ.

ยุทธศาสตร์จัดสรร/
แผนงาน งปม.

แผนบูรณาการ

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5.7 พัฒนาขีดความสามารถใน
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และสาธารณสุข

3. ด้านการพัฒนา 1. การเสริมสร้างและ
และเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพทุน
ศักยภาพทรัพยากร มนุษย์
มนุษย์

1. การพัฒนาคุณภาพและ 1. พัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตร การ กระบวนการเรียนการสอน
เรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
กระบวนการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล

นโยบายที่ 6
การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยว
ต่างชาติเข้ามาเที่ยว
ในประเทศไทย

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

3.การผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมรองรับความ
ต้องการของตลาดงาน

3. ผลิต พัฒนากาลังคนรวมทั้ง 2. ด้านการสร้าง
งานวิจัยทีส่ อดคล้องกับความ ความสามารถในการ
ต้องการของการพัฒนา
แข่งขันของประเทศ
ประเทศ

1. การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร การ
เรียนการสอน กระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล
3.การผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจยั และ
นวัตกรรมรองรับความ
ต้องการของตลาดงาน

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ 5. ด้านการจัดการน้า
เรียนการสอน การวัดและ
และสร้างการเติบโตบน
ประเมินผล
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
3. ผลิต พัฒนากาลังคนรวมทั้ง
2. ด้านการสร้าง
งานวิจยั ทีส่ อดคล้องกับความ
ความสามารถในการ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ แข่งขันของประเทศ

6. การส่งเสริม
วิสาหกิจขนากลาง
และขนาดย่อม

3. ผลิตและพัฒนากาลังคน
การวิจัย และนวัตกรรม
รองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

3. ผลิต พัฒนากาลังคนรวมทั้ง
2. ด้านการสร้าง
งานวิจยั ทีส่ อดคล้องกับความ
ความสามารถในการ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ แข่งขันของประเทศ

9. การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล

6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคา
เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้
สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี
ภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ามัน
ต่างชนิดและผู้ใช้ตา่ งประเภท
6.17 เพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

5. ด้านการสร้าง 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
การเติบโตบน
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีเป็น อย่างยั่งยืน
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

11. การสร้าง
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ
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นโยบายที่ 7
การส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคมอาเซียน
7.3 พัฒนาแรงงานของ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมี
ทักษะ และแรงงงานไม่มี
ทักษะ
7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยง
ด้านการขนส่งและระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ แผนการศึกษาแห่งชาติ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2579
3. การสร้างความเข้มแข็ง 4. การพัฒนาระบบข้อมูล
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน สารสนเทศ และ
ได้อย่างยั่งยืน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

3. ผลิตและพัฒนากาลังคน
การวิจัย และนวัตกรรม
รองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

3. ผลิต พัฒนากาลังคนรวมทั้ง
2. ด้านการสร้าง
งานวิจยั ทีส่ อดคล้องกับความ
ความสามารถในการ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ แข่งขันของประเทศ

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
3. ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

3. ผลิตและพัฒนากาลังคน
การวิจัย และนวัตกรรม
รองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

3. ผลิต พัฒนากาลังคนรวมทั้ง
2. ด้านการสร้าง
งานวิจยั ทีส่ อดคล้องกับความ
ความสามารถในการ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ แข่งขันของประเทศ

3. ผลิตและพัฒนากาลังคน
การวิจัย และนวัตกรรม
รองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

3. ผลิต พัฒนากาลังคนรวมทั้ง
2. ด้านการสร้าง
งานวิจยั ทีส่ อดคล้องกับความ
ความสามารถในการ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน
นโยบายที่ 8
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ.

ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ศธ.
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์จัดสรร/
แผนงาน งปม.

แผนบูรณาการ

8. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบ
โลจิสติกส์
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เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคม
นวัตกรรม
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคม
นวัตกรรม
8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนา
ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นโยบายที่ 9
การรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรและการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะ และน้า
เสีย
นโยบายที่ 10
การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม

3. ผลิตและพัฒนากาลังคน
การวิจัย และนวัตกรรม
รองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

3. ผลิต พัฒนากาลังคนรวมทั้ง
2. ด้านการสร้าง
งานวิจยั ทีส่ อดคล้องกับความ
ความสามารถในการ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ แข่งขันของประเทศ

1. การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร การ
เรียนการสอน กระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ 5. ด้านการจัดการน้าและ 18. การบริหาร
เรียนการสอน การวัดและ
สร้างการเติบโตบน
จัดการขยะและ
ประเมินผล
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร สิ่งแวดล้อม
กับสิ่งแวดล้อม

5. ด้านการสร้าง 4. ด้านการเติบโตที่เป็น
การเติบโตบน
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
คุณภาพชีวิตทีเป็น การพัฒนาอย่างยั่งยืน
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ.

ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ศธ.

ยุทธศาสตร์จัดสรร/
แผนงาน งปม.

แผนบูรณาการ

10. การวิจัยและ
นวัตกรรม
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ยุทธศาสตร์ชาติ

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และจิตสานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
6. ด้านการบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579
1. การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร การ
เรียนการสอน กระบวนการ
เรียนรู้การวัดและ
ประเมินผล
6. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของทุก
ภาคส่วน
7. การพัฒนาระบบการเงิน
เพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์จัดสรร/
แผนบูรณาการ
ฉบับที่ 12/ ยุทธศาสตร์ ศธ.
แผนงาน งปม.
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ 6. ด้านการปรับสมดุล 24. การป้องกัน
เรียนการสอน การวัดและ
และพัฒนาระบบการ ปราบปรามการทุจริต
ประเมินผล
บริหารจัดการภาครัฐ และประพฤติมชิ อบ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
26. การอานวย
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ความสะดวกทาง
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ธุรกิจ
แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ.

