ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
1. ความมั่นคง

2. การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน

4 ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม

5 การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
สิ่งแวดล้อม

6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ ศธ.

1. ด้านความมั่นคง

2. ด้านการผลิต
พัฒนากาลังคน และ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน

4 ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และลดความเหลื่อม
ลาทางการศึกษา

5 ด้านการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ประชาชนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

6 ด้านการพัฒนา
ระบบและการบริหาร
จัดการ

นโยบาย สพฐ.

1. การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคง

2. ด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน

3. ด้านการส่งเสริม
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

4.ด้านโอกาส ความ
เสมอภาค และความ
เท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา

5 ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

6 ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ผังยุทธศาสตร์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นโยบาย

1. ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

4 ด้านโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียม การ
เข้าถึงบริการทางการศึกษา

5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

6 ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์

1 การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง

2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน

3 ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

4 ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

6 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

กลยุทธ์

1. เสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลัก
และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์

1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ ด้วยการปรับ
หลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม
2. พัฒนาคุณภาพกระบวน
การเรียนรู้
3. สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทา
วิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

1. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย
2. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ลดความเหลื่อมลา
ทางการศึกษา

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผังยุทธศาสตร์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (ต่อ)

กลยุทธ์
1.1 เสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบัน
หลัก และการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

1.2 ปลูกฝัง
ผู้เรียนด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์

2.1 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งใน
การพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ
ด้วยการปรับ
หลักสูตร
การวัดและ
ประเมินผลที่
เหมาะสม

4. ร้อยละ 100
ของผู้เรียน มี
คุณธรรม
จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12
ประการ
5. ร้อยละ 100
ของผู้เรียนที่มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบ
ใหม่

1. ร้อยละ 100
ของสถานศึกษา
นาหลักสูตรระดับ
ปฐมวัย และ
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขัน
พืนฐาน ไปสู่
การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 100
ของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
ตามความจาเป็น
และความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน
ท้องถิ่น และสังคม
3. ร้อยละ 80
ของผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์
การประเมิน
ความสามารถด้าน
การใช้
ภาษาอังกฤษ
4. ร้อยละ 80
ของสถานศึกษา
จัดการเรียนการ
สอนภาษาอาเซียน
อย่างน้อย 1 ภาษา
5. ร้อยละ 100
ของสถานศึกษามี
ระบบ
การวัดและ
ประเมินผลที่มี
คุณภาพ
และมาตรฐาน

ตัวชีวัด
1. ร้อยละ 100
ของสถานศึกษา
มีการบูรณาการ
"ศาสตร์พระราชา"
มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน
2. ร้อยละ 100
ของสถานศึกษา
ปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย
ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี
ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่น
ในการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
3. ร้อยละ 100
ของผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และ
ความเป็นพลเมือง

2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา
และพร้อมเข้าสู่การเรียนใน
ระดับที่สูงขึน
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
ทักษะการอ่าน การเขียน ผ่าน
เกณฑ์ตามช่วงวัย
- ชัน ป.1 อ่านออก เขียนได้
- ชัน ป.2-6 อ่านคล่อง
เขียนคล่อง
8. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน
9. ผู้เรียนชัน ป.3 มีผลการ
ทดสอบคะแนนความสามารถ
พืนฐานระดับชาติ (NT) ด้าน
ภาษา ด้านคานวณ และด้าน
เหตุผล
ตังแต่ร้อยละ 50 ขึนไป มี
จานวนเพิ่มขึนจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา
10. ผู้เรียนชัน ป.6 ชัน ม.3
และ ม.6 มีคะแนนสอบ ONET ตังแต่
ร้อยละ 50 ขึนไป ในแต่ละ
กลุ่มสาระมีจานวนเพิ่มขึนจาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active
Learning)

12. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนมีสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขันพืนฐาน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
13. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาปลูกฝังทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียน
14. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษา ผลิต จัดหา
และใช้สื่อการเรียนการ
สอนเทคโนโลยี
นวัตกรรมห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้
15. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีหลักสูตร
ทักษะอาชีพอย่างน้อย
1 หลักสูตร
16. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ)
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสม
17. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาจัดกิจกรรม
แนะแนว เพื่อการศึกษา
ต่อและการประกอบ
อาชีพ

2.3 สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน

18. คะแนนเฉลี่ยผล
การประเมินระดับ
นานาชาติตาม
โครงการ PISA สูงขึน
19. ร้อยละ 100
ของสถานศึกษา
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศในด้าน
ต่างๆ
20 ร้อยละ 100
ของสถานศึกษาที่
จัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
(STEM Education)
มีนวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สอดคล้อง
กับประเทศไทย 4.0

2.4 ส่งเสริม
สนับสนุนการทาวิจยั
และนาผลการวิจยั ไป
ใช้พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา

21. ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานทุกระดับ
มีผลงานวิจัยและนา
ผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
22. ร้อยละ 100
ของครูและบุคลการ
ทางการศึกษา มีวิจัย
ในชันเรียนและนาผล
การวิจัยไปใช้พัฒนา
หลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล

3.1 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย

1. ร้อยละ 80 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับ
การพัฒนาผ่านสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย
2. ร้อยละ 80 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาการจัด
การเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย

3.2 พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
บุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดย
เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

4.1 เพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ

4.2 ลดความ
เหลื่อมลาทางการ
ศึกษา

5.1 จัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต

6.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

3. ร้อยละ 100
ของสานักงานเขต
พืนที่การศึกษา มี
แผนอัตรากาลังใน
การสรรหาและบรรจุ
แต่งตังตรงความ
ต้องการของ
สถานศึกษา
4. ร้อยละ 100
ของสานักงานเขต
พืนที่การศึกษา มี
ระบบการประเมิน
และการพัฒนาครู
5. ร้อยละ 100
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

1. ร้อยละ 100 ของ
ประชากรวัยเรียนภาค
บังคับ ได้รับโอกาสใน
การเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค
2. ร้อยละ 90 ของ
ประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษาขันพืนฐาน
ได้รับโอกาสในการเข้า
รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค
3. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพใน
ระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
4. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพใน
ระบบ
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน
5. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพใน
ระบบคุ้มครองนักเรียน
6. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพในการ
สร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม

7. ร้อยละ 100
ของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริม
การจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เต็มตาม
ศักยภาพ
8. ร้อยละ 100
ของผู้เรียนได้ใช้
เทคโนโลยีทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง

1. ร้อยละ 100
ของหน่วยงานทุก
ระดับจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม
จริยธรรม และน้อม
นาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ร้อยละ 100
ของหน่วยงานทุก
ระดับมีหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้
การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตร
กับสิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละ 100
ของหน่วยงานทุก
ระดับมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับภาค
ส่วนต่างๆ ในการอนุ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 1
เครือข่ายขึนไป

1. ร้อยละ 100
ของหน่วยงานทุก
ระดับใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการ
กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
2. ร้อยละ 100
ของหน่วยงานทุก
ระดับจัดทาแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนว
ทางการดาเนินงาน
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตังแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขันพืนฐาน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
3. ร้อยละ 100
ของหน่วยงานทุก
ระดับได้รับการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพือ่
การจัดการศึกษา
5. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล
6. ร้อยละ 100
ของหน่วยงานทุก
ระดับมีการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
หน่วยงานองค์คณะ
บุคคล และบุคลากร
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์

6.2 สร้างความ
เข้มแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีสว่ นร่วม

7. ร้อยละ 100 ของ
เขตพืนที่การศึกษา
มีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็ง
8. ร้อยละ 100 ของ
เขตพืนที่การศึกษา
มีแผนบูรณาการจัด
การศึกษา
9. ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานทุกระดับ
มีเครือข่ายสร้างความ
เข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อย
1 เครือข่ายขึนไป
10. ร้อยละ 100
ของเขตพืนที่
การศึกษา
มีการสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีสว่ นร่วม
ด้วยพลังประชารัฐ

6.3 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

11. ร้อยละ 100
ของหน่วยงานทุก
ระดับส่งเสริม
สนับสนุนผูป้ กครอง
ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
สร้างความตระหนักใน
การจัดการศึกษา
ขันพืนฐาน การกากับ
ดูแล ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
12. ร้อยละ 100
ของหน่วยงานทุก
ระดับ
มีการประสานข้อมูล
กับสถาบัน
หรือหน่วยงานทาง
การศึกษาในการ
คัดเลือก
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย

