
 

 

วิสัยทศัน์ 

 โรงเรียนอนุบาลวดัอู่ตะเภา เป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานทางวิชาการ 

เพียบพร้อมดว้ยคุณธรรม  เป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา  

การน าวสัิยทศัน์สู่การปฏิบัติ 

 เพื่อใหก้ารด าเนินการน าวสิัยทศัน์สู่การปฏิบติั บรรลุผลส าเร็จ จึงก าหนดพนัธกิจ เป้าประสงค ์                 

และวธีิการ/กลยทุธ์  ไวด้งัต่อไปน้ี 

พนัธกจิ 

 จดัการศึกษาปฐมวยัและประถมศึกษาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน               

มีพื้นฐานท่ีดีในการศึกษาต่อและการเรียนรู้เพื่อการมีงานท า  มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอยา่งได ้                   

และน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

เป้าประสงค์ 

  1.  เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้พื้นฐานท่ีดีในการอ่าน เขียน พูดส่ือสารหรือน าเสนอประกอบส่ือได ้             
 2.  เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้นิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะการคิด             
การค านวณ การใชเ้ทคโนโลย ีและสามารถผสมผสานองคค์วามรู้เพื่อผลิตหรือสร้างงานอยา่งสร้างสรรค ์ 
 3.  เพื่อพฒันาและเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีทกัษะชีวติ มีวินยั เป็นคนดีท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 4.  เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 5.  เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรอบรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์บา้นเมืองและสังคมโลก มีแนวทาง                  
ในการศึกษาต่อ และแนวทางแสวงหาความรู้เพื่อการมีงานท า 
 6.  เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่อการสร้าง                     
หรือน าเสนอผลงาน และส่ือสารไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 7.  เพื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ใหมี้ความเป็นเลิศทางวชิาการ                     
หรือใหมี้ความเป็นเลิศในดา้นอ่ืนตามความถนดัความสนใจของผูเ้รียน และสามารถแข่งขนัไดใ้นเวที
ระดบัประเทศ  
 
 



 

 

วธีิการ/กลยุทธ์ 
  1.  พฒันาหลกัสูตร ท่ีเนน้พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนรายบุคคลอยา่งทัว่ถึง และเสมอภาค  
  2.  สร้างระบบและวถีิชีวติคุณธรรมทั้งองคก์ร 
  3.  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
  4.  พฒันาครูใหมี้ความสามารถในการจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
  5.  พฒันาอาคารสถานท่ี ศูนยป์ฏิบติัการเพื่อการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการศึกษา            
  6.  จดักระบวนการเรียนรู้ และการวดัผล ท่ีเนน้การพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนรายบุคคล 
  7.  พฒันาระบบการนิเทศแบบร่วมมือท่ีเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
  8.  ส่งเสริม พฒันาและสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนเขา้แข่งขนัทางวชิาการและความสามารถพิเศษ              
ในเวทีระดบัประเทศหรือนานาชาติ 
 เพื่อใหก้ารน าวธีิการ/กลยทุธ์ ทั้ง 8 ประการ ไปสู่การปฏิบติัมีความชดัเจนยิง่ข้ึน จึงก าหนดแผนภูมิ
ค าอธิบายและรายละเอียดการด าเนินการของแต่ละประการ ไวด้งัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 1.  พฒันาหลกัสูตร ทีเ่น้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลอย่างทัว่ถึง และเสมอภาค               
  1.1 พฒันาหลกัสูตรพื้นฐานปฐมวยั หลกัสูตร English Bilingual Education และหลกัสูตรอ่ืน 
ท่ีเนน้ภาษาต่างประเทศ ใหมี้การบูรณาการการเตรียมความพร้อมพื้นฐาน กบัการเสริมประสบการณ์พิเศษ
ทางภาษา คณิตศาสตร์ การคิด วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวินยัและการท างาน เขา้ดว้ยกนั 
  1.2 พฒันาหลกัสูตรระดบัประถมศึกษาทั้งหลกัสูตรปกติ  หลกัสูตร  English Bilingual 
Education  และหลกัสูตรอ่ืนท่ีเนน้ภาษาต่างประเทศ ใหมี้หลากหลายโปรแกรม เพื่อตอบสนองศกัยภาพ                   
ของผูเ้รียนรายบุคคล โดยผูเ้รียนแต่ละกลุ่มไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนรายวชิาต่างๆ ในเวลาท่ีเท่ากนั 
  1.3 พฒันาหลกัสูตรพิเศษเฉพาะทางท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บ
การพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 
 2.  สร้างระบบและวถิีชีวติคุณธรรมทั้งองค์กร 
  2.1 พฒันาระบบบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  และพฒันาครูใหเ้ป็นครูดีตน้แบบ 
  2.2 จดัช่วงเวลา “พกักาย พฒันาใจ” ใหก้บัครู บุคลากร และผูเ้รียนทุกคน ทุกวนั 
  2.3 จดักิจกรรม คุณธรรมน าคิด ท าดีสร้างสรรค ์โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ทุกหอ้งเรียน 
 3.  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา 
  3.1 พฒันาระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI ทัว่ถึงทั้งโรงเรียน 
ครู บุคลากร ผูเ้รียนเขา้ถึงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสร้างหรือพฒันาศูนยเ์ทคโนโลยีทางการศึกษา 
  3.2 ใช ้Google Apps For Education ในการบริหารจดัการและการเรียนการสอนแบบ
เรียลไทม ์เช่น Google Calendar Google Site Google Drive Google Docs Google Sheets  Google Form 
Google group 
  3.3 ใช ้Google Classroom ในการจดัการเรียนรู้ และเช่ือมต่อ กบั You Tube 
  3.4 พฒันาระบบเช่ือมต่อ Smart Phone หรือ Tablet กบั Smart TV หรือกบั TV ธรรมดา               
ผา่น Android Box ดว้ยระบบไร้สาย  เพื่อการจดัการเรียนรู้และน าเสนอผลงานของผูเ้รียน ทุกหอ้งเรียน              
และเช่ือมต่อ แอพพลิเคชัน่ภาษาองักฤษเพื่อคนไทย ( Echo English ) หรือแอพพลิชัน่อ่ืนตามความเหมาะสม
ของชั้นเรียน 
 4.  พฒันาครูให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาตามแนวทางมาตรฐานสากล และมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา 
  4.1 ศึกษาดูงาน 
  4.2 อบรมเชิงปฏิบติัการ   



 

 

  4.3 น าความรู้จากการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบติัการ มาปฏิบติัการจริงในชั้นเรียน 
น าเสนอผลงานเป็นระยะ  และประเมินผลโดยการทดสอบแบบปฏิบติัจริง 
 5.  พฒันาอาคารสถานที ่ศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการศึกษากับนานาชาติ 
  5.1 พฒันา บ ารุงรักษา อาคารสถานท่ีใหส้ะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสม                                   
มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งดี 
  5.2 พฒันาห้องปฏิบติัการต่างๆ หรือห้องแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ใหเ้ป็นศูนยป์ฏิบติัการ                         
เพื่อการเรียนรู้สมบูรณ์แบบและทนัสมยัยิง่ข้ึน มีระบบส่ือมลัติดิสเพลย ์ท่ีเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
  5.3 สร้างเครือข่ายการศึกษาท่ีโรงเรียนมีอยูแ่ลว้ใหเ้ขม้แข็งข้ึน และขยายเครือข่ายสู่
ต่างประเทศ โดยใหค้รูชาวต่างประเทศเป็นผูป้ระสานงาน และสร้างเครือข่ายระดบัโรงเรียน และระดบั
ผูเ้รียนและครูโดยใชร้ะบบชุมชน ใน Google+ หรือผา่น Social Media อ่ืน เพื่อใชแ้ลกเปล่ียนความรู้                           
และฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารกบัชาวต่างชาติ หรือใชเ้พื่อการแลกเปล่ียนแนวทาง                     
การพฒันาการจดัการศึกษา 
 6.  จัดกระบวนการเรียนรู้ และการวดัผล ทีเ่น้นการพฒันาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 
  6.1 พฒันากระบวนการเรียนรู้ ระดบัปฐมวยั “แบบพาเล่น พาคิด พาเรียน” เพื่อเตรียมพร้อม
พื้นฐาน และเสริมทกัษะทางภาษา การคิด  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  การใชส่ื้อพื้นฐานทางเทคโนโลย ี              
และเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใชฐ้านกิจกรรมพฒันาสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ 
  6.2 พฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การอ่าน เขียน การพูดส่ือสารหรือน าเสนอประกอบส่ือ              
  6.3 พฒันาการเรียนรู้ ดว้ยกิจกรรมสร้างสรรคปั์นปัญญา โดยใชส้ะเตม็ศึกษาเป็นฐาน                   
การเรียนรู้ 
   6.4 จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การฝึกทกัษะการคิด การค านวณ และการใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
  6.5 พฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ค าส าคญั (Keyword)                  
ประเด็นค าถาม หรือสถานการณ์ปัญหา ในการจดัการเรียนรู้ 
  6.6 จดักิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เพิ่มประสบการณ์ และการเรียนรู้เพื่อการมีงานท า โดยเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้อิสระ และลงมือปฏิบติัจริงตามความถนดัและความสนใจ  
  6.7 จดัตั้งหน่วยงานกลางในการจดัท าเคร่ืองมือวดัผลท่ีเนน้การพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน
รายบุคคล 
 
 
 
 



 

 

 7.  พฒันาระบบการนิเทศแบบร่วมมือทีเ่น้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
  7.1 จดัท าปฏิทินนิเทศโดยการตกลงร่วมกนัของผูบ้ริหารหรือผูนิ้เทศท่ีไดรั้บมอบหมาย               
กบัผูรั้บการนิเทศ 
  7.2 ประยกุตใ์ช ้IP camera ในการนิเทศแบบร่วมมือ และจดัใหก้ารประชุมนิเทศติดตาม             
การสอน 
 8.  ส่งเสริม พฒันาและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันทางวชิาการและความสามารถพิเศษ              
ในเวทีระดบัประเทศหรือนานาชาติ 
  8.1 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนหลกัสูตรพิเศษเฉพาะทาง หรือร่วมกิจกรรม ท่ีเนน้ความ
เป็นเลิศ 
  8.2 เปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง และทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการพฒันา 
  8.2 จดัเวทีประกวดแข่งขนัภายในโรงเรียน และคดัเลือกส่งเขา้แข่งขนัในระดบัต่างๆ                  
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อกา้วสู่ความส าเร็จในการแข่งขนัระดบัประเทศหรือนานาชาติ  
 
 
 
 
 


