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บทที่ 3 
ทิศทางของสถานศึกษา 

 

     3.1 วิสัยทัศน์ (VISION)       
    ภายในปี  2565 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มุ่ งพัฒนาผู้ เรียนให้ เป็นบุคคลแห่ งการเรียนรู้    
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย   
 

      3.2 พันธกิจ (MISSION) 
 1) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักการเรียนรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
           2) พัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ 
 3) พัฒนาและส่งเสริม ผู้เรียนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 
 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนากระบวนการบริหารและการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อม สู่สากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะบุคคล องค์กร
ส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองและชุมชน 
 

       3.3  เป้าประสงค์ (GOAL) 
 1) ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยได้อย่างสมดุล 
    2) ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน 
อย่างมีคุณภาพ 
            3) ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันทุกระดับสู่นานาชาติ 
 4) ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
   5) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 
 6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อม 
สู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 7) ระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะบุคคล องค์กร
ส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.4 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  (STRATITIC) 
 

         กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
   สถานศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้าน 
          สมรรถนะในการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
 กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมและ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           กลยุทธ์ที่  6  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
     ตามหลักธรรมาภิบาล 

  3.5 เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   ปีการศึกษา 2563 
  1)  นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม               

และด้านสติปัญญา โดยมีคุณภาพัฒนาการแต่ละด้านในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ (NT และ ONET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า

ระดับประเทศ 
   3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ในบัญชีคำพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
   4) นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
   5) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีทักษะพ้ืนฐานที่สำคัญในศตวรรษ           
ที่ 21  (3 ร และ 4 ก) 
  6) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใช้ ID_plan และ PLC ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง  
 7) โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมมีการบริหารจัดการและวิธีการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล 

 

3.6 การดำเนินงานในระดับสถานศึกษา 
       1)  ด้านบริหารจัดการในภาพรวม 
  1) ผู้บริหารและครูแสดงความรับผิดชอบโดยการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) และใช้แผน
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2) สร้างความตระหนักแก่ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
เป้าหมายของปฏิญญานี้ อาทิ ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการสอบ NT, O-NET จัดทำประกาศ/ป้ายนับ
เวลาถอยหลัง (Count Down) การจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ภาษาอังกฤษ การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(PLC) เป็นต้น 
  3) ใช้ PLC เป็นเครื่องมือในกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
  4) ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ โดยเฉพาะ web site, Facebook และ Line ในการบรหิารจดัการ 
  5) จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือต่อพัฒนาการทาง
สมองและการเรียนรู้ของนักเรียน 
  6) ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  7) ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายปฏิญญาอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
         2) ด้านการเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัย(อนุบาลปีที่ 2 - 3) 
  1) วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
  2) จัดทำแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 
  3) จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 
  4) จัดห้องเรียนและบรรยากาศท่ีส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
  5) จัดหา ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม ปลอดภัยและเพียงพอกับผู้เรียน 
  6) จัดเก็บ นำเสนอและเผยแพร่ผลงานผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
         3) ด้านยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบระดับชาติ ( NT และ O-NET) 
  1) จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  2) กำหนดเป้าหมายยกระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละของ NT & O-NET ทั้งในรายวิชาและ
ภาพรวม 
  3) วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะ 4 กลุ่มสาระหลัก 
  4) วางแผนการเรียนรู้ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางฯ 
  5) จัดการเรียนการสอนโดยยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
  6) นำแนวข้อสอบ NT, O-NET, PISA  แทรกในหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้และฝึก
นักเรียนให้คุ้นเคยการทำข้อสอบดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี 
  7) นำนวัตกรรมและสื่อที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อดิจิตัลบนเครือข่ายอินเทอร์เนต 
มาใช้ในการเรียนการสอน 
  8) จัดกิจกรรมซ่อมเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปี 
        4) ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
  1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนด้านการอ่านออก เขียนได้ 
  2. จัดกิจกรรมแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
  3. จัดหา ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
  4. ผู้บริหารกำกับ ติดตามการแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อย่างต่อเนื่อง 
  5. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เดือนละ 1 ครั้ง 
        5) ด้านความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
  1) จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
  2) ใช้นวัตกรรมและสื่อที่หลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เนตและที่ต่างๆ มาใช้ในการฝึก
สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสื่อ Echo English, DLTV และ DLIT 
  3) ประเมินความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นระยะๆ 
         6) ด้านการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 (3 ร และ 4 ก) 
  (รู้ภาษา Literacy, รู้คำนวณ  Numeracy, รู้ ICT, การคิดแบบมีวิจารณญาณ Critical 
Thinking, การสื่อสาร Communication, การทำงานร่วมกัน Collaboration, การสร้างสรรค์ 
Creativity) 
  1) จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายโดยเน้นการปฏิบัติจริงของผู้เรียน 
  2) ใช้นวัตกรรมและสื่อที่หลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เนต 
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      7) ด้านการใช้ ID_plan และ PLC ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
  1) ผู้บริหารและครูทุกคนจัดทำ ID_plan เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพที่เชื่อมโยงการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน 
  2) จัดตั้งกลุ่ม PLC ที่มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพผู้เรียน จากนั้นแต่ละกลุ่ม PLC วางแผนและ
กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา 

  3) นำเสนอ เผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่ม PLC ในสื่อสาธารณะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง   
       8) ด้านการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนร่วม) 
  1)  สร้างวัฒนธรรมของการเรียนรวม เช่น สร้างความเข้าใจและทัศนคติท่ีดีระหว่างบ้าน ครู 
บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง อาทิ ยินดีรับนักเรียนเข้าเรียน ศึกษาและเรียนรู้ข้อมูล, พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล ยอมรับความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน 
  2). ออกแบบหลักสูตร กลวิธีในการสอนและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามแผนการศึกษา
รายบุคคล (Individual Educational Program) 
  3) จัดโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมแก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้สามารถเรียนรู้ได้
สูงสุดตามความสามารถ 
  4) ให้บริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือต่างๆ ทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 
ที่มีความต้องการพิเศษทุกคน 
 

3.7  ปรัชญาโรงเรียน 
              “ปัญญาเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำทักษะการคิด ดวงจิตมีสุนทรียภาพ” 

3.8  อัตลักษณ์ของผู้เรียน 

   “รักการเรียนรู้” 
3.9 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

    “ความเป็นเลิศทางวิชาการ” 
 
3.10  สีประจำโรงเรียน  
 

              “สี ฟ้า - ขาว” 

 ความหมาย 
  สีฟ้า  หมายถึง  ความสดชื่น  สดใส มั่นใจ 
  สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 

สีฟ้า-ขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์ สดชื่น แจ่มใสในวัยเยาว์พร้อมที่จะก้าว  
                                         ไปสู่ความสำเร็จด้วยความมั่นใจ 


