วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนอนุบาลวัดอู่ตะเภา เป็ นโรงเรี ยนที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม เป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยีการศึกษา
การนาวิสัยทัศน์ สู่ การปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนิ นการนาวิสัยทัศน์สู่การปฏิบตั ิ บรรลุผลสาเร็ จ จึงกาหนดพันธกิจ เป้ าประสงค์
และวิธีการ/กลยุทธ์ ไว้ดงั ต่อไปนี้
พันธกิจ
จัดการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีพ้นื ฐานที่ดีในการศึกษาต่อ และการเรี ยนรู ้เพื่อการมีงานทา มีคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นแบบอย่างได้
มีความสามารถทางเทคโนโลยี และนาไปผสมผสานกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีความสุ ข
เป้ าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีพ้นื ฐานที่ดีในการอ่าน เขียน พูดสื่ อสารหรื อนาเสนอประกอบสื่ อได้
2. เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู ้ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด
การคานวณ การใช้เทคโนโลยี และสามารถผสมผสานองค์ความรู ้เพื่อผลิตหรื อสร้างงานอย่างสร้างสรรค์
3. เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะชีวติ มีวินยั เป็ นคนดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
4. เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
5. เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรอบรู ้เกี่ยวกับเหตุการณ์บา้ นเมืองและสังคมโลก มีแนวทาง
ในการศึกษาต่อ และแนวทางแสวงหาความรู ้เพื่อการมีงานทา
6. เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารในการเรี ยนรู ้ สร้างหรื อนาเสนอผลงาน และสื่ อสารได้อย่างสร้างสรรค์
7. เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถพิเศษ ให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ
หรื อให้มีความเป็ นเลิศในด้านอื่นตามความถนัดความสนใจของผูเ้ รี ยน และสามารถแข่งขันได้ในเวที
ระดับประเทศ

วิธีการ/กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสู ตร ที่เน้นพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนรายบุคคลอย่างทัว่ ถึง และเสมอภาค
2. สร้างระบบและวิถีชีวติ คุณธรรมทั้งองค์กร
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษา
4. พัฒนาครู ให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษา
5. พัฒนาอาคารสถานที่ ศูนย์ปฏิบตั ิการเพื่อการเรี ยนรู ้ และสร้างเครื อข่ายการศึกษา
6. จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และการวัดผล ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนรายบุคคล
7. พัฒนาระบบการนิเทศแบบร่ วมมือที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
8. ส่ งเสริ ม พัฒนาและสร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเข้าแข่งขันทางวิชาการและความสามารถพิเศษ
ในเวทีระดับประเทศหรื อนานาชาติ
เพื่อให้การนาวิธีการ/กลยุทธ์ ทั้ง 8 ประการ ไปสู่ การปฏิบตั ิมีความชัดเจนยิง่ ขึ้น จึงกาหนดแผนภูมิ
คาอธิ บายและรายละเอียดการดาเนินการของแต่ละประการ ไว้ดงั นี้

1. พัฒนาหลักสู ตร ทีเ่ น้ นพัฒนาศักยภาพผู้เรี ยนรายบุคคลอย่ างทัว่ ถึง และเสมอภาค
1.1 พัฒนาหลักสู ตรพื้นฐานปฐมวัย หลักสู ตร English Bilingual Education และหลักสู ตร
อื่น ที่เน้นภาษาต่างประเทศ ให้มีการบูรณาการการเตรี ยมความพร้อมพื้นฐาน กับการเสริ มประสบการณ์
พิเศษทางภาษา คณิ ตศาสตร์ การคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วินยั และการทางาน เข้าด้วยกัน
1.2 พัฒนาหลักสู ตรระดับประถมศึกษาทั้งหลักสู ตรปกติ หลักสู ตร English Bilingual
Education และหลักสู ตรอื่นที่เน้นภาษาต่างประเทศ ให้มีหลากหลายโปรแกรม เพื่อตอบสนองศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยนรายบุคคล โดยผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มไม่จาเป็ นต้องเรี ยนรายวิชาต่างๆ ในเวลาที่เท่ากัน
1.3 พัฒนาหลักสู ตรพิเศษเฉพาะทางที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับ
การพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ
2. สร้ างระบบและวิถีชีวติ คุณธรรมทั้งองค์ กร
2.1 พัฒนาระบบบริ หารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาครู ให้เป็ นครู ดีตน้ แบบ
2.2 จัดกิจกรรม คุณธรรมนาคิด ทาดีสร้างสรรค์ โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ทุกห้องเรี ยน
2.3 นาหลักคุณธรรมบูรณาการกับการทางานของบุคลากร และบูรณากับการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนทุกวิชา และทุกกิจกรรม
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษา
3.1 พัฒนาระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง และระบบ WIFI ทัว่ ถึงทั้งโรงเรี ยน
ครู บุคลากร ผูเ้ รี ยนเข้าถึงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสร้างหรื อพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
3.2 ใช้ Google Apps For Education ในการบริ หารจัดการและการเรี ยนการสอนแบบ
เรี ยลไทม์ เช่น Google Calendar Google Site Google Drive Google Docs Google Sheets Google Form
Google group
3.3 ใช้ Google Classroom ในการจัดการเรี ยนรู ้ และเชื่อมต่อ กับ You Tube
3.4 พัฒนาระบบเชื่ อมต่อ Smart Phone หรื อ Tablet กับ Smart TV หรื อกับ TV ธรรมดา
ผ่าน Android Box ด้วยระบบไร้สาย เพื่อการจัดการเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน ทุกห้องเรี ยน
และเชื่อมต่อ แอพพลิเคชัน่ ภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย ( Echo English ) หรื อแอพพลิชนั่ อื่นตามความเหมาะสม
ของชั้นเรี ยน

4. พัฒนาครู ให้ มีความพร้ อมในการจัดการศึกษาตามแนวทางมาตรฐานสากล และมีความสามารถ
ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษา
4.1 ศึกษาดูงาน
4.2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
4.3 นาความรู ้จากการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบตั ิการ มาปฏิบตั ิการจริ งในชั้นเรี ยน
นาเสนอผลงานเป็ นระยะ และประเมินผลโดยการทดสอบแบบปฏิบตั ิจริ ง
5. พัฒนาอาคารสถานที่ ศูนย์ ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ และสร้ างเครื อข่ ายการศึกษากับนานาชาติ
5.1 พัฒนา บารุ งรักษา อาคารสถานที่ให้สะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เหมาะสม มีสิ่ง
อานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างดี
5.2 พัฒนาห้องปฏิบตั ิการต่างๆ หรื อห้องแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ให้เป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการเพื่อ
การเรี ยนรู ้สมบูรณ์แบบและทันสมัยยิง่ ขึ้น มีระบบสื่ อมัลติดิสเพลย์ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5.3 สร้างเครื อข่ายการศึกษาที่โรงเรี ยนมีอยูแ่ ล้วให้เข้มแข็งขึ้น และขยายเครื อข่ายสู่
ต่างประเทศ โดยให้ครู ชาวต่างประเทศเป็ นผูป้ ระสานงาน และสร้างเครื อข่ายระดับโรงเรี ยน และระดับ
ผูเ้ รี ยนและครู โดยใช้ระบบชุมชน ใน Google+ หรื อผ่าน Social Media อื่น เพื่อใช้แลกเปลี่ยนความรู ้และฝึ ก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารกับชาวต่างชาติ หรื อใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการ
จัดการศึกษา
6. จัดกระบวนการเรี ยนรู้ และการวัดผล ทีเ่ น้ นการพัฒนาศักยภาพผู้เรี ยนรายบุคคล
6.1 พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ระดับปฐมวัย “แบบพาเล่น พาคิด พาเรี ยน” เพื่อเตรี ยมพร้อม
พื้นฐาน และเสริ มทักษะทางภาษา การคิด คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การใช้สื่อพื้นฐานทางเทคโนโลยี และ
เสริ มประสบการณ์การเรี ยนรู ้ โดยใช้ฐานกิจกรรมพัฒนาสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
6.2 พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการอ่าน เขียน การพูดสื่ อสารหรื อนาเสนอประกอบสื่ อ
6.3 พัฒนาการเรี ยนรู ้ ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ปันปั ญญา โดยใช้สะเต็มศึกษาเป็ นฐานการ
เรี ยนรู ้
6.4 จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการฝึ กทักษะการคิด การคานวณ และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
6.5 พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คาสาคัญ (Keyword)
ประเด็นคาถาม หรื อสถานการณ์ปัญหา ในการจัดการเรี ยนรู ้
6.6 จัดกิจกรรมเพิม่ เวลารู ้ เพิ่มประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้เพื่อการมีงานทา โดยเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าอิสระ และลงมือปฏิบตั ิจริ งตามความถนัดและความสนใจ

6.7 จัดตั้งหน่วยงานกลางในการจัดทาเครื่ องมือวัดผลที่เน้นการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน
รายบุคคล
7. พัฒนาระบบการนิเทศแบบร่ วมมือทีเ่ น้ นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
7.1 จัดทาปฏิทินนิเทศโดยการตกลงร่ วมกันของผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ ิเทศที่ได้รับมอบหมายกับ
ผูร้ ับการนิเทศ
7.2 ประยุกต์ใช้ IP camera ในการนิเทศแบบร่ วมมือ และจัดให้การประชุมนิเทศติดตาม
การสอน
7.3 ดาเนินการนิ เทศ โดยการประชุมด้วยกระบวนการทบทวนและชี้แนะ
7.4 ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แบบจับคู่พฒั นา หรื อกระบวนกลุ่มร่ วมพัฒนา
โดยใช้โซเซียลมิเดีย หรื อสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มาช่วยในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และพัฒนา
8. ส่ งเสริม พัฒนาและสร้ างโอกาสให้ ผ้ เู รียนเข้ าแข่ งขันทางวิชาการและความสามารถพิเศษ
ในเวทีระดับประเทศหรื อนานาชาติ
8.1 เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนหลักสู ตรพิเศษเฉพาะทาง หรื อร่ วมกิจกรรม ที่เน้นความ
เป็ นเลิศ
8.2 เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครอง และทุกภาคส่ วน มีส่วนร่ วมและเป็ นเครื อข่ายในการพัฒนา
8.2 จัดเวทีประกวดแข่งขันภายในโรงเรี ยน และคัดเลือกส่ งเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อก้าวสู่ ความสาเร็ จในการแข่งขันระดับประเทศหรื อนานาชาติ

