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แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัด 

(ปรับปรุง  พ.ศ. 2554) 

 สืบเน่ืองจากการปรับโครงสร้างเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดิม เป็นเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  จึงสมควรปรับปรุงเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยม 
ศึกษาตอนปลาย โดยยกเลิกรูปแบบ แนวทาง การด าเนินงานของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา จงัหวดั และศูนยพ์ฒันาการศึกษาปฐมวยั/ศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหนังสือท่ี ศธ 04010/ว1981   
ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2551  เร่ือง การจดัตั้งกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับจังหวดั และ
ศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะส่วนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและศูนยพ์ฒันากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  และให้ใช้แนวทางปรับปรุง พ.ศ. 2554  
ดงัต่อไปน้ีแทน 

ข้อ 1.  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด  

              องค์ประกอบ/บทบาทหน้าที่/วาระคณะกรรมการ 
              1.1  คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวัด 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวัด  

ประธานกรรมการ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีได้รับการคดัเลือก                            

จากคณะกรรมการฯ 
 

รองประธานกรรมการ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีได้รับการคดัเลือก 

จากคณะกรรมการฯ 
(ไม่เกนิ 4  คน) 

ผูท้รงคุณวุฒิ 

3 – 5 คน 

กรรมการ 

ทีป่รึกษากลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ ฯ 
ผูอ้  านวยการส านักงาน      

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต 

ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

หรือ 
รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  
ท่ีประธานฯ คดัเลือก 
อยา่งนอ้ย 1 คน 

 

กรรมการและผู้ช่วยแลขานุการ

การ 
ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

ท่ีประธานฯคดัเลือก 
1 คน 

กรรมการและแลขานุการ

การ 
-ศึกษานิเทศก์ สพม.  1 คน, 
 -ผูแ้ทนหวัหน้ากลุ่มสาระฯ  

      และครูเช่ียวชาญ 2 คน 
     รวม 3คน     

กรรมการ 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนในสพม.         
ของแต่ละจงัหวดั ทุกคน 

และตวัแทนผูบ้ริหารโรงเรียน
สังกดัสพป.1 คน และสังกดัอ่ืน 

สังกดัละ 1 คน (ถ้ามี) 

กรรมการ 
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หมายเหตุ   ประธานกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนต้นจังหวัด     
      และประธานกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนปลายจังหวัด                                   
                ในแต่ละจังหวัด อาจเป็นบุคคลเดียวกันได้  เพ่ือการเช่ือมโยงภารกิจ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
   
            1.2   แนวทางการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวัด 

       1.2.1  ในจังหวัดหน่ึง ๆ ให้มีเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัด              
1  เครือข่าย  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ม ี 2  เครือข่าย ตามสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   

        การประกาศจัดตั้ งเค รือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัด                   
ให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        การเรียกช่ือให้ใชข้อ้ความว่า  “เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนต้น 

จังหวัด.............”   

                   ส าหรับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ในกรุงเทพมหานคร 
ให้ใช้ข้อความว่า “เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่

..............”   
       1.2.2  ให้มีคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด 
ประกอบด้วย   ผูอ้  านวยการโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาของแต่ละจังหวดัทุกคน                  
เป็นกรรมการ  ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสังกดัอ่ืน             
สังกดัละ 1 คน (ถา้มี)  เป็นกรรมการ  ศึกษานิเทศกซ่ึ์งผู ้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
มอบหมาย 1 คน  เป็นกรรมการ   ผูแ้ทนหัวหนา้กลุ่มสาระฯและครูเช่ียวชาญ ท่ีได้จากการคัดเลือกจากท่ีประชุม
ผูบ้ริหารโรงเรียน 2 คน เป็นกรรมการ  ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไดจ้ากการคดัเลือกจากท่ีประชุมผูบ้ริหารโรงเรียน 3 -5 คน 
เป็นกรรมการ   ให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ คัดเลือกผูอ้  านวยการโรงเรียนจากโรงเรียนท่ีมีศกัยภาพและความ
พร้อมสูงเป็นประธานฯ 1 คน   รองประธานฯไม่เกนิ  4 คน  และให้ประธานฯ คัดเลือกผูอ้  านวยการโรงเรียนเป็น
เลขานุการ 1 คน คดัเลือกผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือรองผูอ้  านวยการโรงเรียนเป็นผูช่้วยเลขานุการ อย่างน้อย 1 คน  
ส าหรับท่ีปรึกษาประกอบดว้ยผูอ้  านวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขตในพ้ืนท่ีจงัหวดันั้น  คณะกรรมการดังกล่าวมี
วาระคราวละ 2 ปี หรือพน้จากการเป็นกรรมการกอ่นครบวาระ เม่ือ 

(1)  ตาย 
(2)  ออกจากราชการ 
(3)  พน้จากต าแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีก  าหนด 
(4)  ยา้ยไปปฏิบติัราชการจงัหวดัอ่ืน 
(5)  ลาออกจากการเป็นกรรมการ  

      1.2.3  คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนต้นจังหวดั มีอ านาจ
หนา้ท่ี ดงัน้ี 
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                         (1)  ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาการบริหารและการจัดการศึกษาของ ศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระ             
การเรียนรู้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนต้น 
จงัหวดั นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  จุดเนน้ของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
                      (2)  ประสานและส่งเสริมการจดัท าแผนแม่บท (Master Plan) แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  ของ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวดั และศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั 
                      (3 )  ส่งเสริมสนับสนุนให้ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้จังหว ัดของ เค รือข่ายส่ง เสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวดั  จัดกจิกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาครู นักเรียนภายใน
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั และโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัอ่ืน  

                         (4) ก  ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการเพ่ือยกระดับและพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจดัการมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั  
                         (5)  ติดตามรายงานและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน           
ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้เกดิการกระตุ้นและ
พฒันาให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑว์ิธีการท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบก  าหนด  
                         (6)  ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 
                1.2.4  ให้มีส านักงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวดั อยู่ใน
โรงเรียนท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนนั้นเป็นประธานเครือข่ายฯ  และให้ประธานเครือข่ายฯจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
เป็นการประจ า ตามความเหมาะสม 
    1.2.5  ให้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนต้น
จงัหวดั อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง  และให้รายงานผลการประชุมต่อผูอ้  านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา ภายใน 7 วนั หลงัการประชุม  
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ข้อ 2.  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด   
             องค์ประกอบ/บทบาทหน้าที่/วาระคณะกรรมการ 

2.1  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด      
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    ประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น    
                   และประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  ในแต่ละจังหวัด 
                  อาจเป็นบุคคลเดียวกันได้  เพ่ือการเช่ือมโยงภารกิจ   และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 

2.2  แนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด 
       2.2.1  ให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวดั  จัดตั้ งศูนยพ์ฒันา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างน้อย 8 กลุ่มสาระ  
และ 1 กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยค านึงถึงศกัยภาพของโรงเรียนในเครือข่าย และกระจายท่ีตั้ งศูนยพ์ฒันากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เท่าท่ีจะสามารถท าไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                    การประกาศจดัตั้งศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  จังหวดั ให้เป็นอ านาจ
หนา้ท่ีของผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีจงัหวดันั้น ๆ 
        การเรียกช่ือให้ใช้ข้อความว่า   “ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้..........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    

จังหวัด................ “ 

ประธานกรรมการ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีเป็นท่ีตั้งศูนยพ์ฒันาฯ 

รองประธานกรรมการ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นรองประธาน 1 คน และ 

รองผูอ้  านวยการท่ีรับผดิชอบงานวิชาการของโรงเรียนของประธาน 1 คน 

รองผูอ้  านวยการ
โรงเรียนฝ่ายวิชาการ

ของโรงเรียน 

    ท่ีได้รับคดัเลือก 

  

กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ   
การเรียนรู้......                     

ของโรงเรียนท่ีเป็น
ประธานศูนยพ์ัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้..... 

1 คน 

กรรมการ 
และแลขานุการ 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้.........          

ของโรงเรียนท่ีเป็น
ประธาน   

อยา่งน้อย 1 คน 
 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 

การเรียนรู้...... 
ของทุกโรงเรียน  
ในสังกดัเครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
ฯ  

กรรมการ 

-ศึกษานิเทศก์ หรือเจา้หน้าท่ี 

 ท่ีได้รับมอบหมาย จาก สพม.   

  1 คน   

-ผูท้รงคุณวุฒิหรือครู  

 เช่ียวชาญในกลุ่มสาระการ 

 เรียนรู้...จ านวนท่ีเหมาะสม  
 

กรรมการ 
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                  ส าหรับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร ให้ใช้ข้อความ
ว่า “ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้..............ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร  กลุ่มที่........”   
                     2.2.2  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้...............ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            

จังหวัด..............   ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวดั  ให้ผู ้บริหาร
โรงเรียนท่ีเป็นท่ีตั้งศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้.........ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวดั..........   ของเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวดั นั้น  เป็นประธานศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้
........ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั..........   ผูอ้  านวยการโรงเรียนในเครือข่ายฯ ท่ีมีความเหมาะสม  และรอง
ผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการของโรงเรียนท่ีตั้งศูนย ์เป็นรองประธาน   รองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
ของโรงเรียนอ่ืนในเครือข่ายฯ ตามท่ีไดร้ับคดัเลือก   เป็นกรรมการ   ศึกษานิเทศกห์รือเจา้หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
จากส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  1  คน  เป็นกรรมการ   ผูท้รงคุณวุฒิหรือครูวิทยฐานะเช่ียวชาญในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้.........จ านวนท่ีเหมาะสม   เป็นกรรมการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้........... ทุกโรงเรียนใน
จังหวดั  เป็นกรรมการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้....... ของโรงเรียนท่ีเป็นท่ีตั้ งศูนยฯ์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้........ท่ีประธานศูนยฯ์คดัเลือกเป็นผูช่้วยเลขานุการ 
                คณะกรรมการดงักล่าว  มีวาระคราวละ 2 ปี  หรือพน้จากการเป็นกรรมการกอ่นครบวาระเม่ือ 

          (1) ตาย 
          (2) ออกจากราชการ 
          (3) พน้จากต าแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีก  าหนด 
          (4) ยา้ยไปปฏิบติัราชการจงัหวดัอ่ืน 

        (5) ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
               2.2.3  คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้...........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด..........  
ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวัด.............มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  
                       (1)  จดัท าขอ้มูลสารสนเทศดา้นงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้........ของโรงเรียนในเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาตอนต้น จงัหวดั 
                       (2) จัดท าแผนพฒันาคุณภาพทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบให้สอดคลอ้งกบั
แผนปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาวิชาการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ถา้มี) 
                       (3) ด าเนินการจดักจิกรรมทางวิชาการเพ่ือพฒันาคุณภาพครู นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา              
ท่ีรับผิดชอบตามแผนงานโครงการท่ีไดร้ับอนุมติั 
                       (4) สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการกบัหน่วยงานทางการศึกษา และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                       (5) เป็นศูนยก์ลางในการให้บริการทางวิชาการแกโ่รงเรียน ครู นกัเรียน ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 
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                       (6) นิเทศ ติดตาม การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั ศูนย์พฒันากลุ่มสาระการ
เรียนรู้............ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น จังหว ัด..........   ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั...........                     

         (7)  ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวิชาการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ               
การจดัการมธัยมศึกษาตอนตน้จงัหวดั.........หรือท่ีไดร้ับมอบหมาย 
                       (8)  รายงานผลการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้.........ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
จงัหวดั............   เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนต้น
จงัหวดั..........และศูนยพ์ฒันาวิชาการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ถา้มี) 
                       (9)  ปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดร้ับมอบหมาย      
             2.2.4 การประกาศจัดตั้ งศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้.........ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวดั..........     
และการแต่งตั้ งคณะกรรมการ ศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้.........ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวดั..........     
ให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
             2.2.5 ให้ประธานศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้............ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวดั.............    
ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจดัการมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั....แต่งตั้ งบุคลากรในโรงเรียนของตน
และจากโรงเรียนอ่ืนในเครือข่ายฯนั้น เป็นอนุกรรมการ  คณะท างาน ตามความเหมาะสม  
              2.2.6 ให้มีส านักงานศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้...........ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวดั..........     
อยูใ่นโรงเรียนท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนนั้นเป็นประธานศูนยฯ์ และให้ประธานจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นการ
ประจ าตามความเหมาะสม 
              2.2.7  ศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้...........ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั............    อาจจัดกจิกรรม
ร่วมกบัศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้.......ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จังหวดั........อ่ืน ๆ ในเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั ท่ีสงักดัหรือนอกเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการ
มธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั ท่ีสงักดัและต่างส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได ้
 

* หมายเหตุ  -ศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้...........ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดั.......... ประกอบดว้ย 

                        ศูนยฯ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และอาจมีศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                        อ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม  

  - แต่ละศูนย์ฯ สามารถแต่งตั้งอนุกรรมการตามความเหมาะสม  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ 

                         เป็นอ านาจหน้าท่ีของ ประธานเครือข่าย ฯหรือผอ.สพม.แล้วแต่ข้อตกลงของคณะกรรมการ  
                         เครือข่ายและผู้อ านวยการเขตพืน้ท่ีการศึกษาน้ัน ๆ 
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ข้อ 3.   เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด 
            องค์ประกอบ/บทบาทหน้าที่/วาระคณะกรรมการ 

 3.1 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ประธานกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมธัยมศึกษาตอนต้นจังหวัด    
       และประธานกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมธัยมศึกษาตอนปลายจังหวัด                                   
                  ในแต่ละจังหวัด อาจเป็นบุคคลเดียวกันได้  เพ่ือการเช่ือมโยงภารกิจ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 

3.2  แนวทางการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด      

     3.2.1  ในจังหวัดหน่ึง ๆ ให้มเีครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด              
1  เครือข่าย  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ม ี 2  เครือข่าย ตามสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   

     การประกาศจัดตั้ ง เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด                   
ให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     การเรียกช่ือให้ใชข้อ้ความว่า  “เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนปลาย 

จังหวัด.............”   

                  ส าหรับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด ในกรุงเทพมหานคร 
ให้ใชข้อ้ความว่า “เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย  กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่
..............”   

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด 

ประธานกรรมการ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีโรงเรียนท่ีได้รับ 

การคดัเลือกจากคณะกรรมการฯ 
 

รองประธานกรรมการ 
ผูอ้ านวยการโรงเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกจากคณะกรรมการ 

(ไม่เกิน 4  คน) 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนใน สพม.                 
ของแต่ละจงัหวดั ทุกคน 

ตวัแทนผูบ้ริหารสังกัดอ่ืน 

ท่ีจดัม.ปลาย 
สังกดัละ 1 คน (ถ้ามี) 

กรรมการ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน
ท่ีประธานคดัเลือก 

1  คน 

กรรมการและแลขานุการ
การ 

ศึกษานิเทศก์ สพม.  1 คน, 
ผูแ้ทนหวัหน้ากลุ่มสาระฯ และ 

ครูเช่ียวชาญ  2  คน  รวม  3 คน    
  

 

กรรมการ 

ผูท้รงคุณวุฒิ 

3 – 5 คน 

  
 

กรรมการ 

ที่ปรึกษาเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ 

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาทุกเขต 

 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน
และ 

รองผูอ้  านวยการ
โรงเรียนท่ีประธาน

คดัเลือก 
 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยแลขานุการ 
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     3.2.2  ให้มคีณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด 
ประกอบด้วย   ผูอ้  านวยการโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาของแต่ละจังหวดัทุกคน                  
เป็นกรรมการ  ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสังกดัอ่ืน             
สังกดัละ 1 คน (ถา้มี)  เป็นกรรมการ  ศึกษานิเทศกซ่ึ์งผู ้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
มอบหมาย 1 คน  เป็นกรรมการ   ผูแ้ทนหัวหนา้กลุ่มสาระฯและครูเช่ียวชาญ ท่ีได้จากการคัดเลือกจากท่ีประชุม
ผูบ้ริหารโรงเรียน 2 คน เป็นกรรมการ  ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไดจ้ากการคดัเลือกจากท่ีประชุมผูบ้ริหารโรงเรียน 3 -5 คน 
เป็นกรรมการ   ให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ คัดเลือกผูอ้  านวยการโรงเรียนจากโรงเรียนท่ีมีศกัยภาพและความ
พร้อมสูงเป็นประธานฯ 1 คน   รองประธานฯไม่เกนิ  4 คน  และให้ประธานฯ คัดเลือกผูอ้  านวยการโรงเรียนเป็น
เลขานุการ 1 คน คดัเลือกผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือรองผูอ้  านวยการโรงเรียนเป็นผูช่้วยเลขานุการ อย่างน้อย 1 คน  
ส าหรับท่ีปรึกษาประกอบดว้ยผูอ้  านวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขตในพ้ืนท่ีจงัหวดันั้น  คณะกรรมการดังกล่าวมี
วาระคราวละ 2 ปี หรือพน้จากการเป็นกรรมการกอ่นครบวาระ เม่ือ 

(1)  ตาย 
(2)  ออกจากราชการ 
(3)  พน้จากต าแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีก  าหนด 
(4)  ยา้ยไปปฏิบติัราชการจงัหวดัอ่ืน 
(5)  ลาออกจากการเป็นกรรมการ  

    3.2.3  คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนปลายจังหวัด มีอ านาจ
หน้าที่ ดงัน้ี 
                      (1)  ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาการบริหารและการจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ             
การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา     
ตอนปลาย จังหวัด นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จุดเนน้ของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
                      (2)  ประสานและส่งเสริมการจดัท าแผนแม่บท (Master Plan) แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  ของ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ การเรียนรู้

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด 
                      (3)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด

ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด  จัดกจิกรรมทางวิชาการเพ่ือ
พฒันาครู นักเรียนภายใน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด และ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัอ่ืน  

                         (4) ก  ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการเพ่ือยกระดับและพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด ของเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด  
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                         (5)  ติดตามรายงานและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ โรงเรียน           
ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้เกดิการกระตุ้น
และพฒันาให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑว์ิธีการท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบก  าหนด  
                         (6)  ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 
                3.2.4  ให้มสี านักงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด อยู่ใน
โรงเรียนท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนนั้นเป็นประธานเครือข่ายฯ  และให้ประธานเครือข่ายฯจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
เป็นการประจ า ตามความเหมาะสม 
    3.2.5  ให้มกีารประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัด อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง  และให้รายงานผลการประชุมต่อผูอ้  านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา ภายใน 7 วนั หลงัการประชุม  
   

ข้อ 4.  คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด  
           องค์ประกอบ/บทบาทหน้าที่/วาระคณะกรรมการ 

4.1 คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้มธัยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    ประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  (ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น)   
                    และ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้(ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย)     
                   ในแต่ละจังหวัด อาจเป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือการเช่ือมโยงภารกิจและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

ประธานกรรมการ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีเป็นท่ีตั้งศูนยฯ์ 

รองประธานกรรมการ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นรองประธาน 1 คน และ 

รองผูอ้  านวยการท่ีรับผดิชอบงานวิชาการของโรงเรียนของประธาน  1 คน  
 
 

รองผูอ้  านวยการ
โรงเรียนฝ่ายวิชาการ
ของโรงเรียนอ่ืน 

ท่ีได้รับคดัเลือก 
 

กรรมการ 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้.........          

ของโรงเรียนท่ีเป็น
ประธาน   

อยา่งน้อย 1 คน 
 

     ผู้ช่วยแลขานุการการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 

การเรียนรู้......... 
 ทุกโรงเรียนในสังกดั
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพฯ 

 

กรรมการ 

-ศึกษานิเทศก์ หรือ

เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

จาก สพม.  จ านวน  1 คน  

 -ผูท้รงคุณวุฒิหรือครู

เช่ียวชาญในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้...จ านวนท่ีเหมาะสม  
 

กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้........ 
ของโรงเรียน 

ท่ีเป็นประธานศูนย์
พฒันากลุ่มสาระการ
เรียนรู้.....  1 คน 

กรรมการและแลขานุการ 
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4.2  แนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด 
       4.2.1  ให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาตอนปลาย จังหวดั จัดตั้ งศูนยพ์ฒันา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างน้อย 8 กลุ่มสาระ  และกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน โดย
ค านึงถึงศักยภาพของโรงเรียนในเครือข่าย และกระจายท่ีตั้ งศูนย์พฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เท่าท่ีจะ
สามารถท าไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                             การประกาศจัดตั้ งศูนย์พฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ ...............ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                
จงัหวดั............   ให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
                 การเรียกช่ือให้ใช้ข้อความว่า  “ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้...............ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย จังหวัด.............. ” 

                            ส าหรับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร ให้ใช้
ข้อความว่า “ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้........ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่........”   

                     4.2.2  คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ ...........ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย                
จังหว ัด..........   ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมธัยมศึกษาตอนปลาย จังหว ัด   ให้ผูบ้ริหาร
โรงเรียนท่ีเป็นท่ีตั้ งศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้.........ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย จังหวดั..........   ของ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาตอนปลาย จังหวดั นั้น  เป็นประธานศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระ
การเรียนรู้........ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวดั..........   ผูอ้  านวยการโรงเรียนในเครือข่ายฯ  ท่ีมีความ
เหมาะสม  และรองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการของโรงเรียนท่ีตั้ งศูนย ์ เป็นรองประธาน   รองผูอ้  านวยการ
โรงเรียนฝ่ายวิชาการของโรงเรียนอ่ืนในเครือข่ายฯ ตามท่ีได้รับคัดเลือก   เป็นกรรมการ   ศึกษานิเทศกห์รือ
เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  1  คน  เป็นกรรมการ    ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ครูวิทยฐานะเช่ียวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้......จ านวนท่ีเหมาะสม   เป็นกรรมการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้........ ทุกโรงเรียนในจังหวดั  เป็นกรรมการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้....... ของโรงเรียนท่ีเป็นท่ีตั้ ง
ศูนยฯ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้......ท่ีประธานศูนยฯ์คัดเลือก อย่างน้อย 1 
คน เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
                คณะกรรมการดงักล่าว  มีวาระคราวละ 2 ปี  หรือพน้จากการเป็นกรรมการกอ่นครบวาระเม่ือ 

          (1) ตาย 
          (2) ออกจากราชการ 
          (3) พน้จากต าแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีก  าหนด 
          (4) ยา้ยไปปฏิบติัราชการจงัหวดัอ่ืน 

        (5) ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
               4.2.3  คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้........ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด..........  

ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด.........มอี านาจหน้าที่ดงัต่อไปน้ี  
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                       (1)  จดัท าขอ้มูลสารสนเทศดา้นงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้........ของโรงเรียนในเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาตอนปลาย  จงัหวดั........... 
                       (2) จัดท าแผนพฒันาคุณภาพทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบให้สอดคลอ้งกบั
แผนปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาวิชาการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ถา้มี) 
                       (3) ด าเนินการจดักจิกรรมทางวิชาการเพ่ือพฒันาคุณภาพครู นักเรียนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้/วิชา              
ท่ีรับผิดชอบตามแผนงานโครงการท่ีไดร้ับอนุมติั 
                       (4) สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการกบัหน่วยงานทางการศึกษา และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                       (5) เป็นศูนยก์ลางในการให้บริการทางวิชาการแกโ่รงเรียน ครู นกัเรียน ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 
                       (6) นิเทศ ติดตาม การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั ศูนย์พฒันากลุ่มสาระการ
เรียนรู้.........ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จงัหวดั.......... ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษา
ตอนปลาย จงัหวดั.........                     

         (7)  ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวิชาการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ               
การจดัการมธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดั...........หรือท่ีไดร้ับมอบหมาย 
                       (8)  รายงานผลการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้........ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย
จงัหวดั..........    เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนปลาย
จงัหวดั.........และศูนยพ์ฒันาวิชาการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ถา้มี) 
                       (9)  ปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดร้ับมอบหมาย      
             4.2.4 การประกาศจดัตั้งศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้.......ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จังหวดั..........     
และการแต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้.......ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย จังหวดั..........     
ให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
             4.2.5 ให้ประธานศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้.......ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จังหวดั..........    ของ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจดัการมธัยมศึกษาตอนปลาย จงัหวดั........แต่งตั้ งบุคลากรในโรงเรียนของตน
และจากโรงเรียนอ่ืนในเครือข่ายฯนั้น เป็นอนุกรรมการ / คณะท างาน ตามความเหมาะสม  
              4.2.6 ให้มีส านักงานศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้.......ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย จังหวดั..........     
อยู่ในโรงเรียนท่ีผู ้บริหารโรงเรียนนั้นเป็นประธานศูนย์ฯ และให้ประธานจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเป็น                  
การประจ าตามความเหมาะสม 
              4.2.7  ศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้........ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จงัหวดั..........     อาจจัดกจิกรรม
ร่วมกบัศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้.........ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย จังหวดั   อ่ืน ๆ ในเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาตอนปลาย จังหวดั   ท่ีสังกดั หรือ นอกเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การ
จดัการมธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดั...... ท่ีสงักดัและต่างส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได ้
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* หมายเหตุ  - ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยศูนย์ฯ 8 กลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     และอาจมีศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
             ตามความเหมาะสม  

  - แต่ละศูนย์ฯ สามารถแต่งตั้งอนุกรรมการให้เป็นตามความเหมาะสม การแต่งตั้ง 

                        คณะอนุกรรมการให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ  ประธานเครือข่าย ฯหรือผอ.สพม.แล้วแต่ข้อตกลงของ  
                       คณะกรรมการเครือข่ายและผู้อ านวยการเขตพืน้ท่ีการศึกษาน้ัน ๆ 
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             แนวทาง/ขอ้เสนอแนะการบริหารเพ่ือความเป็นเอกภาพระดบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ให้อยูใ่นดุลพินิจของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ขอ้ 1.  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาตอนตน้  จงัหวดั และเครือข่ายส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาตอนปลาย จงัหวดั มีโครงสร้างและองค์ประกอบคลา้ยกนั และอาจมีประธาน
เครือข่ายคนเดียวกนั แต่แนวทางการพฒันานักเรียนและครูต่างกนัทั้ งกลุ่มเป้าหมายและปริมาณ และอาจจะมี
จุดเนน้เชิงยทุธศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั หากส านกังานเขตพ้ืนท่ีใดพิจารณาเห็นว่าสามารถหลอมการท างานพร้อมกนั
โดยประสงค์จะหลอมให้บริหารจัดการเป็นเครือข่ายเดียวกนั กส็ามารถใช้ดุลพินิจได้  แต่ควรตระหนักถึงการ
ปฏิบติังานท่ีเนน้ผูร้ับบริการท่ีต่างกนัและอาจมีงบประมาณสนบัสนุนแยกส่วนกนั    นอกจากน้ี ยงัจะมีผลต่อเน่ือง
ไปยงัศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ จงัหวดั  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษาตอนต้นและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย  อาจมีท่ีตั้งเป็นท่ีแห่งเดียวกนั  เพ่ือหลอมการบริหารจัดการเป็นศูนย์ฯเดียวกนัด้วย  เวน้แต่
ศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน (เช่น ฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา  ฝร่ังเศส  จีน  คอมพิวเตอร์  คหกรรม  เกษตรกรรม 
ดนตรีไทย ดนตรีสากล  นาฎศิลป์  หรือการศึกษาพิเศษ ฯลฯ) อาจมีเฉพาะระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ข้อ 2. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รับผิดชอบจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีหลายลักษณะ 
กล่าวคือ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบจัดการศึกษาตั้ งแต่ 1  -  4 จังหวดั และ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ เป็น 2 เขตพ้ืนท่ี  ดงันั้น ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จึงสามารถใช้ดุลพินิจ
ในการจดัตั้งศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาการประจ าเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาได้ตามบริบท เพ่ือให้มี
บทบาท สร้างเอกภาพโดยรวม แนวคิดนโยบายและกจิกรรมการขบัเคล่ือนของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จดัการมธัยมศึกษาตอนตน้จงัหวดั และศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  เพ่ือให้มีศูนยก์ลางการปฏิบัติงาน
เช่ือมโยงสู่ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 คณะท างานปรับปรุงระเบียบฯ  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ จึงเสนอแนวทางให้ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา พิจารณาใชดุ้ลพินิจในการด าเนินงานตามท่ีเห็นสมควร  ดงัน้ี 
 

คณะกรรมการก ากบัทศิส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
 1.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานหรือผูอ้  านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการก  ากบัทิศส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  ประกอบด้วย  ผูอ้  านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เป็นประธาน  ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มธัยมศึกษาตอนต้นและ/หรือตอนปลาย  จังหวดั   เป็นรองประธาน   ประธานสหวิทยาเขต   ผูท้รงคุณวุฒิใน

แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 
การบริหารเพื่อความเป็นเอกภาพระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา 
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สาขาท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีผูอ้  านวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาคัดเลือก จ านวนไม่
เกนิ 3 คน  เป็นกรรมการ   รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาท่ีผูอ้  านวยการส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ และผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  ทั้ งน้ีให้มี
คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ประธาน
อนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 
และผูท้รงคุณวุฒิอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร    

กรณีต าแหน่งประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาตอนต้นและ/หรือตอนปลาย 
จังหวดั  และประธานสหวิทยาเขตเป็นคนเดียวกนั ให้เป็นกรรมการในต าแหน่งเดียว โดยไม่ต้องจัดผู ้แทน  
กรรมการดงักล่าวน้ี มีวาระคราวละ 2 ปี หรือพน้จากการเป็นกรรมการกอ่นครบวาระเม่ือ 

(1)  ตาย 
(2)  ออกจากราชการ 
(3)  พน้จากต าแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีก  าหนด 
(4)  ยา้ยไปปฏิบติัราชการจงัหวดัอ่ืน 
(5)  ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
(6)  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีค าสัง่ให้พน้จากการเป็นกรรมการ 

               ในกรณีต าแหน่งกรรมการว่างลงกอ่นก  าหนด ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวนั 
นบัตั้งแต่ต าแหน่งกรรมการว่างลง เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหกสิบวนัจะไม่แต่งตั้ งกรรมการแทนกไ็ด ้            
ผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น  ให้อยูใ่นวาระไดเ้พียงเท่าก  าหนดเวลาของผูซ่ึ้งตนแทน 
               2.  คณะกรรมการก  ากบัทิศส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก  ากบัทิศทาง นโยบาย เป้าหมายการด าเนินงานพฒันาคุณภาพทางวิชาการโดยผ่านภาคี
เครือข่ายระดบัต่าง ๆ เพ่ือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการมธัยมศึกษาสู่สากล 
  (2)  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา และให้ข้อเสนอแนะ
ยทุธศาสตร์การพฒันาและการยกระดบัคุณภาพต่อคณะกรรมการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
                         (3) ให้การรับรองแผนปฏิบัติการ เป้าหมายของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ/และตอนปลาย จังหว ัด  ตลอดจนมาตรการส าคัญเพ่ือประสานหรือมอบหมาย             
แกส่ถานศึกษาในสงักดัและเครือข่ายระดบัต่าง ๆ  
  (4)  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาหรือพิจารณาแนวปฏิบัติในการบริหารและ           
การด าเนินงานทางวิชาการท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายท่ีเก ีย่วขอ้ง 
  (5)   ติดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงานด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ การจัดการมธัยมศึกษาตอนต้นหรือ/และตอนปลาย  จังหวดั  และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกปี 
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  (6)  จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและสงัคมเครือข่ายตามความเหมาะสม โดยเฉพาะโรงเรียนสงักดัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  
  (7)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(8)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือคณะกรรมการ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา มอบหมาย 
 3.  การประชุมคณะกรรมการก  ากบัทิศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ให้มีการประชุม
คณะกรรมการก  ากบัทิศส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  อยา่งนอ้ย ภาคเรียนละ 2 คร้ัง   
สหวิทยาเขต 

               1. การจดัตั้งสหวิทยาเขต  ประกอบด้วย โรงเรียนไม่น้อยกว่าห้าโรงเรียน แต่ไม่ควรเกนิแปดโรงเรียน  
เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกนัระหว่างโรงเรียน เพ่ือพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานของโรงเรียนให้ใกล้เคียงกนั โดยกระจายโรงเรียนท่ีมีความพร้อมสูงในการช่วยเหลือ ดูแลและ         
ร่วมพฒันาโรงเรียนอ่ืนในสหวิทยาเขต  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถจัดตั้ งสหวิทยาเขตให้มีจ านวนโรงเรียน
ตามท่ีก  าหนดได ้ให้ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาพิจารณาก  าหนดจ านวนโรงเรียนตามความเหมาะสม 
       ช่ือและสญัลกัษณ์ ของสหวิทยาเขตให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตก  าหนด  

                  การประกาศจัดตั้ งสหวิทยาเขตให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของผูอ้  านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษานั้น 
     2. ให้ มีคณะกรรมการบริหารสหวิทยา เขต  ประกอบด้วย  ผู ้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนใน                        
สหวิทยาเขต เป็นคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตคัดเลือกกรรมการเป็นประธานหน่ึงคน                          
รองประธานหน่ึงคน  ผูบ้ริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตหน่ึงคน เป็นกรรมการและเลขานุการ  รองผูอ้  านวยการ
โรงเรียนท่ีเป็นประธานสหวิทยาเขต  เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ   

        ทั้งน้ี การคัดเลือกโรงเรียนท่ีเป็นประธานกรรมการสหวิทยาเขต  ควรพิจารณาโรงเรียนท่ีมีความ
พร้อมสูงทั้ งด้านวิชาการ ทรัพยากรและบุคลากร ท่ีสามารถเอ้ือต่อการดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตได ้
                     กรรมการดงักล่าวน้ี มีวาระคราวละ 2 ปี หรือพน้จากการเป็นกรรมการกอ่นครบวาระเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ออกจากราชการ 
(3) พน้จากต าแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีก  าหนด 
(4) ยา้ยไปปฏิบติัราชการจงัหวดัอ่ืน 
(5) ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
(6) ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามีค าสัง่ให้พน้จากการ                            

เป็นกรรมการ 
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               3. ให้มีส านักงานสหวิทยาเขตอยู่ในโรงเรียนท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนนั้นเป็นประธานสหวิทยาเขต และ          
ให้ประธานสหวิทยาเขต จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบประจ าตามความเหมาะสม 
  4.  คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

(1) จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตให้เป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบั  

หน่วยงานตน้สงักดั 

(2) ก  าหนดมาตรฐานวิชาการและเป้าหมายการพฒันาทางวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 

(3) จดัท าแผนการรับนกัเรียนภายในสหวิทยาเขตให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

(4) ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการเพ่ือการใชท้รัพยากร บุคลากรร่วมกนั 

ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 

(5) จดักจิกรรมส่งเสริมการพฒันาคุณภาพครูและนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 

(6) ก  ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสหวิทยาเขตและรายงานต่อกลุ่มโรงเรียน 

มธัยมศึกษาและส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

       (7)  เสนอแนวทางของการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ งบประมาณ ดา้นบริหาร 

บุคคล และด้านบริหารทั่วไปต่อกลุ่มโรงเรียนเพ่ือการพิจารณาให้การสนับสนุนสหวิทยาเขตในการยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานการมธัยมศึกษาสู่สากล 

       (8) สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขตโดยค านึงถึงผลท่ีจะเกดิข้ึน 

กบันกัเรียนเป็นส าคญั 

       (9) ด าเนินงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 

ศูนย์พัฒนาวิชาการของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต............ 
      การพฒันาวิชาการของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ให้มีการจัดตั้ งศูนยพ์ฒันาวิชาการของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นหน่วยงานประสานเช่ือมโยงภารกจิศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวดัในแต่ละ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจดัการมธัยมศึกษาตอนตน้และ/หรือตอนปลาย  จงัหวดั  ดงัน้ี 

     1. ผูอ้  านวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีเป็นประธาน
ศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ จงัหวดัของแต่ละเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมธัยมศึกษาตอนต้น
และ/หรือตอนปลาย  จังหวดั ให้เป็นประธานศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาการของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  เพ่ือท าหน้าท่ีประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินการทางวิชาการของ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาให้ครอบคลุม  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยให้
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ท าหน้าท่ีศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวดั ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมธัยมศึกษา
ตอนตน้และ/หรือตอนปลาย  จงัหวดั ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกจิกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้นดว้ย 
                  2. ให้ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเป็นศูนยพ์ฒันาวิชาการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เป็นประธานกรรมการบริหาร
ศูนยพ์ฒันาวิชาการนั้น และให้คดัสรรประธานศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ จงัหวดัในเครือข่ายฯท่ีเหลือเป็น 
รองประธาน  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีรับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนท่ีเป็นศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จังหวดันั้น   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนท่ีเป็นศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหว ัด นั้ น   
ผูท้รงคุณวุฒิในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น  ศึกษานิเทศกใ์นสาระวิชานั้นหรือท่ีผูอ้  านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษามอบหมาย เป็นกรรมการ  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีรับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนท่ี
เป็นศูนย์พฒันาวิชาการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
โรงเรียนท่ีเป็นศูนยพ์ฒันาวิชาการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  
                 กรรมการดงักล่าวน้ี มีวาระคราวละ 2 ปี หรือพน้จากการเป็นกรรมการกอ่นครบวาระเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ออกจากราชการ 
(3) พน้จากต าแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีก  าหนด 
(4) ยา้ยไปปฏิบติัราชการจงัหวดัอ่ืน 
(5) ลาออกจากการเป็นกรรมการ 

                3.  คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาวิชาการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  
                     (1)  จัดท าหรือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร งานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้             
ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
                     (2)  จัดท าหรือหลอมแผนพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีรับผิดชอบ                 
ท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาและเป็นไปตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการมธัยมศึกษาส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                     (3)  เป็นแกนน าในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกจิกรรมร่วมกบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาในการพฒันาคุณภาพทางวิชาการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบของโรงเรียน  ในสังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
                     (4)  เป็นแกนน าในการสร้างเครือข่ายเพ่ือพฒันาคุณภาพทางวิชาการกบัหน่วยงานทางการศึกษา และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                     (5) เป็นศูนยก์ลางในการให้บริการวิชาการ แกโ่รงเรียน ครู นกัเรียน รวมถึง ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 
                     (6)  นิเทศ ติดตามผล การพฒันาคุณภาพการศึกษาของศูนยพ์ฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ จงัหวดั 
                     (7)  ให้ความร่วมมือ สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพวิชาการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา หรือ              
ท่ีไดร้ับมอบหมาย 
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                    (8)  รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พฒันาวิชาการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเสนอต่อ
คณะกรรมการก  ากบัทิศส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
                    (9)  ปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดร้ับมอบหมาย 

บทเฉพาะกาล 
1. ให้หน่วยงานและคณะกรรมการท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีแนวทางน้ีใชบ้งัคบั  ยงัคงมีฐานะและอ านาจหนา้ท่ี 

เช่นเดิม  จนกว่าส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาได้มีการด าเนินการให้มีหน่วยงานและคณะกรรมการ
ตามแนวทางน้ี หรือให้แลว้เสร็จภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีใชแ้นวทางน้ี    
             2.  กรณีท่ีการจดัตั้งหรือการจดัองค์ประกอบคณะกรรมการมีปัญหาในทางปฏิบัติ  ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษานั้น พิจารณาตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


