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แนวทางการจัดโครงสร้ างการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เครือข่ ายส่ งเสริมประสิ ทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้ น/ตอนปลาย จังหวัด
(ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างเขตพื้นที่การศึกษาเดิม เป็ นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จึงสมควรปรับปรุ งเครื อข่ายส่งเสริ มประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยม
ศึกษาตอนปลาย โดยยกเลิ กรู ปแบบ แนวทาง การด าเนิ นงานของกลุ่มเครื อ ข่ า ยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภ าพการจัด
การศึกษา จังหวัด และศูนย์พฒั นาการศึกษาปฐมวัย/ศูนย์พฒั นากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ตามหนังสื อที่ ศธ 04010/ว1981
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เรื่ อง การจัดตั้งกลุ่มเครื อข่ า ยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัด การศึกษาระดับจังหวัด และ
ศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เฉพาะส่ วนเครื อข่ ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษาและศูนย์พฒั นากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และให้ใช้แ นวทางปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
ดังต่อไปนี้แทน

ข้ อ 1. เครือข่ ายส่ งเสริมประสิ ทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้ น จังหวัด
องค์ ประกอบ/บทบาทหน้ าที่/วาระคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่ งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้ น จังหวัด
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่ งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้ น จังหวัด
ประธานกรรมการ

ทีป่ รึกษากลุ่มเครือข่าย
ส่ งเสริมประสิทธิภาพ ฯ
ผูอ้ านวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ผูอ้ านวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
จากคณะกรรมการฯ

รองประธานกรรมการ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
จากคณะกรรมการฯ
(ไม่เกิน 4 คน)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและแลขานุการ

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนในสพม.
ของแต่ละจังหวัด ทุกคน
และตัวแทนผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
สังกัดสพป.1 คน และสังกัดอื่ น
สังกัดละ 1 คน (ถ้ามี)

-ศึกษานิเทศก์ สพม. 1 คน,
-ผูแ้ ทนหัว หน้ากลุ่มสาระฯ
และครูเชี่ ยวชาญ 2 คน
รวม 3คน

ผูท้ รงคุณวุฒิ
3 – 5 คน

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ที่ประธานฯคัดเลื อก
1 คน

การ

กรรมการและผู้ช่วยแลขานุการ

การ

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
หรื อ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ที่ ประธานฯ คัดเลือก
อย่างน้อย 1 คน
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หมายเหตุ ประธานกรรมการเครื อข่ ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัดการมัธยมศึ กษาตอนต้ นจังหวัด
และประธานกรรมการเครื อข่ ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัดการมัธยมศึ กษาตอนปลายจังหวัด
ในแต่ ละจังหวัด อาจเป็ นบุคคลเดียวกันได้ เพื่อการเชื่ อมโยงภารกิจ และการใช้ ทรั พยากรร่ วมกัน
1.2 แนวทางการจัดตั้งเครือข่ายส่ งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้ น จังหวัด
1.2.1 ในจังหวัดหนึ่ง ๆ ให้ มีเ ครือข่ า ยส่ งเสริมประสิ ทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้ นจังหวัด
1 เครือข่าย ยกเว้ นกรุงเทพมหานคร มี 2 เครือข่าย ตามสังก ัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
การประกาศจัด ตั้ งเครื อ ข่ า ยส่ งเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จั ง หวั ด
ให้เป็ นอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเรี ยกชื่อให้ใช้ขอ้ ความว่า “เครือข่ายส่ งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้ น
จังหวัด.............”
สาหรับเครือข่ายส่ งเสริมประสิ ทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้ น จังหวัด ในกรุ งเทพมหานคร
ให้ใ ช้ข ้อ ความว่ า “เครื อข่ า ยส่ งเสริมประสิ ทธิ ภาพการจัดการมัธยมศึก ษาตอนต้ น กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม ที่
..............”
1.2.2 ให้ มีคณะกรรมการเครือข่ า ยส่ งเสริมประสิ ท ธิภาพการจัดการมัธยมศึก ษาตอนต้ น จังหวั ด
ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนในสังกดั สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาของแต่ ละจังหวัด ทุ กคน
เป็ นกรรมการ ตัว แทนผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสัง ก ดั ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและสัง ก ดั อื่ น
สังกดั ละ 1 คน (ถ้า มี) เป็ นกรรมการ ศึ กษานิ เทศก์ซ่ ึ งผู ้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา
มอบหมาย 1 คน เป็ นกรรมการ ผูแ้ ทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯและครู เชี่ ยวชาญ ที่ ได้จากการคัด เลือกจากที่ ประชุ ม
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 2 คน เป็ นกรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ได้จากการคัดเลือกจากที่ ประชุ มผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน 3-5 คน
เป็ นกรรมการ ให้ค ณะกรรมการเครื อข่ า ยฯ คัด เลือกผูอ้ านวยการโรงเรี ยนจากโรงเรี ยนที่ มีศกั ยภาพและความ
พร้อมสูงเป็ นประธานฯ 1 คน รองประธานฯไม่เกิน 4 คน และให้ประธานฯ คัด เลือกผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเป็ น
เลขานุการ 1 คน คัดเลือกผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหรื อรองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุ การ อย่า งน้อย 1 คน
สาหรับที่ปรึ กษาประกอบด้วยผูอ้ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในพื้นที่จงั หวัดนั้น คณะกรรมการดังกล่า วมี
วาระคราวละ 2 ปี หรื อพ้นจากการเป็ นกรรมการก่อนครบวาระ เมื่อ
(1) ตาย
(2) ออกจากราชการ
(3) พ้นจากตาแหน่งหน้าที่ตามที่กาหนด
(4) ย้ายไปปฏิบตั ิราชการจังหวัดอื่น
(5) ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
1.2.3 คณะกรรมการเครื อข่ายส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัด การมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัด มีอานาจ
หน้าที่ ดังนี้
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(1) ส่ งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนาการบริ ห ารและการจัด การศึ กษาของศูนย์พ ัฒนากลุ่ มสาระ
การเรี ยนรู ้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ในเครื อข่ายส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัด การมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัด นโยบาย เป้ าหมาย และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จุดเน้นของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และความต้องการของท้องถิ่น
(2) ประสานและส่งเสริ มการจัดทาแผนแม่บท (Master Plan) แผนปฏิ บัติการ (Action Plan) ของ
เครื อข่ า ยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัด การมัธยมศึ กษาตอนต้น จังหวัด และศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
(3) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ศู น ย์พ ัฒ นากลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ จั ง หวัด ของ เครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพการจัด การมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด จัด กิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาครู นักเรี ยนภายใน
เครื อข่ายส่งเสริ มประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด และโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังก ัดอื่น
(4) ก าก บั ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการด าเนิ น การเพื่อ ยกระดับ และพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
โรงเรี ยนในศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ของเครื อข่ า ยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
(5) ติ ด ตามรายงานและวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย น
ในเครื อข่ายส่งเสริ มประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ที่รับผิด ชอบ เพื่อให้เกิด การกระตุ ้นและ
พัฒนาให้สอดคล้องก ับหลักเกณฑ์วิธีการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกาหนด
(6) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ให้ มีสานักงานเครื อข่ า ยส่ ง เสริ ม ประสิ ทธิ ภาพการจัด การมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด อยู่ใ น
โรงเรี ยนที่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนนั้นเป็ นประธานเครื อข่ายฯ และให้ประธานเครื อข่ า ยฯจัด ให้มีเจ้า หน้า ที่ รับผิด ชอบ
เป็ นการประจา ตามความเหมาะสม
1.2.5 ให้มีการประชุ มคณะกรรมการเครื อข่ า ยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัด การมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัด อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง และให้รายงานผลการประชุ มต่ อผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา ภายใน 7 วัน หลังการประชุม
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ข้ อ 2. ศู นย์ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จังหวัด
องค์ ประกอบ/บทบาทหน้ าที่/วาระคณะกรรมการ
2.1 คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
ประธานกรรมการ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนที่ เป็ นที่ต้ งั ศูนย์พฒั นาฯ
รองประธานกรรมการ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นรองประธาน 1 คน และ
รองผูอ้ านวยการที่รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนของประธาน 1 คน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รองผูอ้ านวยการ
โรงเรียนฝ่ ายวิชาการ
ของโรงเรียน
ที่ได้รับคัดเลือก

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้......
ของทุกโรงเรียน
ในสังกัดเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
ฯ

-ศึกษานิเทศก์ หรื อเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย จาก สพม.
1 คน
-ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อครู
เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการ

กรรมการ
และแลขานุการ

ผู้ช่วย
เลขานุการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้......
ของโรงเรี ยนที่เป็ น
ประธานศูนย์พัฒนา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้.....
1 คน

ครูผสู้ อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้.........
ของโรงเรียนที่เป็ น
ประธาน
อย่างน้อย 1 คน

เรี ยนรู้...จานวนที่เหมาะสม

หมายเหตุ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
และประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแต่ ละจังหวัด
อาจเป็ นบุคคลเดียวกันได้ เพื่อการเชื่ อมโยงภารกิจ และการใช้ ทรั พยากรร่ วมกัน
2.2 แนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จังหวัด
2.2.1 ให้เครื อข่ า ยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัด การมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด จัด ตั้งศูนย์พฒั นา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่า งน้อย 8 กลุ่มสาระ
และ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยค านึ งถึงศักยภาพของโรงเรี ยนในเครื อข่ า ย และกระจายที่ ต้ งั ศูนย์พฒั นากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เท่าที่จะสามารถทาได้อย่างเหมาะสม
การประกาศจัดตั้งศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ให้เป็ นอานาจ
หน้าที่ของผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่จงั หวัดนั้น ๆ
การเรียกชื่ อให้ ใ ช้ ข้อความว่ า “ศู นย์ พัฒนากลุ่ มสาระการเรียนรู้ ..........ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น
จังหวัด................ “
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สาหรับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ในกรุ งเทพมหานคร ให้ ใช้ ข้อความ
ว่ า “ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ..............ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่........”
2.2.2 คณะกรรมการบริหารศู นย์ พัฒนากลุ่ มสาระการเรียนรู้ ...............ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
จังหวัด .............. ของเครื อข่ า ยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัด การมัธ ยมศึกษาตอนต้น จัง หวัด ให้ผู ้บริ ห าร
โรงเรี ยนที่เป็ นที่ต้ งั ศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้.........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด .......... ของเครื อข่ า ย
ส่งเสริ มประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด นั้น เป็ นประธานศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด.......... ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนในเครื อข่ า ยฯ ที่ มีค วามเหมาะสม และรอง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการของโรงเรี ยนที่ต้ งั ศูนย์ เป็ นรองประธาน รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการ
ของโรงเรี ยนอื่นในเครื อข่ายฯ ตามที่ได้รับคัดเลือก เป็ นกรรมการ ศึกษานิเทศก์หรื อเจ้า หน้า ที่ ที่ได้รับมอบหมาย
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 คน เป็ นกรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ .........จ านวนที่ เหมาะสม เป็ นกรรมการ หัว หน้า กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ........... ทุ กโรงเรี ยนใน
จังหวัด เป็ นกรรมการ หัว หน้า กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ....... ของโรงเรี ย นที่ เ ป็ นที่ ต้ งั ศูน ย์ฯ เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ และครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้........ที่ประธานศูนย์ฯคัดเลือกเป็ นผูช้ ่วยเลขานุ การ
คณะกรรมการดังกล่าว มีวาระคราวละ 2 ปี หรื อพ้นจากการเป็ นกรรมการก่อนครบวาระเมื่อ
(1) ตาย
(2) ออกจากราชการ
(3) พ้นจากตาแหน่งหน้าที่ตามที่กาหนด
(4) ย้ายไปปฏิบตั ิราชการจังหวัดอื่น
(5) ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
2.2.3 คณะกรรมการศูนย์ พัฒนากลุ่ มสาระการเรียนรู้ ...........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จังหวัด..........
ของเครือข่ายส่ งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด.............มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้........ของโรงเรี ยนในเครื อข่ า ย
ส่งเสริ มประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
(2) จัด ทาแผนพัฒนาคุ ณ ภาพทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่รับผิด ชอบให้สอดคล้องก บั
แผนปฏิบตั ิการศูนย์พฒั นาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษา (ถ้ามี)
(3) ดาเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุ ณ ภาพครู นักเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้/ วิชา
ที่รับผิดชอบตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
(4) สร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพทางวิ ช าการก บั หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา และ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) เป็ นศูนย์กลางในการให้บริ การทางวิชาการแก่โรงเรี ยน ครู นักเรี ยน ชุมชนและหน่วยงานอื่น
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(6) นิ เทศ ติ ด ตาม การพัฒนาคุ ณ ภาพการศึก ษาของโรงเรี ยนในสังก ดั ศูนย์พฒั นากลุ่ม สาระการ
เรี ย นรู ้ ............ระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนต้น จัง หวัด .......... ของเครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การ
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด...........
(7) ให้ค วามร่ ว มมื อ สนับ สนุ นการพัฒนาคุ ณ ภาพวิ ชาการของเครื อ ข่ า ยส่ งเสริ ม ประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัด.........หรื อที่ได้รับมอบหมาย
(8) รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ .........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัด............ เสนอต่ อคณะกรรมการบริ ห ารเครื อข่ า ยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัด การมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัด..........และศูนย์พฒั นาวิชาการเขตพื้นที่ การศึกษา (ถ้ามี)
(9) ปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2.2.4 การประกาศจัด ตั้งศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ .........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ..........
และการแต่ งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ .........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ..........
ให้เป็ นอานาจหน้าที่ของผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
2.2.5 ให้ประธานศู นย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ............ระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้น จังหวัด .............
ของเครื อข่ายส่งเสริ มประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ....แต่ งตั้งบุ ค ลากรในโรงเรี ยนของตน
และจากโรงเรี ยนอื่นในเครื อข่ายฯนั้น เป็ นอนุกรรมการ คณะทางาน ตามความเหมาะสม
2.2.6 ให้มีสานักงานศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ...........ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น จังหวัด ..........
อยูใ่ นโรงเรี ยนที่ผบู ้ ริ ห ารโรงเรี ยนนั้นเป็ นประธานศูนย์ฯ และให้ประธานจัด ให้มีเจ้า หน้า ที่ รับผิด ชอบเป็ นการ
ประจาตามความเหมาะสม
2.2.7 ศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้...........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ............ อาจจัด กิจกรรม
ร่ วมก ับศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ .......ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ........อื่น ๆ ในเครื อข่ า ยส่ งเสริ ม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ที่สงั ก ัดหรื อนอกเครื อข่ า ยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ การจัด การ
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ที่สงั ก ัดและต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
* หมายเหตุ

-ศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้...........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด.......... ประกอบด้วย
ศูนย์ฯ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน และอาจมีศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู้
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

- แต่ ละศูนย์ฯ สามารถแต่ งตั้งอนุกรรมการตามความเหมาะสม

การแต่ งตั้งคณะอนุกรรมการให้
เป็ นอานาจหน้ าที่ ของ ประธานเครื อข่ าย ฯหรื อผอ.สพม.แล้วแต่ ข้อตกลงของคณะกรรมการ
เครื อข่ ายและผู้อานวยการเขตพืน้ ที่ การศึกษานั้น ๆ
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ข้ อ 3. เครือข่ ายส่ งเสริมประสิ ทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
องค์ ประกอบ/บทบาทหน้ าที่/วาระคณะกรรมการ
3.1 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่ งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่ งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
ประธานกรรมการ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนที่โรงเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ

ที่ปรึกษาเครือข่ ายส่ งเสริม
ประสิ ทธิภาพ
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาทุกเขต

รองประธานกรรมการ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนที่ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
(ไม่เกิ น 4 คน)

กรรมการ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนใน สพม.
ของแต่ละจังหวัด ทุกคน
ตัวแทนผูบ้ ริ หารสังกัดอื่น
ที่จดั ม.ปลาย
สังกัดละ 1 คน (ถ้ามี)

กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ สพม. 1 คน,
ผูแ้ ทนหัว หน้ากลุ่มสาระฯ และ
ครูเชี่ยวชาญ 2 คน รวม 3 คน

กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
3 – 5 คน

กรรมการและแลขานุการ
การ
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
ที่ประธานคัดเลือก
1 คน

กรรมการและ
ผู้ช่วยแลขานุการ
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
และ
รองผูอ้ านวยการ
โรงเรียนที่ประธาน
คัดเลือก

หมายเหตุ ประธานกรรมการเครื อข่ ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการมัธยมศึ กษาตอนต้ นจังหวัด
และประธานกรรมการเครื อข่ ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
ในแต่ ละจังหวัด อาจเป็ นบุคคลเดียวกันได้ เพื่อการเชื่ อมโยงภารกิจ และการใช้ ทรั พยากรร่ วมกัน
3.2 แนวทางการจัดตั้งเครือข่ายส่ งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
3.2.1 ในจังหวัดหนึ่ง ๆ ให้ มเี ครือข่ายส่ งเสริมประสิ ทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
1 เครือข่าย ยกเว้ นกรุงเทพมหานคร มี 2 เครือข่าย ตามสังก ัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
การประกาศจั ด ตั้ง เครื อ ข่ า ยส่ งเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด การมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จั ง หวั ด
ให้เป็ นอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเรี ยกชื่อให้ใช้ขอ้ ความว่า “เครือข่ายส่ งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัด.............”
สาหรับเครือข่ายส่ งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด ในกรุ งเทพมหานคร
ให้ใช้ขอ้ ความว่า “เครือข่ า ยส่ งเสริมประสิ ทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุ งเทพมหานคร กลุ่ มที่
..............”
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3.2.2 ให้ มคี ณะกรรมการเครือข่ า ยส่ งเสริมประสิ ทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนในสังกดั สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาของแต่ ละจังหวัด ทุ กคน
เป็ นกรรมการ ตัว แทนผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นสัง ก ดั ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและสัง ก ดั อื่ น
สังกดั ละ 1 คน (ถ้า มี) เป็ นกรรมการ ศึ กษานิ เทศก์ซ่ ึ งผู ้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา
มอบหมาย 1 คน เป็ นกรรมการ ผูแ้ ทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯและครู เชี่ ยวชาญ ที่ ได้จากการคัด เลือกจากที่ ประชุ ม
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 2 คน เป็ นกรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ได้จากการคัดเลือกจากที่ ประชุ มผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน 3-5 คน
เป็ นกรรมการ ให้ค ณะกรรมการเครื อข่ า ยฯ คัด เลือกผูอ้ านวยการโรงเรี ยนจากโรงเรี ยนที่ มีศกั ยภาพและความ
พร้อมสูงเป็ นประธานฯ 1 คน รองประธานฯไม่เกิน 4 คน และให้ประธานฯ คัด เลื อกผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเป็ น
เลขานุการ 1 คน คัดเลือกผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหรื อรองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุ การ อย่า งน้อย 1 คน
สาหรับที่ปรึ กษาประกอบด้วยผูอ้ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในพื้นที่จงั หวัดนั้น คณะกรรมการดังกล่า วมี
วาระคราวละ 2 ปี หรื อพ้นจากการเป็ นกรรมการก่อนครบวาระ เมื่อ
(1) ตาย
(2) ออกจากราชการ
(3) พ้นจากตาแหน่งหน้าที่ตามที่กาหนด
(4) ย้ายไปปฏิบตั ิราชการจังหวัดอื่น
(5) ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
3.2.3 คณะกรรมการเครือข่ายส่ งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด มีอานาจ
หน้ าที่ ดังนี้
(1) ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นการพัฒ นาการบริ ห ารและการจัด การศึ กษาของ ศู นย์ พัฒ นากลุ่ มสาระ
การเรี ยนรู้ ระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนปลาย จังหวัด ในเครื อข่ า ยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจั ดการมัธยมศึ กษา
ตอนปลาย จังหวัด นโยบาย เป้ าหมาย และแนวทางการพัฒนาคุ ณ ภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเน้นของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และความต้องการของท้องถิน่
(2) ประสานและส่งเสริ มการจัดทาแผนแม่บท (Master Plan) แผนปฏิ บัติการ (Action Plan) ของ
เครือข่ายส่ งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด และศู นย์ พัฒนากลุ่ มสาระ การเรียนรู้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
(3) ส่งเสริ มสนับสนุ นให้ ศูนย์ พัฒนากลุ่ มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
ของเครือข่ า ยส่ งเสริมประสิ ทธิ ภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด จัด กิจกรรมทางวิชาการเพื่ อ
พัฒ นาครู นัก เรี ย นภายในเครื อข่ า ยส่ งเสริ ม ประสิ ท ธิภ าพการจัด การมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย จัง หวัด และ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังก ัดอื่น
(4) ก าก บั ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการด าเนิ น การเพื่อ ยกระดั บและพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
โรงเรี ย นในศู น ย์ พั ฒ นากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จั ง หวั ด ของเครื อ ข่ า ยส่ งเสริ ม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
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(5) ติ ด ตามรายงานและวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาของ โรงเรี ย น
ในเครือข่ายส่ งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด ที่ รับผิด ชอบ เพื่อให้เกิด การกระตุ ้น
และพัฒนาให้สอดคล้องก ับหลักเกณฑ์วิธีการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกาหนด
(6) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2.4 ให้ มสี านักงานเครือข่ า ยส่ งเสริมประสิ ทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด อยู่ใน
โรงเรี ยนที่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนนั้นเป็ นประธานเครื อข่ายฯ และให้ประธานเครื อข่ า ยฯจัด ให้มีเจ้า หน้า ที่ รับผิด ชอบ
เป็ นการประจา ตามความเหมาะสม
3.2.5 ให้ มกี ารประชุ มคณะกรรมการเครือข่ายส่ งเสริมประสิ ทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัด อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง และให้รายงานผลการประชุ มต่ อผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา ภายใน 7 วัน หลังการประชุม

ข้ อ 4. คณะกรรมการศู นย์ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
องค์ ประกอบ/บทบาทหน้ าที่/วาระคณะกรรมการ
4.1 คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ มธั ยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
ประธานกรรมการ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนที่ เป็ นที่ต้ งั ศูนย์ฯ
รองประธานกรรมการ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นรองประธาน 1 คน และ
รองผูอ้ านวยการที่รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนของประธาน 1 คน
กรรมการ

กรรมการ

รองผูอ้ านวยการ
โรงเรียนฝ่ ายวิชาการ
ของโรงเรียนอื่น
ที่ได้รับคัดเลือก

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้.........
ทุกโรงเรียนในสังกัด
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพฯ

กรรมการ

กรรมการและแลขานุการ

ผู้ช่วยแลขานุการการ

-ศึกษานิเทศก์ หรื อ

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้........
ของโรงเรี ยน
ที่เป็ นประธานศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้..... 1 คน

ครูผสู้ อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้.........
ของโรงเรียนที่เป็ น
ประธาน
อย่างน้อย 1 คน

เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย
จาก สพม. จานวน 1 คน
-ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อครู
เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ ...จานวนที่เ หมาะสม

หมายเหตุ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น)
และ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ในแต่ ละจังหวัด อาจเป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อการเชื่ อมโยงภารกิจและการใช้ ทรั พยากรร่ วมกัน

14
4.2 แนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
4.2.1 ให้เครื อข่ายส่งเสริ มประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด จัด ตั้งศูนย์พฒั นา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่า งน้อย 8 กลุ่มสาระ และกิจ กรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน โดย
ค านึ ง ถึงศักยภาพของโรงเรี ยนในเครื อ ข่ า ย และกระจายที่ ต้ งั ศูนย์พฒั นากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ต่ า ง ๆ เท่ า ที่ จ ะ
สามารถทาได้อย่างเหมาะสม
การประกาศจัด ตั้งศู น ย์พฒั นากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ...............ระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลาย
จังหวัด............ ให้เป็ นอานาจหน้าที่ของผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
การเรียกชื่ อให้ ใช้ ข้อความว่ า “ศู นย์ พัฒนากลุ่ มสาระการเรียนรู้ ...............ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จังหวัด.............. ”
สาหรับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุ งเทพมหานคร ให้ ใช้
ข้อความว่ า “ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ........ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่........”
4.2.2 คณะกรรมการบริ ห ารศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ...........ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัด .......... ของเครื อข่ า ยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ การจัด การมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด ให้ผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ย นที่ เป็ นที่ ต้ งั ศูน ย์พฒั นากลุ่ม สาระการเรี ยนรู ้ .........ระดับมัธ ยมศึ กษาตอนปลาย จัง หวัด .......... ของ
เครื อข่ายส่งเสริ มประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด นั้น เป็ นประธานศูนย์พฒั นากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ . .......ระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย จังหวัด .......... ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนในเครื อ ข่ า ยฯ ที่ มีค วาม
เหมาะสม และรองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการของโรงเรี ยนที่ ต้ ังศูนย์ เป็ นรองประธาน รองผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนฝ่ ายวิชาการของโรงเรี ยนอื่นในเครื อ ข่ า ยฯ ตามที่ ได้รับ คัด เลื อก เป็ นกรรมการ ศึกษานิ เทศก์ห รื อ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 คน เป็ นกรรมการ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิห รื อ
ครู วิทยฐานะเชี่ ย วชาญในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ......จานวนที่ เหมาะสม เป็ นกรรมการ หัว หน้า กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้........ ทุ กโรงเรี ยนในจังหวัด เป็ นกรรมการ หัว หน้า กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ....... ของโรงเรี ยนที่ เป็ นที่ ต้ ัง
ศูนย์ฯ เป็ นกรรมการและเลขานุการ และครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้......ที่ ประธานศูนย์ฯ คัด เลือก อย่า งน้อย 1
คน เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
คณะกรรมการดังกล่าว มีวาระคราวละ 2 ปี หรื อพ้นจากการเป็ นกรรมการก่อนครบวาระเมื่อ
(1) ตาย
(2) ออกจากราชการ
(3) พ้นจากตาแหน่งหน้าที่ตามที่กาหนด
(4) ย้ายไปปฏิบตั ิราชการจังหวัดอื่น
(5) ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
4.2.3 คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่ มสาระการเรียนรู้ ........ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด..........
ของเครือข่ายส่ งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด.........มีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี้
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(1) จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้........ของโรงเรี ยนในเครื อข่ า ย
ส่งเสริ มประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด...........
(2) จัด ทาแผนพัฒนาคุ ณ ภาพทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่รับผิด ชอบให้สอดคล้องก บั
แผนปฏิบตั ิการศูนย์พฒั นาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษา (ถ้ามี)
(3) ดาเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุ ณ ภาพครู นักเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้/วิชา
ที่รับผิดชอบตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
(4) สร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพทางวิ ช าการก บั หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา และ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) เป็ นศูนย์กลางในการให้บริ การทางวิชาการแก่โรงเรี ยน ครู นักเรี ยน ชุมชนและหน่วยงานอื่น
(6) นิ เทศ ติ ด ตาม การพัฒนาคุ ณ ภาพการศึก ษาของโรงเรี ยนในสังก ดั ศูนย์พฒั นากลุ่ม สาระการ
เรี ยนรู ้.........ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด.......... ของเครื อข่ายส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัด การมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จังหวัด.........
(7) ให้ค วามร่ ว มมื อ สนับสนุ นการพัฒนาคุ ณ ภาพวิ ชาการของเครื อ ข่ า ยส่ งเสริ ม ประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด...........หรื อที่ ได้รับมอบหมาย
(8) รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้........ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัด.......... เสนอต่อคณะกรรมการบริ ห ารเครื อข่ า ยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัด การมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัด.........และศูนย์พฒั นาวิชาการเขตพื้นที่ การศึกษา (ถ้ามี)
(9) ปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4.2.4 การประกาศจัดตั้งศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ .......ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด ..........
และการแต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ .......ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด ..........
ให้เป็ นอานาจหน้าที่ของผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
4.2.5 ให้ประธานศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ .......ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด .......... ของ
เครื อข่ายส่งเสริ มประสิทธิ ภาพ การจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด........แต่ งตั้งบุ ค ลากรในโรงเรี ยนของตน
และจากโรงเรี ยนอื่นในเครื อข่ายฯนั้น เป็ นอนุกรรมการ / คณะทางาน ตามความเหมาะสม
4.2.6 ให้ มีสานักงานศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ .......ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด ..........
อยู่ใ นโรงเรี ยนที่ ผู ้บริ ห ารโรงเรี ยนนั้น เป็ นประธานศู นย์ฯ และให้ป ระธานจัด ให้มี เจ้า หน้า ที่ รั บผิ ด ชอบเป็ น
การประจาตามความเหมาะสม
4.2.7 ศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้........ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด .......... อาจจัด กิจกรรม
ร่ วมก ับศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ .........ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด อื่น ๆ ในเครื อข่ า ยส่ งเสริ ม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด ที่ สังกดั หรื อ นอกเครื อข่ า ยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ การ
จัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด...... ที่ สงั ก ัดและต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
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* หมายเหตุ

- ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย ประกอบด้ วยศูนย์ฯ 8 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน และอาจมีศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ อื่น ๆ
ตามความเหมาะสม

- แต่ ละศูนย์ฯ สามารถแต่ งตั้งอนุกรรมการให้ เป็ นตามความเหมาะสม

การแต่ งตั้ง
คณะอนุกรรมการให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ ของ ประธานเครื อข่ าย ฯหรื อผอ.สพม.แล้วแต่ ข้อตกลงของ
คณะกรรมการเครื อข่ ายและผู้อานวยการเขตพืน้ ที่ การศึ กษานั้ น ๆ
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แนวทาง/ข้ อเสนอแนะ
การบริหารเพื่อความเป็ นเอกภาพระดับสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา
แนวทาง/ข้อเสนอแนะการบริ หารเพื่อความเป็ นเอกภาพระดับสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ให้อยูใ่ นดุลพินิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 1. เครื อข่ายส่งเสริ มประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด และเครื อข่ายส่งเสริ ม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด มีโครงสร้างและองค์ประกอบคล้ายก ัน และอาจมีประธาน
เครื อข่ า ยคนเดี ยวกนั แต่ แ นวทางการพัฒนานักเรี ยนและครู ต่ า งกนั ทั้งกลุ่มเป้ าหมายและปริ มาณ และอาจจะมี
จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่แตกต่างก ัน หากสานักงานเขตพื้นที่ใดพิจารณาเห็นว่าสามารถหลอมการทางานพร้อมกนั
โดยประสงค์จะหลอมให้บริ ห ารจัด การเป็ นเครื อข่ า ยเดี ยวกนั ก็สามารถใช้ดุลพินิจได้ แต่ ค วรตระหนักถึงการ
ปฏิบตั ิงานที่เน้นผูร้ ับบริ การที่ต่างก ันและอาจมีงบประมาณสนับสนุน แยกส่วนก ัน นอกจากนี้ ยังจะมีผลต่ อเนื่ อง
ไปยังศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จังหวัด เครื อข่ายส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัด การมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาจมีที่ต้ งั เป็ นที่แห่ งเดียวก ัน เพื่อหลอมการบริ หารจัด การเป็ นศูนย์ฯ เดี ยวกนั ด้ว ย เว้นแต่
ศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น (เช่น ฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยา ฝรั่งเศส จีน คอมพิว เตอร์ คหกรรม เกษตรกรรม
ดนตรี ไทย ดนตรี สากล นาฎศิลป์ หรื อการศึกษาพิเศษ ฯลฯ) อาจมีเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ 2. ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามัธ ยมศึก ษา รั บผิ ด ชอบจัด การศึ กษาในเขตพื้น ที่ ห ลายลักษณะ
กล่าวคือ สานักงานเขตพื้นที่ที่รบั ผิด ชอบจัด การศึกษาตั้งแต่ 1 - 4 จังหวัด และ กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งแบ่ งพื้นที่
รับผิดชอบ เป็ น 2 เขตพื้นที่ ดังนั้น ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา จึ ง สามารถใช้ดุลพินิจ
ในการจัดตั้งศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้/วิชาการประจาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได้ตามบริ บท เพื่อให้มี
บทบาท สร้างเอกภาพโดยรวม แนวคิดนโยบายและกิจกรรมการขับเคลื่อนของเครื อข่ายส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการ
จัดการมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัด และศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่า ง ๆ เพื่อให้มีศูนย์กลางการปฏิ บัติงาน
เชื่ อมโยงสู่ สานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
คณะทางานปรับปรุ งระเบียบฯ เครื อข่ายส่งเสริ มประสิทธิภาพฯ จึงเสนอแนวทางให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พิจารณาใช้ดุลพินิจในการดาเนินงานตามที่เห็นสมควร ดังนี้

คณะกรรมการกากับทิศสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
1. เลขาธิ การคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐานหรื อ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการกาก ับทิศสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้ว ย ผูอ้ านวยการ
สานัก งานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธ ยมศึก ษา เป็ นประธาน ประธานเครื อ ข่ า ยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัด การ
มัธยมศึกษาตอนต้นและ/หรื อตอนปลาย จังหวัด เป็ นรองประธาน ประธานสหวิทยาเขต ผูท้ รงคุ ณ วุฒิใน
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สาขาที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผอู ้ านวยการเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาคัด เลือก จานวนไม่
เกิน 3 คน เป็ นกรรมการ รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาที่ ผูอ้ านวยการสานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษามัธยมศึก ษา มอบหมาย เป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร และผูอ้ านวยการกลุ่มนิ เทศ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็ นกรรมการและผูช้ ่ ว ยเลขานุ การ ทั้งนี้ ให้มี
คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา ประกอบด้ว ย ประธานคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา ประธาน
อนุกรรมการข้าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
และผูท้ รงคุณวุฒิอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
กรณี ตาแหน่งประธานเครื อข่ายส่งเสริ มประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรื อตอนปลาย
จังหวัด และประธานสหวิท ยาเขตเป็ นคนเดี ย วก นั ให้เ ป็ นกรรมการในตาแหน่ งเดี ย ว โดยไม่ต้องจัด ผู ้แ ทน
กรรมการดังกล่าวนี้ มีวาระคราวละ 2 ปี หรื อพ้นจากการเป็ นกรรมการก่อนครบวาระเมื่อ
(1) ตาย
(2) ออกจากราชการ
(3) พ้นจากตาแหน่งหน้าที่ตามที่กาหนด
(4) ย้ายไปปฏิบตั ิราชการจังหวัดอื่น
(5) ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
(6) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคาสัง่ ให้พน้ จากการเป็ นกรรมการ
ในกรณี ตาแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกาหนด ให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในเวลาสามสิ บวัน
นับตั้งแต่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหกสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้
ผูซ้ ่ ึงได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนั้น ให้อยูใ่ นวาระได้เพียงเท่ากาหนดเวลาของผูซ้ ่ ึงตนแทน
2. คณะกรรมการกาก ับทิศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) กากบั ทิ ศทาง นโยบาย เป้ าหมายการด าเนิ นงานพัฒนาคุ ณ ภาพทางวิชาการโดยผ่า นภาคี
เครื อข่ายระดับต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการมัธยมศึกษาสู่ สากล
(2) ศึ กษาวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาการพัฒ นาคุ ณ ภาพการมัธ ยมศึ ก ษา และให้ ข ้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการยกระดับคุณภาพต่อคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(3) ให้ ก ารรั บ รองแผนปฏิ บัติ การ เป้ าหมายของเครื อ ข่ า ยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภ าพ การจัด การ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น หรื อ /และตอนปลาย จัง หวัด ตลอดจนมาตรการส าคัญ เพื่ อ ประสานหรื อ มอบหมาย
แก่สถานศึกษาในสังก ัดและเครื อข่ายระดับต่าง ๆ
(4) ให้ ค วามเห็ น ข้อเสนอแนะ ให้ ค าปรึ ก ษาหรื อ พิจ ารณาแนวปฏิ บัติใ นการบริ ห ารและ
การดาเนินงานทางวิชาการที่ไม่ขดั หรื อแย้งก ับระเบียบ ข้อบังคับ หรื อกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
(5) ติดตาม ประเมิน ผลการดาเนินงานด้า นการพัฒนาคุ ณ ภาพการศึกษาของเครื อข่ า ยส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพ การจัด การมัธยมศึกษาตอนต้น หรื อ/และตอนปลาย จังหวัด และรายงานผลการด าเนิ นงานต่ อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกปี
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(6) จัด ให้มี การเผยแพร่ ป ระชาสัมพันธ์ แ ละส่ ง เสริ มสนับ สนุ นกระบวนการมีส่ ว นร่ ว มของ
ชุมชนและสังคมเครื อข่ายตามความเหมาะสม โดยเฉพาะโรงเรี ยนสังก ัดอื่นที่จดั การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานเพื่อปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(8) ดาเนินการอื่น ๆ ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มอบหมาย
3. การประชุ มคณะกรรมการกาก บั ทิ ศ สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึ กษา ให้มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการกาก ับทิศสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา อย่างน้อย ภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง

สหวิทยาเขต
1. การจัดตั้งสหวิทยาเขต ประกอบด้ว ย โรงเรี ยนไม่น้อยกว่า ห้า โรงเรี ยน แต่ ไม่ค วรเกินแปดโรงเรี ยน
เป็ นเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมือ ในการบริ ห ารและใช้ท รัพ ยากรร่ ว มกนั ระหว่า งโรงเรี ย น เพื่อ พัฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานของโรงเรี ย นให้ ใกล้เคี ย งกนั โดยกระจายโรงเรี ย นที่ มี ค วามพร้อ มสู ง ในการช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลและ
ร่ วมพัฒนาโรงเรี ยนอื่นในสหวิทยาเขต ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นไม่สามารถจัด ตั้งสหวิทยาเขตให้ มีจานวนโรงเรี ยน
ตามที่กาหนดได้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณากาหนดจานวนโรงเรี ยนตามความเหมาะสม
ชื่อและสัญลักษณ์ ของสหวิทยาเขตให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ หารสหวิทยาเขตกาหนด
การประกาศจัด ตั้งสหวิทยาเขตให้เป็ นอานาจหน้า ที่ ข องผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษานั้น
2. ให้ มี ค ณะกรรมการบริ หารสหวิ ท ยาเขต ประกอบด้ว ย ผู ้บ ริ หารโรงเรี ย นทุ ก โรงเรี ย นใน
สหวิทยาเขต เป็ นคณะกรรมการ ให้ค ณะกรรมการบริ ห ารสหวิทยาเขตคัด เลือกกรรมการเป็ นประธานหนึ่ งคน
รองประธานหนึ่งคน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสหวิทยาเขตหนึ่ งคน เป็ นกรรมการและเลขานุ การ รองผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนที่เป็ นประธานสหวิทยาเขต เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ การคัด เลือกโรงเรี ยนที่ เป็ นประธานกรรมการสหวิทยาเขต ควรพิจารณาโรงเรี ยนที่ มีค วาม
พร้อมสู งทั้งด้า นวิชาการ ทรัพยากรและบุ ค ลากร ที่ สามารถเอื้อต่ อการดู แ ล ช่ ว ยเหลือ และสนับสนุ นโรงเรี ย น
ในสหวิทยาเขตได้
กรรมการดังกล่าวนี้ มีวาระคราวละ 2 ปี หรื อพ้นจากการเป็ นกรรมการก่อนครบวาระเมื่อ
(1) ตาย
(2) ออกจากราชการ
(3) พ้นจากตาแหน่งหน้าที่ตามที่กาหนด
(4) ย้ายไปปฏิบตั ิราชการจังหวัดอื่น
(5) ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
(6) ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีคาสัง่ ให้พน้ จากการ
เป็ นกรรมการ
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3. ให้มีสานักงานสหวิ ทยาเขตอยู่ในโรงเรี ยนที่ ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นนั้นเป็ นประธานสหวิ ทยาเขต และ
ให้ประธานสหวิทยาเขต จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจาตามความเหมาะสม
4. คณะกรรมการบริ หารสหวิทยาเขต มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยนในสหวิทยาเขตให้เป็ นปั จจุบนั และสอดคล้องก ับ
หน่วยงานต้นสังก ัด
(2) กาหนดมาตรฐานวิชาการและเป้ าหมายการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรี ยนในสหวิทยาเขต
(3) จัดทาแผนการรับนักเรี ยนภายในสหวิทยาเขตให้สอดคล้องก ับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
(4) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริ หารจัดการเพื่อการใช้ทรัพยากร บุคลากรร่ วมก ัน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนในสหวิทยาเขต
(5) จัดกิจกรรมส่งเสริ มการพัฒนาคุ ณภาพครู และนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสหวิทยาเขต
(6) กาก ับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสหวิทยาเขตและรายงานต่อกลุ่มโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
(7) เสนอแนวทางของการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ ด้านบริ ห าร
บุ ค คล และด้า นบริ ห ารทั่ว ไปต่ อกลุ่มโรงเรี ยนเพื่อการพิจ ารณาให้การสนับสนุ นสหวิทยาเขตในการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการมัธยมศึกษาสู่สากล
(8) สร้างความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนในสหวิทยาเขตโดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น
ก ับนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
(9) ดาเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ศู นย์ พัฒนาวิชาการของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต............
การพัฒนาวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ให้มีการจัด ตั้งศูนย์พฒั นาวิชาการของ
เขตพื้นที่ การศึก ษา เป็ นหน่ ว ยงานประสานเชื่ อมโยงภารกิจศูนย์พฒั นากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ จังหวัด ในแต่ ล ะ
เครื อข่ายส่งเสริ มประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรื อตอนปลาย จังหวัด ดังนี้
1. ผูอ้ านวยการเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพิจ ารณาคัด เลือกโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ เป็ นประธาน
ศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จังหวัดของแต่ ละเครื อข่ายส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ การจัด การมัธยมศึกษาตอนต้น
และ/หรื อตอนปลาย จังหวัด ให้เป็ นประธานศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้/ วิชาการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อทาหน้า ที่ ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุ นและช่ ว ยเหลือการด าเนิ นการทางวิชาการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้แ ละกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยให้
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ทาหน้า ที่ ศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จังหวัด ของเครื อข่ า ยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัด การมัธยมศึกษา
ตอนต้นและ/หรื อตอนปลาย จังหวัด ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หรื อกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนนั้นด้วย
2. ให้ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนที่ เป็ นศูนย์พฒั นาวิชาการเขตพื้นที่ การศึกษา เป็ นประธานกรรมการบริ ห าร
ศูนย์พฒั นาวิชาการนั้น และให้คดั สรรประธานศูนย์พฒั นากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จังหวัดในเครื อข่ายฯที่เหลือเป็ น
รองประธาน รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนที่ รับผิด ชอบงานวิชาการของโรงเรี ยนที่ เป็ นศูนย์พฒั นากลุ่ มสาระการ
เรี ยนรู ้ จังหวัด นั้น หั ว หน้า กลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้โ รงเรี ยนที่ เป็ นศูนย์พ ัฒนากลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้ จังหวัด นั้น
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ในกลุ่มสาระการเรี ย นรู ้น้ นั ศึ กษานิ เทศก์ในสาระวิ ชานั้นหรื อ ที่ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษามอบหมาย เป็ นกรรมการ รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนที่รับผิด ชอบงานวิชาการของโรงเรี ยนที่
เป็ นศู นย์พฒั นาวิช าการเขตพื้ นที่ การศึก ษา เป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร หั ว หน้า กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ข อง
โรงเรี ยนที่เป็ นศูนย์พฒั นาวิชาการเขตพื้นที่ การศึกษาเป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการดังกล่าวนี้ มีวาระคราวละ 2 ปี หรื อพ้นจากการเป็ นกรรมการก่อนครบวาระเมื่อ
(1) ตาย
(2) ออกจากราชการ
(3) พ้นจากตาแหน่งหน้าที่ตามที่กาหนด
(4) ย้ายไปปฏิบตั ิราชการจังหวัดอื่น
(5) ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
3. คณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) จัด ท าหรื อ รวบรวมข้อ มู ล สารสนเทศด้า นบุ ค ลากร งานวิ ช าการของกลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้
ของโรงเรี ยนในสังก ัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
(2) จัด ท าหรื อ หลอมแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพงานวิ ช าการของกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ที่ สอดคล้องก บั แผนปฏิ บัติ ก ารสานักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธยมศึก ษาและเป็ นไปตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการมัธยมศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) เป็ นแกนนาในการประสานงาน ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และจัด กิจ กรรมร่ ว มกบั เขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึ กษาในการพัฒ นาคุ ณ ภาพทางวิชาการ ตามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ที่รั บผิด ชอบของโรงเรี ย น ในสังก ดั
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(4) เป็ นแกนนาในการสร้างเครื อข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการก ับหน่ ว ยงานทางการศึกษา และ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) เป็ นศูนย์กลางในการให้บริ การวิชาการ แก่โรงเรี ยน ครู นักเรี ยน รวมถึง ชุมชนและหน่วยงานอื่น
(6) นิเทศ ติดตามผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พฒั นากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ จังหวัด
(7) ให้ความร่ วมมือ สนับสนุ นการพัฒนาคุ ณ ภาพวิชาการของเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา หรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย

22
(8) รายงานผลการด าเนิ น งานของศู น ย์พฒั นาวิ ชาการเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึก ษาเสนอต่ อ
คณะกรรมการกาก ับทิศสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
(9) ปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บทเฉพาะกาล
1. ให้หน่วยงานและคณะกรรมการที่มีอยูใ่ นวันที่ แนวทางนี้ ใช้บงั คับ ยังคงมีฐานะและอานาจหน้าที่
เช่นเดิม จนกว่าสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาได้มีการด าเนิ นการให้ มีห น่ ว ยงานและคณะกรรมการ
ตามแนวทางนี้ หรื อให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ใช้แนวทางนี้
2. กรณี ที่การจัดตั้งหรื อการจัดองค์ประกอบคณะกรรมการมีปัญหาในทางปฏิ บัติ ให้อยู่ในดุ ลพินิจของ
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น พิจารณาตามความเหมาะสม

