
 
ที่   ศธ ๐๔๒๔๒/๑๔๑๑ 

  
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต ๑๒ 
สวนสมเด็จพระศรีธรรมโศกราช  ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง  นครศรีธรรมราช   ๘๐๐๐๐ 

                ๑๘   เมษายน  ๒๕๕๕  

เรื่อง      มอบหมายภารกิจการบริหารจัดการของสหวิทยาเขต 

เรียน     ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. ๑๒ ทุกโรง  

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย       คําสั่ง สพม.๑๒ ที ่๑๔๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕    จาํนวน ๑ ชุด 

เพื่อให้การดําเนินการบริหารจัดการมัธยมศึกษา บรรลผุลตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่๖๒๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มอบหมายภารกิจการ
บริหารจัดการของสหวิทยาเขตให้กับผู้บริหารสถานศึกษา(ประธานสหวิทยาเขต)และบคุลากรทางการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาดว้ยแล้ว   

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป          
                            

      ขอแสดงความนับถือ 
                                                   

                                                                      
 
      (นายจําเริญ  รตันบุรี) 
    ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 
             
 
 

                                                                     

 
 

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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คําส่ังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
ที่  ๑๔๑  /๒๕๕๕ 

เรื่อง  มอบหมายภารกิจการบรหิารจัดการของสหวิทยาเขต 
............................................................................................... 

 ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้ประกาศ จัดตั้งสหวิทยาเขต ประกาศ      
ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ต ามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เรื่อง     
ระเบียบการจัดตั้งสหวิทยาเขตและกลุ่มโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่   
๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕   
 เพื ่อ ใ ห้ก า รดํา เ นินก า รบริห า รจัด ก า รมัธ ยมศึกษา  บรรลุผ ลตามประกาศ  สํานัก ง าน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่  ๖๒๑/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔  จึงอาศัยอํานาจ
ต า มค ว า ม ใ นม า ต ร า  ๒๔  แห่ง พ ร ะ ร า ชบัญญัติร ะ เ บีย บ ข้า ร า ช ก า ร ค รูแ ล ะบุค ล า ก รท า ง ศึก ษ า      
พ .ศ .  ๒๕๔๗  มอบหมายภา รกิจ การบริหารจัดการของสหวิทยาเขตให้กับผู้บริหารสถานศึกษา(ประธาน        
สหวิทยาเขต) และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (รายละเอียด                 
ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) ดังนี้ :- 

๑. คณะกรรมการการบริหารสหวิทยาเขต มีอํานาจหน้าที่  
๑.๑ จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ

หน่วยงานต้นสังกัด 
๑.๒ กําหนดมาตรฐานวิชาการและเป้าหมายของการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยา

เขต 
๑ .๓  จั ดทํ าแผนการรับนั ก เ รี ยนภายในสหวิทยา เขตให้ สอดคล้ อ งกับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
๑.๔ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเพื่อการใช้ทรัพยากรบุคลากรร่วมกันใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
๑.๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
๑.๖ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสหวิทยาเขตและรายงานต่อกลุ่มโรงเรียน

มัธยมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
๑.๗ เสนอแนวทางของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ ด้านบริหาร

บุคคล และด้านบริหารทั่วไปต่อกลุ่มโรงเรียนเพื่อการพิจารณาให้การสนับสนุนสหวิทยาเขตในการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการมัธยมศึกษาสู่สากล 

๑.๘ สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขตโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนเป็น
สําคัญ 

๑.๙ ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 ๑

 
๒. รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  มีอํานาจหน้าที่ 

๒.๑ ประสานงาน  กํากับ  ดูแลช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด
กิจกรรม ของสหวิทยาเขต 

๒.๒ นิเทศ  ติดตามผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสหวิทยาเขต 
๒.๓ เสนอแนวทางการพัฒนา  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการคุณภาพของ

โรงเรียนในสหวิทยาเขต และ เขตพื้นที่การศึกษา 
๒.๔ ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๓. ศึกษานิเทศก์ ประจําสหวิทยาเขต 
๓.๑  จัดทําข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน   

สหวิทยาเขต 
๓.๒  นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล ส่งเสริมและสนับสนุน การดําเนินงานการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 
๓.๓ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสหวิทยาเขต 
๓.๔ วิเคราะห์  สังเคราะห์ วิจัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา และ     

สหวิทยาเขต      
๓.๕ เสนอแนวทางการพัฒนา  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการคุณภาพของ

โรงเรียนในสหวิทยาเขต และ เขตพื้นที่การศึกษา 
๓.๖ ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                                          ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  เมษายน   พ.ศ.   ๒๕๕๕ 
 

                 
                                      

(นายจําเริญ  รตันบุรี) 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 




