
ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนวัดคูยางมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม               

น าเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
 

 2.2 พันธกิจ 
         2.2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ด ารงความเป็นไทย 

มีสุขนิสัยที่ดี ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโลก  
        2.2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มี

ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร สร้างสรรค์และน าเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

       2.2.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง เต็มตามศักยภาพ 
  2.2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ

คุณภาพ  
  2.2.5 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาองค์กร 
 

 2.3 เป้าประสงค์ 
         2.3.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ด ารงความเป็นไทย มีศักดิ์ศรี          

รู้เท่าทัน แข่งขันได้ มีสุขนิสัยที่ดี ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโลก 
  2.3.2 ผู้เรียนมีความรู้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างน้อย 2 

ภาษา สร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเต็มศักยภาพ 
  2.3.3 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.3.4 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม 
  2.3.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 
 

ค่านิยมขององค์กร 
โรงเรียนวัดคูยางเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  น าวิชาการ   

ผสานสามัคคี  บริหารจัดการที่ดีสู่สากล 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่านิยมองค์กรโรงเรียนวัดคูยาง 
WATKUYANG   MODEL 

 
W  =  willful    = การมุ่งมั่น  ตั้งใจ 

  A = Accountability  =  ความรับผิดชอบต่อความส าเร็จ 
                                                                                   ของงานและต่อสาธารณะ 
  T = Team   = การท างานเป็นทีม 
  K = Knowledge  = ความรู้ความสามารถ 
  U = Unity   = ความสามัคคี  
  Y = Young   = ความอ่อนโยน/ความเป็นมิตร 
  A = Attitude  = มีทัศคติที่ดีมองโลกแง่บวก/วินัยเชิงบวก 
  N = Network  = มีเครือข่ายที่ดี 
  G = Government  = การบริหารจัดการที่ดี 

 

 2.4 กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และ
ส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางการ
กระจายอ านาจเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 กรอบนโยบายและจุดเน้นของโรงเรียนวัดคูยาง 
             กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
    1.1 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับโรงเรียนและระดับชาติโดยในระดับชาติ             
ต้องสูงขึ้นร้อยละ 3 
               1.2. แก้ปัญหาการอ่าน เขียน ค านวณและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
              1.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจและความถนัดของตนเอง                        
ทั้งด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา วิทยาศาสตร์และทักษะทางวิชาการ 
               1.4 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย 
               1.5 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
     2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนาสื่อเพ่ือเน้นคุณธรรมน าความรู้                
             2.2 เน้นการขยายผลการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชน 



              2.3  ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา 
                     2.4  ส่งเสรมิกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร   
                     2.5  สร้างแนวคิดเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่จะป้องกันตนให้ปลอดภัยจากปัญหา
สังคม                              
                     2.6 ปลูกฝังแนวทางในการด ารงชีพโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
  3.1 รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง 
                     3.2 จัดงบประมาณและจัดทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนยากจนได้รับการศึกษา
จนจบหลักสูตร 
                      3.3 พัฒนากระบวนการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
   4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาการศึกษา 
                      4.2 พัฒนาครูให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ 
                      4.3 นิเทศการสอนเต็มตามรูปแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางการกระจาย
อ านาจเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  5.1 .จัดระบบการกระจายอ านาจให้รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้างาน  
และครูหัวหน้าสายชั้น 
                       5.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะบุคคล                              
ในงานแต่ละฝ่าย 
                      5.3 ทบทวนบทบาทและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน                       
กรรมการสถานศึกษาและครู 
                       5.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สภานักเรียน 
                       5.5 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.5 อัตลักษณ์ 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ “ยิ้มใส ไหว้สวย  มารยาทงาม น้อมน าคุณธรรม” หมายถึง การ
ปฏิบัติตนด้วยคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  มีสัมมาคารวะ ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  เมื่อเจอหน้ากันครั้งแรก         
มีพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย รู้จักไหว้ ทักทาย ด้วยวาจาอันไพเราะ  

โรงเรียนวัดคูยางเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อให้สอดคล้องกับ  
ปรัชญาวิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ของโรงเรียนจึงก าหนดให้  “ยิ้มใส ไหว้สวย  มารยาทงาม น้อมน า
คุณธรรม” เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน  โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ยิ้มใส                
ไหว้สวย มารยาทงาม 

 
 
 



ค าอธิบาย 
1. แสดงความเคารพ  รุ่นพี่  รุ่นน้อง 
2. แสดงความเคารพ ครู  ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ 
3. ใช้ค าพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ เหมาะสม 
4. รู้จักการกราบ ไหว้บุคคลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
5. รู้จักมารยาทในการ ฟัง พูด 
6. ปฏิบัติตนด้วยคุณธรรมพ้ืนฐาน  8  ประการ  
 

 2.6 เอกลักษณ์ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ  “โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม  น้อมน าวิถีพุทธ” หมายถึง  

โรงเรียนจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง  เช่น  การอบรม
ศีลธรรม  การสวดมนต์ประจ าสัปดาห์  การนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน  มีจิตสาธารณะ มีสัมมาคารวะ รู้จักไหว้ 
ทักทาย มีมารยาท มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตามแนวทาง  29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ  

ค าอธิบาย 
1. สวดมนต์ ไหว้พระ 
2. ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม วันส าคัญทางพุทธศาสนา 
3. บริหารจิต เจริญปัญญา มีสมาธิ  
4. มีจิตสาธารณะ 
5. สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก 
6. ปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม 12 ประการ   
7. ปฏิบัติตามแนวทาง  29  ประการโรงเรียนวิถีพุทธ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
          1. ความสามารถในการสื่อสาร  
          2. ความสามารถในการคิด  
          3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
          5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ 8 ประการ   
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด คือ  

1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   
2.  ซื่อสัตย์สุจริต    
3.  มีวินัย                    
4.  ใฝ่เรียนรู้    
5.  อยู่อย่างพอเพียง    
6.  มุ่งม่ันในการท างาน     
7.  รักความเป็นไทย                                    
8.  มีจิตสาธารณะ    



 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จ 
     พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย  
     และพร้อมทีจ่ะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย 
     เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 


