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การวางแผนกลยุทธบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง
Strategic Planning Private Early Childhood Education Administration Level
in Trang Province
กิจภัทร สุขลิ้ม
นักศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดยอ
การวิจัยนีเ้ ปนการวิจัยเชิงพรรณนา การวิเคราะหขอมูล ที่มุงนําขอคนพบไปใชพัฒนากระบวนการ
บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษา การวางแผน กลยุทธการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง 2. เพื่อประเมินกลยุทธการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ
ปฐมวั ย ในจัง หวัด ตรั ง 3. เพื่ อพัฒ นากลยุท ธ ก ารบริห ารสถานศึก ษาเอกชนระดับ ปฐมวัย ในจัง หวัด ตรั ง
ผลการวิจัยพบวาการวางแผนการกลยุทธการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรังตองจัดทํา
วิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้น ระยะยาวสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรูใหแกบุคลากรการ
ประเมิน ตองปฏิบัติตาม ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ไดรับคะแนนสูงสุด มาเปนตนแบบใน
การจัดทํากลยุทธในการพัฒนากลยุทธการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง
คําสําคัญ การวางแผน กลยุทธ เด็กปฐมวัย
Abstract
This research is descriptive research, data analysis, aimed at bringing the findings to
improve education level of private-sector management process early with the purpose to
study the planned 1. Private school-level management strategy early in Trang province. 2.
to evaluate management strategies private primary level school in Trang province. 3. to
develop management strategies private early childhood education level in Trang province.
The research found that planning for private school-level management strategy early in the
Trang province must take vision, short term goals. Promote the long-term process and
learning activities provided to the personnel. The assessment must comply with quality
assurance systems within schools rated highest as a template for the preparation of the
strategy for the development of education management strategies private early childhood
levels in Trang province.
บทนํา
การวางแผนการดําเนินงาน ในการบริหารหรือที่เรียกวาการวางแผนกลยุทธ เปนสิ่งสําคัญมากและถือ
เปนกิจกรรมแรกที่โรงเรียนจะตองจัดทําเพราะแผนกลยุทธเปนแผนงานหลักที่แสดงถึงภาระงานแนวโนมของ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการจัดการศึก ษาของตนเองและเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ชวยให ก าร
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ดําเนินการตางๆสามารถดําเนินไปไดอยางมีระบบและมีหลักเกณฑ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) (สพฐ)
โรงเรียนจัดเปนทุนทางปญญาประการหนึ่ง การเรียนรูของมนุษยเปนการเรียนรูโดยการสังเกตหรือ
การเลียนแบบ เกิดจากปฏิสัมพันธ (interact) ระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอมในสัง คม ซึ่งทั้งผูเรียนและ
สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน (Bandura 1986)
การพัฒนาการศึกษาในเด็กระดับปฐมวัยเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเนื่องจากเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3 – 6 ป จะเปนชวงอายุที่สามารถพัฒนาความพรอมดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญาไดเต็มที่ หากไมไดรับการสงเสริมใหพัฒนาในชวงนีอ้ าจมีผลใหพัฒนาการดานตางๆ เปนไปอยาง
เชื่องช า ซึ่ง จะกระทบตอการเจริญ เติบโตในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแหงชาติ ,
2543: 1)
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนการศึกษาสําหรับคนยุคใหมที่เติบโตมาพรอมกับเทคโนโลยีและการ
เขาถึงขอมูลมหาศาลไดอยางงาย สภาพการณการเรียนรูในปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยน เพื่อกาวทันกับสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป สังคมแหงการเรียนรูภายใตกระแสแหงโลกในยุคดิจิตอล (Digital Age) นั้นสงผลตอการ
แสวงหารูปแบบและการปรับกระบวนทัศนในการทํางาน (Paradigm Shift) ที่มีความหลากหลายใหสอดรับ
และกาวทันความเปลี่ยนแปลงกับโลกยุคใหมซึ่งเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นแนวความคิด รูปแบบ และวิธีการ
ที่ใชกันในแบบเดิมนั้นอาจมีการวิเคราะหทบทวนเพื่อศึกษาผลลัพธที่เกิดขึ้นวา มีประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสม และทางการศึกษาพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมรูปแบบใหมขึ้นมาใชเพื่อจุดมุงหมายสําคัญ (สุรศักดิ์ ปา
เฮ, 2556)
การจัดการศึกษาปฐมวัยจะดําเนินไดสําเร็จขึ้ นอยูกับการบริห ารวิชาการของสถานศึก ษาที่จ ะตอง
บริหารจัดการและปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ผูบริหารจึงเปนบุคคลที่ควรจะนํา แนวทางตางๆ ไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและจะตองเปนผูนํานโยบายการศึกษาของรัฐไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ การบริหาร
วิชาการ จึงเปนงานหลักสําหรับผูบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษาเปนเครื่องชีว้ ดั ความสําเร็จและความสามารถของผูบ ริหาร การบริหาร
วิชาการในระดับปฐมวัยนั้น มีความแตกตางจากการบริหารวิชาการในระดับการศึกษาอื่น คือในการบริหาร
วิชาการในระดับสูงขึ้นไปจะมุงเนนในเรื่องเนื้อหาสาระทางวิชาการแตสําหรับเด็กปฐมวัยนี้มุงพัฒนาการและ
เตรียมความพรอมดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม และสติปญญา เพื่อเปนพื้นฐาน ในการที่จะศึกษาตอใน
ระดับประถมศึกษาตอไป (จันทรานี สงวนนาม, 2545: 143) การวางแผนกลยุทธบริหารสถานศึกษาเอกชน
ระดับปฐมวัยจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษา การวางแผน กลยุทธการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง
2. เพื่อประเมินกลยุทธการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง
3. เพื่อพัฒนากลยุทธการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือ ลักษณะแบบ
สัม ภาษณ เ ปนแบบปลายเป ดเพื่อใหผูถูก สัม ภาษณ มี อิส ระในการตอบ และสามารถแสดงความคิดเห็ น
ตลอดจนขอเสนอแนะไดอยางสะดวก
~ 75 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ
การเก็บ ขอ มูล เชิ ง คุ ณภาพนั้น ใช แบบสั ม ภาษณป ลายเปด โดยการสั ม ภาษณเ ชิง ลึก (In-depth
Interview) เปนรายบุคคล ผูใหขอมูลสําคัญประกอบดวย ในครั้งนี้มาจาก
1. ผูบ ริห ารโรงเรียน จํานวน 19 คนจากโรงเรี ยน 19 โรง สัง กัด สํานั ก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1ที่ไดรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สํานักงานมาตรฐานการศึกษา
2. คณะกรรมการสถานศึกษาครูและบุคลากรจํานวน 250 คนจากโรงเรียน 19 โรง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ขอบเขตของการวิจัย
การสุมแบบเจาะจง กลุมผูบริหารโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา ครูผูสอนเปนโรงเรียนเอกชน
จํานวน 19 โรงที่ไดรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สํานักงานมาตรฐานการศึกษา ซึ่งโรงเรียน
สวนใหญตั้งกระจายบนพื้นที่ราบใกลชุมชน การคมนาคมสะดวก
ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษายุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล ไดมาโดยการ
สุมแบบเจาะจงกลุมผูบริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียน ขนาดเล็ก กลาง และใหญ
จํานวน 19 แหง ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน เขตจังหวัดตรัง จํานวน 19 คนครูและ
บุคลากรจํานวน 250 คน จากโรงเรียน 19 โรง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ขั้นตอนที่ 2 สรางกลยุทธพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิ ผ ลระดับปฐมวัยในเขต
จังหวัดตรัง โดยมีผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทานเปนผูตรวจพิจารณา
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินกลยุทธการบริหารสถานศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผลระดับปฐมวัยในเขตจังหวัดตรัง
การเก็บ ขอ มูล เชิ ง คุ ณภาพนั้ น ใช แบบสั ม ภาษณป ลายเปด โดยการสั ม ภาษณเ ชิง ลึก (In-depth
Interview) เปนรายบุคคล) ผูใหขอมูลสําคัญประกอบดวย
การวิเคราะหผล
ใชการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยการสังเคราะหและนํา
ขอมูลที่ไดมารางเปนแบบสัมภาษณ หลังจากนั้นไดนําแบบสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบถึงขอคําถามวา
มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค ผลการตรวจสอบแลวพบวาเปนไปตามวัตถุประสงค จึงไดนําไปลงพื้นที่เพื่อ
เก็บขอมูล และนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหและสังเคราะหและนําเสนอแบบเชิงพรรณนาจาก
ขอมูลที่ได
ผลการวิจัย
การวางแผนการกลยุทธการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง ที่มีประสิทธิผลคือ
1. ตองจัดทําวิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้น ระยะยาว โดยดําเนินการตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษา
แหง ชาติ ฉบับ ที่ 12เพื่อเปนทิศทางในการดําเนินการ การมอบอํานาจในการตัดสินใจใหแกบุคลากร การ
สงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรูใหแกบุคลากร และการทําแผนกํากับติดตามความกาวหนา
และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนําผลมาทบทวนและปรับปรุงการดําเนินการ เปนกลยุทธการบริหารจัดการ
อันเนื่องมาจากการมีวิสัยทัศนรวมกันและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนอยางตอเนื่องเปนคุณลักษณะของโรงเรียนที่
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ประสบผลสําเร็จในการบริหารงาน มอบอํานาจในการตัดสินใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับความรับผิดชอบตอผลการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรนั้นเปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
2. การจัดการศึกษาปฐมวัยครูมีสวนชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการและการเรียนรูอยางเต็มที่ สงเสริม
พัฒนาการของเด็กทุกดาน นับตั้งแตแรกเกิดจนเริ่มเขาเรียนในระบบโรงเรียน วางพื้นฐานทางสุขภาพอนามัย
ใหกับเด็กตั้งแตตน รวมทั้งเด็กที่มีขอบกพรองตางๆ สิ่งแวดลอมทางบานควรมีสวนชวยใหเด็กเจริญเติบโต และ
พัฒนาไดทุกๆดาน พอแมตองเปนครูคนแรกที่มีความสําคัญตอลูกอิทธิพลจากทางบานมีผลตอกระบวนการใน
การพัฒนาเด็ก
3. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มีสาระสําคัญ คือ สงเสริม
กระบวนการเรียนรูและพัฒ นาการที่ครอบคลุม เด็ก ปฐมวัยทุก ประเภท ยึดหลัก การอบรมเลียงดูและให
การศึกษาทีเนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึง ความแตกตางระหวางบุคคล วิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน
สังคม และวัฒนธรรมไทย พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมทีเหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ
การเรียนรูใหส ามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ และมีความสุขประสานความรวมมือระหวาง
ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
4. เนนความแตกตางระหวางบุคคลโดยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งเขาไดแบงพัฒนาการของเด็กคือ
1. พฤติกรรมทางการเคลื่อนไหว (Motor Behavior) ครอบคลุมการบังคับอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย 2.
พฤติกรรมทางการปรับตัว (Adaptive Behavior) 3. พฤติกรรมทางการใชภาษา (Language Behavior)
ครอบคลุม การที่เ ด็ก ใชภาษา การฟง การพูด การอาน และการเขี ย น 4. พฤติก รรมสวนตัวและสัง คม
(Personal-Social Behavior) ครอบคลุมการฝกปฏิบัติสวนตัว เชน การกินอาหาร การขับถาย และการฝกตอ
สภาพสังคม เชน การเลน การตอบสนองผูอื่น
5. การจัดการศึกษาใหเขากับเปาหมายของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนตองเรียนรูตั้งแตชั้น
อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต คือ 3R x 7C3R ไดแก Reading (อานออก), (W) Riting (เขียน
ได) และ (A) Rithmetics (คิดเลขเปน) สวน 7C ไดแก Critical thinking & problem solving (ทักษะดาน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา)
การประเมินกลยุทธการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง ตองปฏิบัติตาม ระบบ
การประกันคุณภาพภายในโดย.สถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษาพัฒนาการของการ
ประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด กลุมตัวบงชี้ อัตลักษณ คือ ผลการพัฒนาให บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการพัฒนาตามจุดเนนและ
จุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา และ ผลการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามนโยบายการปฏิ รูปการศึกษาและนํากิจกรรมที่
ไดรับคะแนนสูงสุด 3 โรงเรียนมาเปนตนแบบในการจัดทํากลยุทธการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย
ในจังหวัดตรังตอไป
การพัฒนากลยุทธการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง ตองดําเนินการตามแผน
ประกันคุณภาพการศึก ษาปฐมวัย ของโรงเรี ยนปฐมวัย ในจัง หวัดตรัง ที่ ไดรับ รองผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจาก สํานักงานมาตรฐานการศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึก ษาของสถานศึก ษาประจําป โดย
กําหนดแนวคิด/หลักการ- บทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวม- บุคลากรของสถานศึกษา- ผูเรียน- บิดา
มารดา ผูป กครอง และชุมชนการใชผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก การใชงบประมาณและ
ทรัพยากร การใชแหลงวิทยาการภายนอกและการศึกษาในศตวรรษที่ 21และ การเอื้ออํานาจ เปนสิ่งสําคัญ
ใหสมาชิกมีแรงขับอยางเต็มใจและมีความสุขในการทํางาน มีความภาคภูมิใจ ทําใหเกิดความเชื่อมั่น ความ
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รวมมือที่ดีจนทําใหบรรลุเปาหมายของการทํางานตามที่คาดหวังไว วิโรจน สารรัตนะ (2553) เสนอวาผูบริหาร
สถานศึกษาตองวางระบบการทํางานที่สงเสริมใหผูบริหารแตละระดับคณะกรรมการสถานศึกษา ครูผูสอนและ
ผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนตามบทบาทหนาที่ ที่เหมาะสมกับบุคคลแตละระดับโดยยึดหลักการ
วา “เมื่อเขาไดรวมคิด เขาก็จะรวมทํา” และเมือมีการสื่อสารแผนปฏิบัติใหทุกฝายไดรับรู ไดเขาใจ และได
ตระหนักถึงความสําคัญ โดยผูบริหารเปนผูสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกก็จะชวยใหแตละกลุม
ทํางานเต็มศักยภาพสงผลใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว
อภิปรายผลการวิจัย
การวางแผนการกลยุทธการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรังตองจัดทําวิสัยทัศน
เปาประสงคร ะยะสั้น ระยะยาวส ง เสริม ใหมีก ระบวนการและกิจ กรรมการเรียนรูใหแกบุคลากรการจั ด
การศึกษาปฐมวัยครูมีสวนชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการและการเรียนรูอยางเต็มที่ โรงเรียน ควรวางพื้นฐานทาง
สุขภาพอนามัยใหกับเด็กตั้งแตตน รวมทั้งเด็กที่มีขอบกพรองประสานกับผูปกครอง สงเสริมกระบวนการเรียนรู
และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท ยึดหลักการอบรมเลียงดูและใหการศึกษาทีเนนเด็กเปน
สําคัญพัฒ นาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจ กรรมทีเหมาะสมกับ วัย จัดประสบการณก ารเรียนรูให
สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพเนนพัฒ นาการจัดกลุม ขอมูลสําหรับเปนขอมูลพื้นฐานของ
บุคลิก ภาพ บริห ารตามเกณฑ ป ระเมินคุณภาพการศึกษาจาก สํานัก งานมาตรฐานการศึก ษาประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ.
ยุทธศาสตรการดําเนินงานสูผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาจัดการศึกษาใหเขากับเปาหมายของ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนตองเรียนรูตั้งแตชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต คือ
3R x 7C3R ไดแก Reading (อานออก), (W) Riting (เขียนได) และ (A) Rithmetics (คิดเลขเปน) มีทักษะ
ดานการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ ทัก ษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรูทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา
การออกแบบสื่อการสอนที่ทันสมัย โดยใหเด็กเปนศูนยกลางการเรียนรูและสืบคน การสรางกลยุทธการบริหาร
สถานศึก ษาเอกชนที่ มีป ระสิท ธิผ ลระดับ ปฐมวัยในจัง หวัดตรัง ตองดํา เนินการตามแผนประกันคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย บริหารจัดการตามเกณฑ จากผลการรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก
สมศ. แบบกระจายอํานาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบ ดวยยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่เนนคุณภาพ
ทั้งองคกร ยุทธศาสตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตรการสรางเครือขายการมีสวนรวม
โดยเนนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา.ประสิทธิผลของระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ไดแก (1) ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในโดย.สถานศึกษาหรือหนวยงานที่มี
หนาที่กํากับดูแลสถานศึกษาพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด กลุมตัว
บงชี้ อัตลักษณ คือ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถานศึกษา ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา ผลการ
ดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา และ ผลการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
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