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แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัด 

(ปรับปรุง  พ.ศ.2554) 

 สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างเขตพื้นที่การศึกษาเดิม เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  จึงสมควรปรับปรุงเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยม 
ศึกษาตอน ปลาย โดยยกเลิกรูปแบบ แนวทาง การด าเนินงานของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัด
การศึกษา จังหวัด และศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย/ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหนังสือที่ ศธ 04010/ว1981   
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2551  เร่ือง การจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับจังหวัด  และ
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  เฉพาะส่วนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและศูนย์พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และให้ใช้แนวทางปรับปรุง พ.ศ. 2554  
ดังต่อไปนี้แทน 

ข้อ 1.  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด  

              องค์ประกอบ/บทบาทหน้าท่ี/วาระคณะกรรมการ 
              1.1  คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด  

ประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก                            

จากคณะกรรมการฯ 
 

รองประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 

จากคณะกรรมการฯ 
(ไม่เกิน 4  คน) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
3 – 5 คน 

กรรมการ 

ที่ปรึกษากลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ ฯ 
ผู้อ านวยการส านักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
หรือ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
ที่ประธานฯ คัดเลือก 
อย่างน้อย 1 คน 

 

กรรมการและผู้ช่วยแลขานุการ

การ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ที่ประธานฯคัดเลือก 

1 คน 

กรรมการและแลขานุการ

การ 
-ศึกษานิเทศก์ สพม.  1 คน, 
 -ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

      และครูเชี่ยวชาญ 2 คน 
     รวม 3คน     

กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนในสพม.         
ของแต่ละจังหวัด ทุกคน 

และตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสพป.1 คน และสังกัดอ่ืน 

สังกัดละ 1 คน (ถ้ามี) 

กรรมการ 
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หมายเหตุ   ประธานกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัด     
      และประธานกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ จัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด                                   
                ในแต่ละจังหวัด อาจเป็นบุคคลเดยีวกันได้  เพื่อการเชื่อมโยงภารกิจ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
   
            1.2   แนวทางการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด 

       1.2.1  ในจังหวัดหนึ่ง ๆ ให้มีเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัด               
1  เครือข่าย  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร มี  2  เครือข่าย ตามสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

        การประกาศจัดต้ัง เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัด                    
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        การเรียกชื่อให้ใช้ข้อความว่า  “เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น 
จังหวัด.............”   

                   ส าหรับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด  ในกรุงเทพมหานคร  
ให้ใช้ข้อความว่า “ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น  กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่
..............”   
       1.2.2  ให้มีคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด  
ประกอบด้วย    ผู้อ านวยการโรงเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาของแต่ละจังหวัดทุกคน                  
เป็นกรรมการ  ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสังกัดอ่ืน             
สังกัดละ 1 คน  (ถ้ามี)  เป็นกรรมการ  ศึกษานิเทศก์ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
มอบหมาย  1 คน  เป็นกรรมการ    ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯและครูเชี่ยวชาญ ที่ได้จากการคัดเลือกจากที่ประชุม
ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เป็นกรรมการ   ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้จากการคัดเลือกจากที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียน 3-5 คน 
เป็นกรรมการ    ให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ คัดเลือกผู้อ านวยการโรงเรียน จากโรงเรียน ที่มีศักยภาพ และความ
พร้อมสูงเป็นประธานฯ 1 คน   รองประธานฯไม่เกิน  4 คน  และให้ประธานฯ คัดเลือกผู้อ านวยการโรงเรียนเป็น
เลขานุการ 1 คน คัดเลือกผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ อย่างน้อย 1 คน  
ส าหรับที่ปรึกษาประกอบด้วยผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในพื้นที่จังหวัดนั้น  คณะ กรรมการดังกล่าวมี
วาระคราวละ 2 ปี หรือพ้นจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระ เมื่อ 

(1)  ตาย 
(2)  ออกจากราชการ 
(3)  พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ตามที่ก าหนด 
(4)  ย้ายไปปฏิบัติราชการจังหวัดอ่ืน 
(5)  ลาออกจากการเป็นกรรมการ  

      1.2.3  คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัด มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี ้
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                         (1)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ              
การเรียนรู ้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น 
จังหวัด นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  จุดเน้นของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  และความต้องการของท้องถิ่น 
                      (2)  ประสานและส่งเสริมการจัดท าแผนแม่บท ( Master Plan) แผนปฏิบัติการ ( Action Plan)  ของ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด 
                      (3)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้จังหวัดของเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด   จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาครู นักเรียนภายใน
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด และโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดอ่ืน  

                         (4) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด  
                         (5)  ติดตามรายงานและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน           
ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นและ
พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนด 
                         (6)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
                1.2.4  ให้มีส านักงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด  อยู่ใน
โรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนนั้นเป็นประธานเครือข่ายฯ  และให้ประธานเครือข่ายฯจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เป็นการประจ า ตามความเหมาะสม 
    1.2.5  ให้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัด อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 คร้ัง  และให้รายงานผลการประชุมต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ภายใน 7 วัน หลังการประชุม  
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ข้อ 2.  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด   
             องค์ประกอบ/บทบาทหน้าท่ี/วาระคณะกรรมการ 

2.1  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด      
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    ประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
                   และประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในแต่ละจังหวัด 
                  อาจเป็นบุคคลเดียวกันได้  เพื่อการเชื่อมโยงภารกิจ   และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 

2.2  แนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด 
       2.2.1  ให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด  จัดตั้งศูนย์พัฒนา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย 8 กลุ่มสาระ  
และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยค านึงถึงศักยภาพของโรงเรียนในเครือข่าย และกระจายที่ตั้งศูนย์พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เท่าที่จะสามารถท าได้อย่างเหมาะสม 
                    การประกาศจัดต้ังศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด ให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ 
        การเรียกชื่อให้ใช้ข้อความว่า   “ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ..........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
จังหวัด................ “ 

ประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นที่ต้ังศูนย์พัฒนาฯ 

รองประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธาน 1 คน และ 

รองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนของประธาน 1 คน 

รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนฝ่ายวิชาการ

ของโรงเรียน 

    ที่ได้รับคัดเลือก 

  

กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ   
การเรียนรู้......                     

ของโรงเรียนที่เป็น
ประธานศูนย์พัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้..... 

1 คน 

กรรมการ 
และแลขานุการ 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้.........          

ของโรงเรียนที่เป็น
ประธาน   

อย่างน้อย 1 คน 
 

ผู้ช่วย 
เลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้...... 
ของทุกโรงเรียน  
ในสังกัดเครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
ฯ  

กรรมการ 

-ศึกษานิเทศก์ หรือเจ้าหน้าที ่

 ที่ได้รับมอบหมาย จาก สพม.   

  1 คน   

-ผู้ทรงคุณวุฒิหรือครู  

 เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการ 

 เรียนรู.้..จ านวนที่เหมาะสม  
 

กรรมการ 
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                  ส าหรับศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร  ให้ใช้ข้อความ
ว่า “ศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้..............ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร  กลุ่มที่........”   
                     2.2.2  คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ...............ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            
จังหวัด ..............    ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด   ให้ผู้บริหาร
โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ .........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด..........    ของเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด  นั้น  เป็นประธาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด..........    ผู้อ านวยการโรงเรียนในเครือข่ายฯ  ที่มีความเหมาะสม   และรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการของโรงเรียนที่ตั้งศูนย์ เป็นรองประธาน   รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
ของโรงเรียนอื่นในเครือข่ายฯ ตามที่ได้รับคัดเลือก   เป็นกรรมการ   ศึกษานิเทศก์หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  1  คน  เป็นกรรมการ   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ......... จ านวนที่เหมาะสม   เป็นกรรมการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ........... ทุกโรงเรียน ใน
จังหวัด   เป็นกรรมการ  หัวหน้ากลุ่มสาร ะการเรียนรู้ ....... ของโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์ฯ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้........ที่ประธานศูนย์ฯคัดเลือกเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
                คณะกรรมการดังกล่าว  มีวาระคราวละ 2 ปี  หรือพ้นจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระเมื่อ 

          (1) ตาย 
          (2) ออกจากราชการ 
          (3) พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ตามที่ก าหนด 
          (4) ย้ายไปปฏิบัติราชการจังหวัดอ่ืน 

        (5) ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
               2.2.3  คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ...........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ..........   
ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด.............มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
                       (1)  จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้........ของโรงเรียนในเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด 
                       (2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษา (ถ้ามี) 
                       (3) ด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพครู นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา               
ที่รับผิดชอบตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
                       (4) สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการกับหน่วยงานทางการศึกษา และ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       (5) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่น 
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                       (6) นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ............ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ..........    ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด...........                     

         (7)  ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวิชาการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ               
การจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัด.........หรือที่ได้รับมอบหมาย 
                       (8)  รายงานผลการด าเนินงานของ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ .........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จังหวัด ............    เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น
จังหวัด..........และศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษา (ถ้ามี) 
                       (9)  ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย      
             2.2.4 การประกาศจัดต้ัง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ .........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ..........      
และการแต่งตั้งคณะกรรมการ  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ .........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ..........      
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
             2.2. 5 ให้ประธาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ............ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด .............     
ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด....แต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียนของตน
และจากโรงเรียนอื่นในเครือข่ายฯนั้น เป็นอนุกรรมการ  คณะท างาน ตามความเหมาะสม  
              2.2.6 ให้มีส านักงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ...........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ..........      
อยู่ในโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนนั้นเป็นประธานศูนย์ฯ และให้ประธานจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นการ
ประจ าตามความเหมาะสม 
              2.2.7  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้...........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด............    อาจจัดกิจกรรม
ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ .......ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ........ อ่ืน ๆ ในเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ที่สังกัดหรือนอกเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการ
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ที่สังกัดและต่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ 
 

* หมายเหต ุ -ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้...........ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด.......... ประกอบด้วย 
                        ศูนย์ฯ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และอาจมีศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                        อ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม  

  - แต่ละศูนย์ฯ สามารถแต่งตั้งอนุกรรมการตามความเหมาะสม  การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการให้ 
                         เป็นอ านาจหน้าที่ของ ประธานเครือข่าย ฯหรือผอ.สพม.แล้วแต่ข้อตกลงของคณะกรรมการ 
                         เครือข่ายและผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ 
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ข้อ 3.   เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด 
            องค์ประกอบ/บทบาทหน้าท่ี/วาระคณะกรรมการ 
 3. 1 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ประธานกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัด    
       และประธานกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด                                   
                  ในแต่ละจังหวัด อาจเป็นบุคคลเดียวกันได้  เพื่อการเชื่อมโยงภารกิจ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 

3.2  แนวทางการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด      
     3.2.1  ในจังหวัดหนึ่ง ๆ ให้มีเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอน ปลายจังหวัด              

1  เครือข่าย  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร มี  2  เครือข่าย ตามสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

     การประกาศจัดต้ัง เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอน ปลาย จังหวัด                    
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     การเรียกชื่อให้ใช้ข้อความว่า  “ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จังหวัด.............”   

                  ส าหรับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอน ปลายจังหวัด  ในกรุงเทพมหานคร  
ให้ใช้ข้อความว่า “ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอน ปลาย  กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่
..............”   

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด  

ประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่โรงเรียนที่ได้รับ 

การคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ 
 

รองประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 

(ไม่เกิน 4  คน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนใน สพม.                 
ของแต่ละจังหวัด ทุกคน 

ตัวแทนผู้บริหารสังกัดอ่ืน 

ที่จัดม.ปลาย 
สังกัดละ 1 คน (ถ้ามี) 

กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ที่ประธานคัดเลือก 

1  คน 

กรรมการและแลขานุการ
การ 

ศึกษานิเทศก์ สพม.  1 คน, 
ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และ 

ครูเชี่ยวชาญ  2  คน  รวม  3 คน    
  
 

กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
3 – 5 คน 

  
 

กรรมการ 

ที่ปรึกษาเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขต 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
และ 

รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนที่ประธาน

คัดเลือก 
 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยแลขานุการ 
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     3.2.2  ให้มีคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอน ปลาย  จังหวัด  
ประกอบด้วย    ผู้อ านวยการโรงเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาของแต่ละจังหวัดทุกคน                  
เป็นกรรมการ  ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสังกัดอ่ืน             
สังกัดละ 1 คน  (ถ้ามี)  เป็นกรรมการ  ศึกษานิเทศก์ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
มอบหมาย  1 คน  เป็นกรรมการ    ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯและครูเชี่ยวชาญ ที่ได้จากการคัดเลือกจากที่ประชุม
ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เป็นกรรมการ   ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้จากการคัดเลือกจากที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียน 3-5 คน 
เป็นกรรมการ    ให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ คัดเลือกผู้อ านวยการโรงเรียน จากโรงเรียน ที่มีศักยภาพ และความ
พร้อมสูงเป็นประธานฯ 1 คน   รองประธานฯไม่เกิน  4 คน  และให้ประธานฯ คัดเลือกผู้อ านวยการโรงเรียนเป็น
เลขานุการ 1 คน คัดเลือกผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ อย่างน้อย 1 คน  
ส าหรับที่ปรึกษาประกอบด้วยผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในพื้นที่จังหวัดนั้น  คณะ กรรมการดังกล่าวมี
วาระคราวละ 2 ปี หรือพ้นจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระ เมื่อ 

(1)  ตาย 
(2)  ออกจากราชการ 
(3)  พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ตามที่ก าหนด 
(4)  ย้ายไปปฏิบัติราชการจังหวัดอ่ืน 
(5)  ลาออกจากการเป็นกรรมการ  

    3.2.3  คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอน ปลายจังหวัด มีอ านาจ
หน้าท่ี ดังนี ้

                      (1)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ              
การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา      
ตอนปลาย จังหวัด  นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จุดเน้นของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  และความต้องการของท้องถิ่น 
                      (2)  ประสานและส่งเสริมการจัดท าแผนแม่บท ( Master Plan) แผนปฏิบัติการ ( Action Plan)  ของ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอน ปลาย จังหวัด และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ การเรียนรู้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด 
                      (3)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด
ของ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอน ปลาย จังหวัด   จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาครู นักเรียนภายใน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอน ปลาย จังหวัด  และ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดอ่ืน  

                         (4) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ
โรงเรียนในศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด ของ เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด  



13 
 

                         (5)  ติดตามรายงานและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน           
ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอน ปลาย จังหวัด ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการกระตุ้น
และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนด 
                         (6)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
                3.2.4  ให้มีส านักงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอน ปลาย จังหวัด  อยู่ใน
โรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนนั้นเป็นประธานเครือข่ายฯ  และให้ประธานเครือข่ายฯจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เป็นการประจ า ตามความเหมาะสม 
    3.2.5  ให้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอน ปลาย
จังหวัด อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 คร้ัง  และให้รายงานผลการประชุมต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ภายใน 7 วัน หลังการประชุม  
   

ข้อ 4.  คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด  
           องค์ประกอบ/บทบาทหน้าท่ี/วาระคณะกรรมการ 

4.1 คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    ประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)   
                    และ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)     
                   ในแต่ละจังหวัด อาจเป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อการเชื่อมโยงภารกิจและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

ประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นที่ต้ังศูนย์ฯ 

รองประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธาน 1 คน และ 

รองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนของประธาน 1 คน  
 
 

รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนฝ่ายวิชาการ
ของโรงเรียนอื่น 

ที่ได้รับคัดเลือก 
 

กรรมการ 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้.........          

ของโรงเรียนที่เป็น
ประธาน   

อย่างน้อย 1 คน 
 

     ผู้ช่วยแลขานุการการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้......... 

 ทุกโรงเรียนในสังกัด
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพฯ 

 

กรรมการ 

-ศึกษานิเทศก์ หรือ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

จาก สพม.  จ านวน  1 คน  

 -ผู้ทรงคุณวุฒิหรือครู

เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการ

เรียนรู.้..จ านวนที่เหมาะสม  
 

กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้........ 

ของโรงเรียน 
ที่เป็นประธานศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้.....  1 คน 

กรรมการและแลขานุการ 
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4.2  แนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด 
       4.2.1  ให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอน ปลาย จังหวัด จัดตั้งศูนย์พัฒนา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย 8 กลุ่มสาระ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย
ค านึงถึงศักยภาพของโรงเรียนในเครือข่าย และกระจายที่ตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เท่าที่จะ
สามารถท าได้อย่างเหมาะสม 
                             การประกาศจัดต้ัง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ...............ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                
จังหวัด............   ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
                 การเรียกชื่อให้ใช้ข้อความว่า  “ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ...............ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จังหวัด.............. ” 

                            ส าหรับศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในก รุงเทพมหานคร  ให้ใช้
ข้อความว่า “ศูนยพ์ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้........ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กรุงเทพมหานคร กลุ่มที.่.......”   
                     4.2.2  คณะ กรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ...........ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                
จังหวัด ..........    ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษาตอน ปลาย จังหวัด    ให้ผู้บริหาร
โรงเรียนที่เป็น ที่ตั้งศูนย์ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ .........ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด ..........    ของ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอน ปลาย จังหวัด นั้น  เป็นประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ........ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด ..........    ผู้อ านวยการโรงเรียนในเครือข่ายฯ  ที่มีความ
เหมาะสม   และรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการของโรงเรียนที่ตั้งศูนย์  เป็นรองประธาน   รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนฝ่ายวิชาการของโรงเรียนอื่นในเครือข่าย ฯ ตามที่ได้รับคัดเลือก   เป็นกรรมการ   ศึกษานิเทศก์หรือ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   1  คน  เป็นกรรมการ    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ...... จ านวนที่เหมาะสม   เป็นกรรมการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ........ ทุกโรงเรียน ในจังหวัด   เป็นกรรมการ  หัวหน้ากลุ่มสาร ะการเรียนรู้ ....... ของโรงเรียนที่เป็นที่ตั้ง
ศูนย์ฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ  และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้.. ....ที่ประธานศูนย์ฯคัดเลือก  อย่างน้อย 1 
คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
                คณะกรรมการดังกล่าว  มีวาระคราวละ 2 ปี  หรือพ้นจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระเมื่อ 

          (1) ตาย 
          (2) ออกจากราชการ 
          (3) พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ตามที่ก าหนด 
          (4) ย้ายไปปฏิบัติราชการจังหวัดอ่ืน 

        (5) ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
               4.2.3  คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ........ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด ..........   
ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด.........มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
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                       (1)  จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้........ของโรงเรียนในเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย  จังหวัด........... 
                       (2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษา (ถ้ามี) 
                       (3) ด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพครู นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา               
ที่รับผิดชอบตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
                       (4) สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการกับหน่วยงานทางการศึกษา และ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       (5) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่น 
                       (6) นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู.้........ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด.......... ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จังหวัด.........                     

         (7)  ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวิชาการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ               
การจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด...........หรือที่ได้รับมอบหมาย 
                       (8)  รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้........ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัด..........     เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอน ปลาย
จังหวัด.........และศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษา (ถ้ามี) 
                       (9)  ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย      
             4.2.4 การประกาศจัดต้ัง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ .......ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด..........      
และการแต่งตั้งคณะกรรมการ  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ .......ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด ..........      
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
             4.2.5 ให้ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ .......ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด..........     ของ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด........แต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียนของตน
และจากโรงเรียนอื่นในเครือข่ายฯนั้น เป็นอนุกรรมการ / คณะท างาน ตามความเหมาะสม  
              4.2.6 ให้มีส านักงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ .......ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด ..........      
อยู่ในโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนนั้นเป็นประธานศูนย์ฯ และให้ประธานจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น                   
การประจ าตามความเหมาะสม 
              4.2.7  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้........ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด..........      อาจจัดกิจกรรม
ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ .........ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด    อื่น ๆ ในเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอน ปลาย จังหวัด   ที่สังกัด หรือ นอกเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การ
จัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด...... ที่สังกัดและต่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ 
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* หมายเหต ุ - ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยศูนย์ฯ 8 กลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     และอาจมีศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
             ตามความเหมาะสม  

  - แต่ละศูนย์ฯ สามารถแต่งตั้งอนุกรรมการให้เป็นตามความเหมาะสม การแต่งตั้ง 
                        คณะอนุกรรมการให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ  ประธานเครือข่าย ฯหรือผอ.สพม.แล้วแต่ข้อตกลงของ 
                       คณะกรรมการเครือข่ายและผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ 
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             แนวทาง/ข้อเสนอแนะการบริหารเพื่อความเป็นเอกภาพระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ให้อยู่ในดุลพินิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข้อ 1.  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัด และเครือข่ายส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด มีโครงสร้างและองค์ประกอบคล้ายกัน และอาจมีประธาน
เครือข่าย คนเดียวกัน แต่แนวทางการพัฒนานักเรียนและครูต่างกันทั้งกลุ่มเป้าหมายและปริมาณ  และอาจจะมี
จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน หากส านักงานเขตพื้นที่ใดพิจารณาเห็นว่าสามารถหลอมการท างานพร้อมกัน
โดยประสงค์จะหลอมให้บริหารจัดการเป็นเครือข่ายเดียวกัน  ก็สามารถใช้ดุลพินิจได้   แต่ควรตระหนักถึงการ
ปฏิบัติงานที่เน้นผู้รับบริการที่ต่างกันและอาจมีงบประมาณสนับสนุนแยกส่วนกัน    นอกจากนี้ ยังจะมีผลต่อเน่ือง
ไปยังศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัด  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  อาจมีที่ตั้งเป็นที่แห่งเดียวกัน   เพื่อหลอมการบริหารจัดการเป็นศูนย์ฯเดียวกันด้วย  เว้นแต่
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน (เช่น ฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา  ฝรั่งเศส  จีน  คอมพิวเตอร์  คหกรรม  เกษตรกรรม 
ดนตรีไทย ดนตรีสากล  นาฎศิลป์  หรือการศึกษาพิเศษ ฯลฯ) อาจมีเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ข้อ 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  รับผิดชอบจัดการศึกษาใน เขตพื้นที่หลายลักษณะ 
กล่าวคือ ส านักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาตั้งแต่ 1  -  4 จังหวัด  และ กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งพื้นที่
รับผิดชอบ เป็น 2 เขตพื้นที่   ดังนั้น ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึง สามารถใช้ดุลพินิจ
ในการจัดต้ังศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาการประจ าเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได้ตามบริบท  เพื่อให้มี
บทบาท สร้างเอกภาพโดยรวม แนวคิดนโยบายและกิจกรรมการขับเคลื่อนของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัด  และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อให้มีศูนย์กลาง การปฏิบัติงาน
เชื่อมโยงสู่ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 คณะท างานปรับปรุงระเบียบ ฯ  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ จึงเสนอแนวทางให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พิจารณาใช้ดุลพินิจในการด าเนินงานตามที่เห็นสมควร  ดังนี ้
 

คณะกรรมการก ากับทิศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 1.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้อ านวยการ ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับทิศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เป็นประธาน  ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ /หรือตอนปลาย  จังหวัด    เป็นรองประธาน   ประธานสหวิทยาเขต   ผู้ทรงคุณวุฒิใน

แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 
การบริหารเพื่อความเป็นเอกภาพระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา 
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สาขาที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคัดเลือก จ านวนไม่
เกิน 3 คน  เป็นกรรมการ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  มอบหมาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ทั้งนี้ให้มี
คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ประธาน
อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (อ.ก.ค.ศ. ) 
และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร    

กรณีต าแหน่งประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นและ/หรือตอนปลาย 
จังหวัด   และประธานสหวิทยาเขตเป็นคนเดียวกัน  ให้เป็นกรรมการในต าแหน่งเดียว  โดย ไม่ต้องจัดผู้แทน  
กรรมการดังกล่าวนี้ มีวาระคราวละ 2 ปี หรือพ้นจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระเมื่อ 

(1)  ตาย 
(2)  ออกจากราชการ 
(3)  พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ตามที่ก าหนด 
(4)  ย้ายไปปฏิบัติราชการจังหวัดอ่ืน 
(5)  ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
(6)  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค าสั่งให้พ้นจากการเป็นกรรมการ 

               ในกรณตี าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนก าหนด ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวัน 
นับตั้งแตต่ าแหน่งกรรมการว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหกสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้             
ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น  ให้อยู่ในวาระได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 
               2.  คณะกรรมการก ากับทิศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1)   ก ากับทิศทาง นโยบาย เป้าหมายการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพทางวิชาการโดยผ่านภาคี
เครือข่ายระดับต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการมัธยมศึกษาสู่สากล 
  (2)  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา และให้ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการยกระดับคุณภาพต่อคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
                         (3) ให้การรับรองแผนปฏิบัติการ เป้าหมายของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ/และตอนปลาย จังหวัด   ตลอดจนมาตรการส าคัญเพื่อประสานหรือมอบหมาย              
แก่สถานศึกษาในสังกัดและเครือข่ายระดับต่าง ๆ  
  (4)  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาหรือพิจารณาแนวปฏิบัติในการบริหารและ           
การด าเนินงานทางวิชาการที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (5)   ติดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ/และตอนปลาย  จังหวัด   และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกปี 
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  (6)  จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและสังคมเครือข่ายตามความเหมาะสม โดยเฉพาะโรงเรียนสังกัดอ่ืนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
  (7)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

(8)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการ 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มอบหมาย 
 3.  การประชุมคณะกรรมการก ากับทิศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ให้มีการประชุม
คณะกรรมการก ากับทิศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  อย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 คร้ัง   
สหวิทยาเขต 

               1. การจัดตั้งสหวิทยาเขต  ประกอบด้วย  โรงเรียนไม่น้อยกว่าห้าโรงเรียน  แต่ไม่ควรเกินแปดโรงเรียน  
เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของโรงเรียนให้ใกล้เคียงกัน โดยกระจายโรงเรียนที่มีความพร้อมสูงในการช่วยเหลือ ดูแลและ          
ร่วมพัฒนาโรงเรียนอื่นในสหวิทยาเขต  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถจัดต้ังสหวิทยาเขตให้มีจ านวนโรงเรียน
ตามที่ก าหนดได้ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณาก าหนดจ านวนโรงเรียนตามความเหมาะสม 
       ชื่อและสัญลักษณ์ ของสหวิทยาเขตให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตก าหนด  

                  การประกาศจัดต้ังสหวิทยาเขตให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานั้น 
     2. ให้มีคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต  ประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนใน                        
สหวิทยาเขต  เป็นคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตคัดเลือกกรรมการเป็นประธานหนึ่งคน                          
รองประธานหนึ่งคน  ผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนึ่งคน  เป็นกรรมการและเลขานุการ  รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนที่เป็นประธานสหวิทยาเขต  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

        ทั้งนี้  การคัดเลือกโรงเรียนที่เป็น ประธานกรรมการสหวิทยาเขต  ควรพิจารณาโรงเรียนที่มีความ
พร้อมสูงทั้งด้านวิชาการ ทรัพยากรและบุคลากร  ที่สามารถเอ้ือต่อการดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตได้ 
                     กรรมการดังกล่าวนี้ มีวาระคราวละ 2 ปี หรือพ้นจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ออกจากราชการ 
(3) พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ตามที่ก าหนด 
(4) ย้ายไปปฏิบัติราชการจังหวัดอ่ืน 
(5) ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
(6) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีค าสั่งให้พ้นจากการ                            

เป็นกรรมการ 
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               3. ให้มีส านักงานสหวิทยาเขตอยู่ในโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนนั้นเป็นประธานสหวิทยาเขต  และ          
ให้ประธานสหวิทยาเขต จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าตามความเหมาะสม 
  4.  คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ 

หน่วยงานต้นสังกัด 

(2) ก าหนดมาตรฐานวิชาการและเป้าหมายการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 

(3) จัดท าแผนการรับนักเรียนภายในสหวิทยาเขตให้สอดคล้องกับนโยบายของ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

(4) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเพื่อการใช้ทรัพยากร บุคลากรร่วมกัน 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 

(5) จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 

(6) ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสหวิทยาเขตและรายงานต่อกลุ่มโรงเรียน 

มัธยมศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

       (7)  เสนอแนวทางของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ ด้านบริหาร 

บุคคล และด้านบริหารทั่วไปต่อกลุ่มโรงเรียนเพื่อการพิจารณาให้การสนับสนุนสหวิทยาเขตในการยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานการมัธยมศึกษาสู่สากล 

       (8) สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขตโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น 

กับนักเรียนเป็นส าคัญ 

       (9) ด าเนินงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ศูนย์พัฒนาวิชาการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต............ 
      การพัฒนาวิชาการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้มีการจัดต้ังศูนย์พัฒนาวิชาการ ของ
เขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานประสานเชื่อมโยงภารกิจศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  จังหวัดในแต่ละ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นและ/หรือตอนปลาย  จังหวัด  ดังนี้ 

     1. ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นประธาน
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  จังหวัดของแต่ละเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น
และ/หรือตอนปลาย  จังหวัด  ให้เป็นประธานศูนย์พัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้/ วิชาการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เพื่อท าหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินการทางวิชาการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้คร อบคลุม  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยให้
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ท าหน้าที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  จังหวัด ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
ตอนต้นและ/หรือตอนปลาย  จังหวัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นด้วย 
                  2. ให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นประธานกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ัน และให้คัดสรรประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดในเครือข่ายฯที่เหลือเป็น 
รองประธาน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้  จังหวัดนั้น   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  จังหวัด นั้น   
ผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มสาระการเรียนรู้น้ัน  ศึกษานิเทศก์ในสาระวิชานั้นหรือที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามอบหมาย เป็นกรรมการ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนที่
เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
โรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
                 กรรมการดังกล่าวนี้ มีวาระคราวละ 2 ปี หรือพ้นจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ออกจากราชการ 
(3) พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ตามที่ก าหนด 
(4) ย้ายไปปฏิบัติราชการจังหวัดอ่ืน 
(5) ลาออกจากการเป็นกรรมการ 

                3.  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
                     (1)  จัดท าหรือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร งานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้             
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
                     (2) จัดท าหรือหลอมแผนพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ                  
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและเป็นไปตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการมัธยมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                     (3)  เป็นแกนน าในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบของโรงเรียน  ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
                     (4)  เป็นแกนน าในการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการกับหน่วยงานทางการศึกษา และ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                     (5) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการ แก่โรงเรียน ครู นักเรียน รวมถึง ชุมชนและหน่วยงานอื่น 
                     (6)  นิเทศ ติดตามผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัด 
                     (7)  ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวิชาการของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ               
ที่ได้รับมอบหมาย 
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                    (8)  รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เสนอต่อ
คณะกรรมการก ากับทิศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
                    (9)  ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

บทเฉพาะกาล 
1. ให้หน่วยงานและคณะกรรมการที่มีอยู่ในวันที่แนวทางนี้ใช้บังคับ  ยังคงมีฐานะและอ านาจหน้าที่ 

เช่นเดิม  จนกว่า ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได้มีการด าเนินการให้มีหน่วยงานและคณะกรรมการ
ตามแนวทางนี้ หรือให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ใช้แนวทางนี้    
             2.  กรณีที่การจัดตั้งหรือการจัดองค์ประกอบคณะกรรมการมีปัญหาในทางปฏิบัติ  ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น พิจารณาตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


