วิธีปฏิบัตทิ ี่เป็ นเลิศ (Best Practice) ด้ านการบริหาร เรื่อง การบริหารโรงเรียนตามหลักดาว ๖ แฉก
๑.ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อผลงาน การบริ หารโรงเรี ยนตามหลักดาว ๖ แฉก
ชื่อผู้เสนอผลงาน นายสมบัติ ตันเจริ ญ ตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
วิทยฐานะ ผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษ
โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ กําแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ ทตี่ ิดต่ อ โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๗๓๕๐๔ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๒๐๐๖๕๕๐
๒. ความเป็ นมา
โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ กําแพงเพชร ได้จดั ตั้งขึ้นหลังจากการเสด็จสวรรคต
ของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี กรมสามัญศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรี ยนมัธยมขึ้น เพื่อเป็ น
การเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็ นชุดแรกชื่อว่า “โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ” และต่อมาได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณอันสู งสุ ดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงพระราชทานชื่อโรงเรี ยนที่จดั ตั้งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเสี ยใหม่ว่า “โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์” ตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรี ยนตั้งอยู่ เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๖) จากการศึกษาข้อมูล
ปี การศึกษา ๒๕๔๗ ซึ่ งเป็ นปี แรกที่มารับตําแหน่ ง สภาพแวดล้อมของโรงเรี ยน ด้านสภาพแวดล้อมปั จจัย
ภายนอกและปั จจัยภายในของโรงเรี ยน และความต้องการของชุมชน พบว่า โรงเรี ยนขาดอัตรากําลังครู และครู
ที่มีวุฒิสอนไม่ตรงตามวุฒิ โดยเฉพาะรายวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิชาฟิ สิ กส์ มีครู ที่ยา้ ยมาดํารงตําแหน่งตั้งแต่แรก
แต่มีวุฒิสายวิชาการงานอาชี พ จํานวน ๔ คน ซึ่ งไม่ตรงตามความต้องการ เพื่อที่จะจัดการศึกษาให้โรงเรี ยน
นักเรี ยนมีความรู ้ความสามารถสายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ อันเป็ นนโยบายของโรงเรี ยนวัตถุประสงค์
พิเศษ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ขาดการทุ่มเทเอาใจใส่ และ
อุดมการณ์ของโรงเรี ยนที่เป็ นโรงเรี ยนวัตถุประสงค์พิเศษ ครู ปฏิบตั ิหน้าที่ไม่ตรงตามความสามารถของ
ภาระงานและความรับผิดชอบ โรงเรี ยนไม่ปรากฏชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับของชุมชนภายนอก เนื่ องจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์และการนําข้อมูลข่าวสารของโรงเรี ยนออกเผยแพร่ สู่สงั คมภายนอก ขาดการระดมทรัพยากรจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนภายนอกเข้ามาให้การช่วยเหลือในการจัดการศึกษา
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้จดั อบรมสัมมนาเพื่อระดมความคิดของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยได้ขอ้ สรุ ปประกาศเป็ นวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “โรงเรี ยนเฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ กําแพงเพชร
มุ่งมัน่ พัฒนาการศึกษาสู่ มาตรฐาน ด้วยประสบการณ์ครู มืออาชี พ” โดยใช้การบริ หารโรงเรี ยนตามหลักดาว
๖ แฉก ที่ได้คิดขึ้นเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ กําแพงเพชร
๓. การพัฒนาระบบคุณภาพของสถานศึกษา
จากการสะสมประสบการณ์การทํางานและมองเห็นแนวทางการจัดการศึกษาสู่ เป้ าหมายความสําเร็ จ
ด้วยกระบวนการเชิงระบบและการปฏิบตั ิที่จะบริ หารจัดการให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ดังที่ขา้ พเจ้าได้ประกาศ
วิสัยทัศน์ ไว้ขา้ งต้น ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด และนโยบาย การบริ หารงานให้ประสบความสําเร็ จ ตามหลักดาว
๖ แฉก ดังนี้คือ
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หลักการบริ หารตามหลักดาว ๖ แฉก

ภาพ ดาว ๖ แฉก เสมือนสัญลักษณ์ แห่ งความเป็ นที่สุด
จาก Model การบริ หารโรงเรี ยนตามหลักดาว ๖ แฉก โรงเรี ยนได้ดาํ เนินการ ตามวิธีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
(Best Practice) ดังนี้
หัวใจสํ าคัญของดาว คือ การเรี ยนรู ้โดยการทํางานเป็ นทีม โรงเรี ยนต้องมีการจัดโครงสร้างและทีม
ทํางานที่เหมาะสม ซึ่งสามารถแบ่งทีมตามบทบาทและหน้าที่ของทุกคนได้เป็ น ๓ ทีม คือ
ที ม นํ า เป็ นที ม ที่ มี บ ทบาทชี้ นํา กํา หนดทิ ศ ทางการพัฒ นา และนํา เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นา
เปลี่ยนแปลงในโรงเรี ยน ขณะเดียวกันก็มีบทบาทในการเสริ มสร้างพลังร่ วม (empowerment) ในการทํางานให้ทุกคน
ที ม ทํ า มี บ ทบาทหน้า ที่ ใ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพในระบบย่ อ ยต่ า งๆ ที่ ต นเองมี ส่ ว นร่ ว มและ
ที่รับผิดชอบ โดยมีบทบาทในการร่ วมวางแผน ร่ วมลงมือทํา ร่ วมประเมินผล และร่ วมปรับปรุ งพัฒนาระบบให้ดีข้ ึน
ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพ
ทีมตาม มีบทบาทในการสนับสนุน ประสานงาน และคอยช่วยเหลือให้กบั ทีมอื่นๆ รวมทั้งต้อง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และดําเนิ นการเชิ งกลยุทธ์ให้เกิ ดการพัฒนาระบบคุ ณภาพขึ้นมา และปรั บปรุ งพัฒนา
ต่อเนื่องในโรงเรี ยน
แฉกที่ ๑ การบริ หารงานเพื่อสนองนโยบายการศึ กษาชาติ ปฏิบตั ิงานตามนโยบายที่กระทรวง
ศึกษาธิ การกําหนดเป็ นนโยบายชาติ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความสามารถ
นักเรี ยนดี นักเรี ยนเก่ง และนักเรี ยนมีความสุ ข พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ดําเนิ นงานบริ หาร
ให้เป็ นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และขั้นตอนของทางราชการอย่างเคร่ งครัดและมีคุณภาพ
แฉกที่ ๒ พัฒนาให้ โรงเรี ยนก้ าวไกล พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้อม อาคารสถานที่ ความร่ มรื่ น ทัศนี ยภาพ ห้องเรี ยนคุณภาพ พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
คุณภาพการศึกษา สื่ อการสอน เทคนิคการสอน แผนการสอน จนทําให้นกั เรี ยนมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพครู และ
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บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในด้า นการจัด การเรี ย นรู ้ การพัฒ นางาน จนนํา ไปสู่
การดําเนิ นการจัดทําผลงานและความก้าวหน้าในอาชีพราชการ พัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานให้เข้าสู่ ระบบ
สากล เพื่อความรวดเร็ ว ถูกต้องในการปฏิบตั ิ พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้เป็ นเครื่ องมือในกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยน พัฒนาให้กา้ วไกลสู่ มาตรฐานสากล
แฉกที่ ๓ วางแผนงานให้ เข้ าสู่ ระบบ ดําเนิ นการวางแผนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายงาน สาระการเรี ยนรู ้
นําไปสู่ แผนการปฏิบตั ิงานที่มีระบบ การดําเนิ นกิจกรรมที่มีรูปแบบ และแผนงานที่กาํ หนดไว้อย่างสอดคล้อง
กับปั จจัยในการบริ หาร รวมถึงการระดมความช่วยเหลือจากบุคลภายนอก เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
ประสานการดําเนิ นงานตามภาระหน้าที่ และขั้นตอนของการดําเนิ นงานตามระบบราชการ อย่างเคร่ งครัด และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสู งสุ ด กําหนดแผนพัฒนาการศึกษาในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป้ าหมาย
ความสําเร็ จ และผลที่เกิดกับนักเรี ยนทุกคน
แฉกที่ ๔ ประสานงานครบทุกฝ่ าย ดํ า เนิ นการประสานการปฏิ บ ั ติ ง าน เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพ
ทางการศึ ก ษาภายในโรงเรี ย นด้ว ยระบบราชการ และระบบคุ ณ ธรรม ดํา เนิ น การประสานการปฏิ บ ัติง าน
จากหน่ วยเหนื ออย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่การประสานงานภายในโรงเรี ยน ชุ มชน กลุ่มโรงเรี ยน และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ดําเนิ นการประสานงานกับหน่ วยงานในระดับอําเภอ ตําบล หมู่บา้ น และองค์กรท้องถิ่น
รวมถึงภาคเอกชนที่จะให้การช่วยเหลือแก่โรงเรี ยนในด้านการจัดการศึกษา และการช่วยเหลือนักเรี ยน ในด้านทุนการศึกษา ฯลฯ
แฉกที่ ๕ การกระจายความรับผิดชอบ การจัดโครงการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน ตามที่ได้ดาํ เนินการมา
โดยแบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่ เช่น ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายบริ หารงานบุคคลและธุรการ ฝ่ ายบริ หารงานแผนงาน
และงบประมาณ ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป ฯลฯ การปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายตามหน้า ที่ แ ละงานประจํา หรื อ งานอื่ น ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายด้ว ยความรั บ ผิด ชอบ และก่ อ ให้เ กิ ด
ประโยชน์สูงต่อทางราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามความรู ้ความสามารถและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
แฉกที่ ๖ กอร์ ปด้ วยผลงานโรงเรียน ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสร้างผลงานเพื่อการจัดส่ งเข้าประกวดแข่งขัน
ส่ งเสริ มให้บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับชั้น สร้างสมผลงาน เพื่อการส่ งผลงานเข้าประกวด การเพิ่มคุณวุฒิ
คุณภาพในการปฏิบตั ิงาน จัดส่ งผลงานของโรงเรี ยนที่ได้รับการพัฒนาจนเข้าสู่ ระบบมาตรฐานสากล รวมถึง นักเรี ยน
มีความรู ้ความสามารถตามนโยบายที่โรงเรี ยนประกาศไว้คือโครงการ ๑ นักเรี ยน ๑ ศิลปะ ๑ ดนตรี ๑ กีฬา ๑ ภาษา ๑ ต้นไม้ ฯลฯ
๔. ผลการดําเนินงาน
จากการที่ขา้ พเจ้า ได้ยึดหลักดาว ๖ แฉก มาประกอบในการรั บราชการ และมีส่วนร่ วมการปฏิบตั ิ
ภารกิจ การบริ หารการจัดการศึกษา ปรากฏผลเป็ นความเจริ ญก้าวหน้า ทั้งในงานที่ปฏิบตั ิและเกิดผลสัมฤทธิ์
ในหน่วยงานที่ได้รับการยกย่อง ทําให้เกิดผลการดําเนินงานดังนี้ ครู และบุคลากรในโรงเรี ยน มีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์
ศัก ยภาพของโรงเรี ย น ทําให้แก้ปั ญหาและพัฒนางานให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพจริ งของโรงเรี ยนได้
ครู ที่ ไ ด้รั บ การนิ เ ทศมี ค วามเข้า ใจในเรื่ อ งต่ า ง ๆ จนเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งาน รู ้ บ ทบาทหน้า ที่ แ ละ
ประสิ ทธิภาพของตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข บุคลากรในโรงเรี ยนได้รับ
ความรั ก ความจริ ง ใจจากข้า พเจ้า โรงเรี ย นจึ ง มี ค วามรั ก ความศรั ท ธาต่ อ ผู อ้ ํา นวยการ ให้ ค วามร่ ว มมื อ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ทั้งงานการเสนอและงานพิเศษอย่างเต็มความสามารถ บุคลากรได้รับการยกย่องชมเชย

4

เป็ นประกาศเกียรติคุณ จนเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน เป็ นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีครู ที่เข้ารับ
การศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทเพิ่มขึ้น โรงเรี ยนมีความพร้อมด้วยอาคารสถานที่ มีห้องเรี ยนเพียงพอที่จะใช้
เป็ นห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ได้นาํ ความรู ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มีโครงการที่สาํ เร็ จมากมาย เช่น
โครงการ ๑ นักเรี ยน ๑ ศิลปะ ๑ ดนตรี ๑ กีฬา ๑ ภาษา ๑ ต้นไม้ โครงการการจัดการเรี ยนรู ้พฒั นาพหุ ปัญญา
มีครู ที่เพียงพอ ปริ มาณนักเรี ยนเพิม่ มากขึ้นและมีคุณภาพ และได้รับรางวัลต่างๆ มากมายอาทิเช่น
ประเภทผู้บริหาร
๒๕๔๙ ได้รับการคัดเลือกเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จาก ส.บ.ม.ท.
๒๕๕๐ ผูบ้ ริ หารรักการอ่านยอดเยีย่ มประจําปี จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
๒๕๕๐ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นประเภทข้าราชการครู ดีเด่น จากสมาคมนักหนังสื อพิมพ์
และสื่ อมวลชนกําแพงเพชร
๒๕๕๐ ได้รับรางวัล ชมเชย ๑ ใน ๕ ของประเทศ สาขาผูบ้ ริ หารการศึกษา จากมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา เเสงมลิ
๒๕๕๓ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็ นผูท้ าํ คุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา จาก สกสค.
๒๕๕๔ รางวัล เพชรเสมาสามัญ ’๔๑ ผูบ้ ริ หารมืออาชีพ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๓ สพม.๔๑
๒๕๕๔ รางวัลหนึ่งแสนครู ดี ประเภทผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประเภทโรงเรียน
๒๕๔๙ ได้รับรางวัลโรงเรี ยนรักการอ่านยอดเยีย่ ม จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕๕๐ ได้รับประกาศเกียรติคุณโรงเรี ยนคุณธรรมชั้นนํา จาก สพฐ.
๒๕๕๐ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับดี จาก สมศ.
๒๕๕๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดชมรม To be Number One ในสถานศึกษา จาก สพฐ.
๒๕๕๑ ได้รับรางวัลโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับทอง จากกรมอนามัย
๒๕๕๒ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโรงเรี ยนต้นแบบรณรงค์นิยมไทย จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
๒๕๕๓ ได้รับรางวัลโรงเรี ยนเครื อข่ายโครงการโรงเรี ยนเครื อข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน จาก บริ ษทั เชฟรอนประเทศ
ไทยสํารวจและผลิต จํากัด และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๕๓ ได้รับรางวัลโรงเรี ยนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทนักเรียน
๒๕๕๑ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากล้อม จากสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย
๒๕๕๒ รับโล่ประกาศเกี ยรติคุณได้รับการคัดเลือกให้เป็ นนายอําเภอน้อย จากกระทรวงมหาดไทย
๒๕๕๓ รางวัลนิทรรศการดีเด่น ในการประกวดสุ ดยอดเยาวชนผูน้ าํ พลังงานทดแทนไทย จากบริ ษทั
บางจากฯ(มหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
๒๕๕๓ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภาค การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๕๕๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ชื่อผลงาน เตาเผาขยะลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้พลังงานทดแทน
จากกรมทรัพยากรนํ้า
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๕. ปัจจัยความสํ าเร็จ/เงื่อนไขทีท่ าํ ให้ ประสบผลสํ าเร็จ
การบริ หารโรงเรี ยนตามหลักดาว ๖ แฉก มีความสําเร็ จเพราะครู และบุคลากรให้ความร่ วมมือ โดยมี
ปั จจัยแห่งความสําเร็ จ ดังนี้
๑. ผูบ้ ริ หาร เป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสิ นใจ กล้าเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูน้ าํ
มีคุณธรรม ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
๒. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการทํางานแบบมีส่วนร่ วม ร่ วมคิด ร่ วมประสาน ร่ วมทํา จนทําให้
งานสําเร็ จบรรลุ วัตถุประสงค์และมีคุณภาพ
๓. ชุมชน ประกอบด้วยผูป้ กครอง ผูน้ าํ ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ให้การยอมรับ มีความศรัทธาและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาโรงเรี ยน
๔. ทรัพยากรและแหล่งเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนมีความพร้อมด้านนวัตกรรมต่างๆ ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรี ยน
การสอน สื่ อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาพอเพียงและทันสมัย
๖. บทเรียนทีไ่ ด้ รับ
สิ่ งทีไ่ ด้ เรียนรู้ จากการบริ หารโรงเรี ยนตามหลักดาว ๖ แฉก ของโรงเรี ยนพบว่า การดําเนินงานด้านการ
พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งทางด้าน ผูเ้ รี ยน ด้านครู ด้านผูบ้ ริ หาร
และชุมชน จะประสบผลสําเร็ จได้ ต้องเกิดจากความร่ วมมือของทุกฝ่ าย เริ่ มตั้งแต่ร่วมวางแผน ดําเนิ นงาน
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุ ง ซึ่ งต้องมีความต่อเนื่องโดย ตลอด ผูด้ าํ เนินงานต้องรู ้รายละเอียด ขั้นตอน
และเป้ าหมายของงาน มีความรับผิดชอบ รู ้จุดแข็ง จุดอ่อน แล้วร่ วมกัน ปรับปรุ ง พัฒนา จึงจะนําไปสู่ความสําเร็ จตามเป้ าหมาย
เคล็ดลับทีท่ าํ ให้ ประสบผลสํ าเร็จ ของโรงเรี ยน ควรมาจากเข้าถึงเข้าใจปั ญหาจากครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง
และชุมชน ผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิงาน เป็ นที่ยอมรับและให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ซึ่งส่ งผล
ให้เกิดผลการดําเนินงานที่มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
ข้ อพึงระวังสํ าหรั บผู้นําไปปฏิบัติ การบริ หารโรงเรี ยนตามหลักดาว ๖ แฉก ต้องขึ้นอยูก่ บั ผูบ้ ริ หาร
ต้องทําให้ครู และ บุคลากรทุกคนเกิดความไว้วางใจ รู ้ปัญหาขององค์กรอย่างแท้จริ ง และทุกคนมองเห็น
ความสําคัญ ในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน มีความจริ งใจ และต้องสร้างค่านิยมร่ วมกันก่อน จึงประสบผลสําเร็ จได้
ผูบ้ ริ หารและครู ตอ้ งมีทศั นคติที่เหมือนกัน ชุมชนรู ้และเข้าใจโรงเรี ยนอย่างแท้จริ ง
๗. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
นําโรงเรี ยนก้าวสู่ ความเป็ นมาตรฐานสากล และรองรับประชาคมอาเซี ยนภายในปี การศึกษา ๒๕๕๘
จนนําไปสู่ ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ด้า นวัฒ นธรรม ด้านประเพณี ด้า นเศรษฐกิ จ และด้า นสัง คม ผ่า นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร(Information and Communication Technologies ( ICT )) หรื อ ห้องเรี ยนระบบ VDO Conference
โดยสรุ ป ผลจากการบริ หารจัดการพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมาประสบผลสําเร็ จสู งสุ ดคือการที่โรงเรี ยน
ได้รับรางวัลโรงเรี ยนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๓ อันเกิดจาก
ความร่ วมมือของทุกฝ่ าย ที่ร่วมมือร่ วมใจดําเนิ นการตามวิสัยทัศน์ ที่ประกาศไว้ว่า “โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรี น คริ น ทร์ กํา แพงเพชร มุ่ ง มั่น พัฒ นาการศึ ก ษาสู่ ม าตรฐาน ด้ว ยประสบการณ์ ค รู มื อ อาชี พ ”
ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่น้ ี

