
วธีิปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ (Best Practice) ด้านการบริหาร เร่ือง การบริหารโรงเรียนตามหลกัดาว ๖ แฉก 
๑.ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือผลงาน การบริหารโรงเรียนตามหลกัดาว ๖ แฉก 
ช่ือผู้เสนอผลงาน นายสมบติั  ตนัเจริญ  ตําแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
วทิยฐานะ ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ  
โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์ทีต่ิดต่อ โทรศพัท ์๐๕๕-๗๗๓๕๐๔ โทรศพัทมื์อถือ ๐๘๖-๒๐๐๖๕๕๐ 

๒. ความเป็นมา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร ไดจ้ดัตั้งข้ึนหลงัจากการเสด็จสวรรคต

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมสามญัศึกษาไดเ้สนอโครงการจดัตั้งโรงเรียนมธัยมข้ึน เพื่อเป็น
การเฉลิมพระเกียรติพระองคท่์านเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นชุดแรกช่ือว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี-
นครินทราบรมราชชนนี” และต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอนัสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว       
ไดท้รงพระราชทานช่ือโรงเรียนท่ีจดัตั้งข้ึน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเสียใหม่ว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-
พระศรีนครินทร์” ตามดว้ยช่ือจงัหวดัท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษา (ม.๑-๖) จากการศึกษาขอ้มูล             
ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีมารับตาํแหน่ง สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน ดา้นสภาพแวดลอ้มปัจจยั
ภายนอกและปัจจยัภายในของโรงเรียน และความตอ้งการของชุมชน พบว่า โรงเรียนขาดอตัรากาํลงัครู และครู  
ท่ีมีวุฒิสอนไม่ตรงตามวุฒิ โดยเฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ มีครูท่ียา้ยมาดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่แรก 
แต่มีวุฒิสายวิชาการงานอาชีพ จาํนวน ๔ คน ซ่ึงไม่ตรงตามความตอ้งการ เพื่อท่ีจะจดัการศึกษาให้โรงเรียน 
นกัเรียนมีความรู้ความสามารถสายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อนัเป็นนโยบายของโรงเรียนวตัถุประสงค์
พิเศษ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ขาดการทุ่มเทเอาใจใส่และ
อุดมการณ์ของโรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนวตัถุประสงคพ์ิเศษ ครูปฏิบติัหน้าท่ีไม่ตรงตามความสามารถของ       
ภาระงานและความรับผดิชอบ โรงเรียนไม่ปรากฏช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของชุมชนภายนอก เน่ืองจากขาดการ
ประชาสมัพนัธ์และการนาํขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนออกเผยแพร่สู่สงัคมภายนอก ขาดการระดมทรัพยากรจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนภายนอกเขา้มาใหก้ารช่วยเหลือในการจดัการศึกษา  

ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไดจ้ดัอบรมสัมมนาเพื่อระดมความคิดของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา         
โดยไดข้อ้สรุปประกาศเป็นวิสัยทศัน์ ไวว้่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร 
มุ่งมัน่พฒันาการศึกษาสู่มาตรฐาน ดว้ยประสบการณ์ครูมืออาชีพ” โดยใชก้ารบริหารโรงเรียนตามหลกัดาว        
๖ แฉก ท่ีไดคิ้ดข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร 

๓. การพฒันาระบบคุณภาพของสถานศึกษา 
จากการสะสมประสบการณ์การทาํงานและมองเห็นแนวทางการจดัการศึกษาสู่เป้าหมายความสําเร็จ

ดว้ยกระบวนการเชิงระบบและการปฏิบติัท่ีจะบริหารจดัการให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ดงัท่ีขา้พเจา้ไดป้ระกาศ 
วิสัยทศัน์ ไวข้า้งตน้ ซ่ึงประกอบดว้ย แนวคิด และนโยบาย การบริหารงานใหป้ระสบความสาํเร็จ ตามหลกัดาว 
๖ แฉก ดงัน้ีคือ 
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หลกัการบริหารตามหลกัดาว ๖ แฉก 

 
ภาพ ดาว ๖ แฉก เสมือนสัญลกัษณ์แห่งความเป็นท่ีสุด 

จาก Model การบริหารโรงเรียนตามหลกัดาว ๖ แฉก โรงเรียนไดด้าํเนินการ ตามวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) ดงัน้ี 

หัวใจสําคัญของดาว คือ การเรียนรู้โดยการทาํงานเป็นทีม โรงเรียนตอ้งมีการจดัโครงสร้างและทีม
ทาํงานท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถแบ่งทีมตามบทบาทและหนา้ท่ีของทุกคนไดเ้ป็น ๓ ทีม คือ 

          ทีมนํา  เป็นทีมท่ีมีบทบาทช้ีนํา กําหนดทิศทางการพัฒนา และนําเพื่อให้เกิดการพัฒนา
เปล่ียนแปลงในโรงเรียน ขณะเดียวกนักมี็บทบาทในการเสริมสร้างพลงัร่วม (empowerment) ในการทาํงานใหทุ้กคน 

          ทีมทํา มีบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาคุณภาพในระบบย่อยต่างๆ ท่ีตนเองมีส่วนร่วมและ             
ท่ีรับผดิชอบ โดยมีบทบาทในการร่วมวางแผน ร่วมลงมือทาํ ร่วมประเมินผล และร่วมปรับปรุงพฒันาระบบใหดี้ข้ึน 
ใหเ้กิดการขบัเคล่ือนอยา่งมีคุณภาพ 

          ทีมตาม มีบทบาทในการสนบัสนุน ประสานงาน และคอยช่วยเหลือให้กบัทีมอ่ืนๆ  รวมทั้งตอ้ง
วิเคราะห์สังเคราะห์ และดาํเนินการเชิงกลยุทธ์ให้เกิดการพฒันาระบบคุณภาพข้ึนมา และปรับปรุงพฒันา
ต่อเน่ืองในโรงเรียน 

แฉกที่ ๑ การบริหารงานเพื่อสนองนโยบายการศึกษาชาติ ปฏิบติังานตามนโยบายท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการกาํหนดเป็นนโยบายชาติ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถ 
นกัเรียนดี นกัเรียนเก่ง และนกัเรียนมีความสุข พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาํเนินงานบริหาร
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ ์และขั้นตอนของทางราชการอยา่งเคร่งครัดและมีคุณภาพ 

แฉกที่ ๒ พัฒนาให้โรงเรียนก้าวไกล พฒันาการจดัการเรียนการสอนนวตักรรมและเทคโนโลย ี
ส่ิงแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี ความร่มร่ืน ทศันียภาพ ห้องเรียนคุณภาพ พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน 
คุณภาพการศึกษา ส่ือการสอน เทคนิคการสอน แผนการสอน จนทาํใหน้กัเรียนมีคุณภาพ พฒันาคุณภาพครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนางาน จนนําไปสู่              
การดาํเนินการจดัทาํผลงานและความกา้วหน้าในอาชีพราชการ พฒันากระบวนการปฏิบติังานให้เขา้สู่ระบบ
สากล เพื่อความรวดเร็ว ถูกตอ้งในการปฏิบติั พฒันาเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้เป็นเคร่ืองมือในกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนและการปฏิบติังานของโรงเรียน พฒันาใหก้า้วไกลสู่มาตรฐานสากล 

แฉกที่ ๓ วางแผนงานให้เข้าสู่ระบบ ดาํเนินการวางแผนการปฏิบติังานของฝ่ายงาน สาระการเรียนรู้ 
นาํไปสู่แผนการปฏิบติังานท่ีมีระบบ การดาํเนินกิจกรรมท่ีมีรูปแบบ และแผนงานท่ีกาํหนดไวอ้ย่างสอดคลอ้ง
กบัปัจจยัในการบริหาร รวมถึงการระดมความช่วยเหลือจากบุคลภายนอก เพื่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน
ประสานการดาํเนินงานตามภาระหนา้ท่ี และขั้นตอนของการดาํเนินงานตามระบบราชการ อยา่งเคร่งครัด และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด กาํหนดแผนพฒันาการศึกษาในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป้าหมาย
ความสาํเร็จ และผลท่ีเกิดกบันกัเรียนทุกคน 

แฉกที ่๔ ประสานงานครบทุกฝ่าย ดํา เ นินการประสานการปฏิบัติ งาน  เพื่ อ ก่อให้ เ กิด คุณภาพ              
ทางการศึกษาภายในโรงเรียนด้วยระบบราชการ และระบบคุณธรรม ดาํเนินการประสานการปฏิบัติงาน         
จากหน่วยเหนืออย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่การประสานงานภายในโรงเรียน ชุมชน กลุ่มโรงเรียน และสํานักงาน    
เขตพื้นท่ีการศึกษา ดาํเนินการประสานงานกบัหน่วยงานในระดบัอาํเภอ ตาํบล หมู่บา้น และองคก์รทอ้งถ่ิน 
รวมถึงภาคเอกชนท่ีจะใหก้ารช่วยเหลือแก่โรงเรียนในดา้นการจดัการศึกษา และการช่วยเหลือนกัเรียน ในดา้นทุนการศึกษา ฯลฯ 

แฉกที่ ๕ การกระจายความรับผิดชอบ การจดัโครงการปฏิบติังานในโรงเรียน ตามท่ีไดด้าํเนินการมา
โดยแบ่งความรับผิดชอบตามหนา้ท่ี เช่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและธุรการ ฝ่ายบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ ฝ่ายกิจการนกัเรียน ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฯลฯ การปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายตามหน้าท่ีและงานประจาํ หรืองานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงต่อทางราชการ การกระจายความรับผดิชอบตามความรู้ความสามารถและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

แฉกที่ ๖ กอร์ปด้วยผลงานโรงเรียน ส่งเสริมใหน้กัเรียนสร้างผลงานเพื่อการจดัส่งเขา้ประกวดแข่งขนั 
ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาทุกระดบัชั้น สร้างสมผลงาน เพื่อการส่งผลงานเขา้ประกวด การเพิ่มคุณวุฒิ 
คุณภาพในการปฏิบติังาน จดัส่งผลงานของโรงเรียนท่ีไดรั้บการพฒันาจนเขา้สู่ระบบมาตรฐานสากล รวมถึง นกัเรียน 
มีความรู้ความสามารถตามนโยบายท่ีโรงเรียนประกาศไวคื้อโครงการ ๑ นกัเรียน ๑ ศิลปะ ๑ ดนตรี ๑ กีฬา ๑ ภาษา ๑ ตน้ไม ้ฯลฯ 

๔. ผลการดําเนินงาน 
 จากการท่ีขา้พเจา้  ไดย้ึดหลกัดาว ๖ แฉก มาประกอบในการรับราชการ  และมีส่วนร่วมการปฏิบติั
ภารกิจ  การบริหารการจดัการศึกษา  ปรากฏผลเป็นความเจริญกา้วหนา้  ทั้งในงานท่ีปฏิบติัและเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ในหน่วยงานท่ีไดรั้บการยกยอ่ง ทาํใหเ้กิดผลการดาํเนินงานดงัน้ี ครูและบุคลากรในโรงเรียน  มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
ศักยภาพของโรงเรียน ทาํให้แก้ปัญหาและพฒันางานให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพจริงของโรงเรียนได ้                   
ครูท่ีได้รับการนิเทศมีความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ จนเกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน รู้บทบาทหน้าท่ีและ
ประสิทธิภาพของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข บุคลากรในโรงเรียนไดรั้บ
ความรัก ความจริงใจจากข้าพเจ้าโรงเรียนจึงมีความรัก ความศรัทธาต่อผูอ้ ํานวยการ ให้ความร่วมมือ                
ในการปฏิบติัหน้าท่ี ทั้งงานการเสนอและงานพิเศษอย่างเต็มความสามารถ บุคลากรไดรั้บการยกย่องชมเชย    
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เป็นประกาศเกียรติคุณ  จนเกิดขวญักาํลงัใจในการทาํงาน  เป็นการสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ มีครูท่ีเขา้รับ
การศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทเพิ่มข้ึน โรงเรียนมีความพร้อมดว้ยอาคารสถานท่ี มีห้องเรียนเพียงพอท่ีจะใช้
เป็นหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ ไดน้าํความรู้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ มีโครงการท่ีสาํเร็จมากมาย เช่น
โครงการ ๑ นกัเรียน ๑ ศิลปะ ๑ ดนตรี ๑ กีฬา ๑ ภาษา ๑ ตน้ไม ้ โครงการการจดัการเรียนรู้พฒันาพหุปัญญา             
มีครูท่ีเพียงพอ ปริมาณนกัเรียนเพิ่มมากข้ึนและมีคุณภาพ และไดรั้บรางวลัต่างๆ มากมายอาทิเช่น 
ประเภทผู้บริหาร 

๒๕๔๙ ไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น จาก ส.บ.ม.ท. 
๒๕๕๐ ผูบ้ริหารรักการอ่านยอดเยีย่มประจาํปี จากสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาํแพงเพชร   เขต  ๑ 
๒๕๕๐ ไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นประเภทขา้ราชการครูดีเด่น จากสมาคมนกัหนงัสือพิมพ์

และส่ือมวลชนกาํแพงเพชร 
๒๕๕๐ ไดรั้บรางวลั ชมเชย ๑ ใน ๕  ของประเทศ  สาขาผูบ้ริหารการศึกษา จากมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา เเสงมลิ 
๒๕๕๓ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ เป็นผูท้าํคุณประโยชน์ทางดา้นการศึกษา  จาก สกสค. 
๒๕๕๔ รางวลั เพชรเสมาสามญั ’๔๑ ผูบ้ริหารมืออาชีพ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓ สพม.๔๑ 

 ๒๕๕๔ รางวลัหน่ึงแสนครูดี ประเภทผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา 
ประเภทโรงเรียน 

๒๕๔๙ ไดรั้บรางวลัโรงเรียนรักการอ่านยอดเยีย่ม จากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒๕๕๐ ไดรั้บประกาศเกียรติคุณโรงเรียนคุณธรรมชั้นนาํ จาก สพฐ. 
๒๕๕๐ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดบัดี จาก สมศ. 
๒๕๕๐ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั ๑ การประกวดชมรม To be Number One ในสถานศึกษา จาก สพฐ. 
๒๕๕๑ ไดรั้บรางวลัโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัทอง จากกรมอนามยั 
๒๕๕๒ ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนตน้แบบรณรงคนิ์ยมไทย จากกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

 ๒๕๕๓ ไดรั้บรางวลัโรงเรียนเครือข่ายโครงการโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลงัใจ พลงัคน จาก บริษทั เชฟรอนประเทศ
ไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั และสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 ๒๕๕๓ ไดรั้บรางวลัโรงเรียนรางวลัพระราชทาน ระดบัมธัยมศึกษาขนาดกลาง   จากกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเภทนักเรียน 
 ๒๕๕๑ รางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัหมากลอ้ม จากสมาคมหมากลอ้มแห่งประเทศไทย 
 ๒๕๕๒ รับโล่ประกาศเกียรติคุณไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นนายอาํเภอน้อย จากกระทรวงมหาดไทย 
 ๒๕๕๓ รางวลันิทรรศการดีเด่น ในการประกวดสุดยอดเยาวชนผูน้าํพลงังานทดแทนไทย จากบริษทั 

บางจากฯ(มหาชน) และสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
๒๕๕๓ รางวลัชนะเลิศอนัดบั ๑ ระดบัภาค การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 ๒๕๕๓ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี ๒ ช่ือผลงาน เตาเผาขยะลดคาร์บอนไดออกไซดใ์หพ้ลงังานทดแทน  
จากกรมทรัพยากรนํ้า 
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๕. ปัจจัยความสําเร็จ/เงื่อนไขทีท่าํให้ประสบผลสําเร็จ 
การบริหารโรงเรียนตามหลกัดาว ๖  แฉก มีความสาํเร็จเพราะครูและบุคลากรให้ความร่วมมือ โดยมี

ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ ดงัน้ี 
๑. ผูบ้ริหาร เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้ตดัสินใจ กลา้เปล่ียนแปลง มีภาวะผูน้าํ           

มีคุณธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการทาํงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมประสาน ร่วมทาํ จนทาํให้

งานสาํเร็จบรรลุ วตัถุประสงคแ์ละมีคุณภาพ 
๓. ชุมชน ประกอบดว้ยผูป้กครอง ผูน้าํชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้ง       

ใหก้ารยอมรับ มีความศรัทธาและใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการพฒันาโรงเรียน  
๔. ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนมีความพร้อมดา้นนวตักรรมต่างๆ ดา้นวสัดุอุปกรณ์การเรียน

การสอน ส่ือ และเทคโนโลยทีางการศึกษาพอเพียงและทนัสมยั 
๖. บทเรียนทีไ่ด้รับ 

ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ จากการบริหารโรงเรียนตามหลกัดาว ๖ แฉก ของโรงเรียนพบว่า การดาํเนินงานดา้นการ
พฒันาการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งทางดา้น ผูเ้รียน ดา้นครู ดา้นผูบ้ริหาร
และชุมชน จะประสบผลสาํเร็จได ้ตอ้งเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย เร่ิมตั้งแต่ร่วมวางแผน ดาํเนินงาน 
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง ซ่ึงตอ้งมีความต่อเน่ืองโดย ตลอด ผูด้าํเนินงานตอ้งรู้รายละเอียด ขั้นตอน 
และเป้าหมายของงาน มีความรับผดิชอบ รู้จุดแขง็ จุดอ่อน แลว้ร่วมกนั ปรับปรุง พฒันา จึงจะนาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

เคลด็ลบัทีท่าํให้ประสบผลสําเร็จ ของโรงเรียน ควรมาจากเขา้ถึงเขา้ใจปัญหาจากครู นกัเรียน ผูป้กครอง
และชุมชน ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํในการปฏิบติังาน เป็นท่ียอมรับและใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ซ่ึงส่งผล
ใหเ้กิดผลการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

ข้อพึงระวังสําหรับผู้นําไปปฏิบัติ การบริหารโรงเรียนตามหลกัดาว ๖  แฉก ตอ้งข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหาร  
ตอ้งทาํให้ครูและ บุคลากรทุกคนเกิดความไวว้างใจ รู้ปัญหาขององคก์รอย่างแทจ้ริง และทุกคนมองเห็น
ความสาํคญั ในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั มีความจริงใจ และตอ้งสร้างค่านิยมร่วมกนัก่อน จึงประสบผลสาํเร็จได ้
ผูบ้ริหารและครูตอ้งมีทศันคติท่ีเหมือนกนั ชุมชนรู้และเขา้ใจโรงเรียนอยา่งแทจ้ริง  

๗. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 นาํโรงเรียนกา้วสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และรองรับประชาคมอาเซียนภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
จนนําไปสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านวฒันธรรม ด้านประเพณี ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ผ่านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร(Information and Communication Technologies ( ICT )) หรือ หอ้งเรียนระบบ VDO Conference 
 โดยสรุป ผลจากการบริหารจดัการพฒันาการศึกษาท่ีผ่านมาประสบผลสาํเร็จสูงสุดคือการท่ีโรงเรียน
ไดรั้บรางวลัโรงเรียนรางวลัพระราชทาน ระดบัมธัยมศึกษาขนาดกลาง ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓ อนัเกิดจาก
ความร่วมมือของทุกฝ่าย ท่ีร่วมมือร่วมใจดาํเนินการตามวิสัยทศัน์ ท่ีประกาศไวว้่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ-
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร มุ่งมั่นพฒันาการศึกษาสู่มาตรฐาน ด้วยประสบการณ์ครูมืออาชีพ” 
ขอขอบคุณทุกท่านไว ้ณ ท่ีน้ี 


