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- ส ำเนำคู ่
 
 

ค ำสั่ง โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
    ท่ี ๑๕๔ /2564 

เร่ือง โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

.................................................................................................................................... 
 ด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เป็นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ท่ีช่วยให้ผู้เรียนแสดงถึงควำมเป็นตัวตน                
แสดงควำมเป็นชำติ และแสดงควำมเป็นสมำชิกของสังคมโลก กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย          
มีควำมส ำคัญต่อระบบกำรส่ือสำรหรือส่ือควำมหมำยในชีวิตจริง  ควำมจ ำเป็นของธรรมชำติสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
คือ ทักษะกำรฟัง ทักษะกำรดู  ทักษะกำรอ่ำน  ทักษะกำรเขียน และทักษะกำรพูด  กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้                  
จึงมีควำมจ ำเป็นมำกท่ีจะให้ผู้เรียนมีทักษะต่ำง ๆ ดังกล่ำวมำ อย่ำงมีคุณภำพและ มีประสิทธิภำพ  

เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ 27               
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้อ ำนวยกำร 
เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

 
    คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. นำยธนะกุล  ช้อนแก้ว ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ ์ รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
3. นำงสำวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์ รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
4. นำยสำทิตย์  สำยสนิท รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 
5. นำงวรรณวิสำ สมบัติวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
1. ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก และร่วมกันแกป้ัญหำท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน 
2. ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

1. นำงสำวอัญชสำ  ยิ้มถนอม  คร ู  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวรัชพร วิทยประพัฒน ์  คร ู  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวนวลฉวี นำคจันทร์  คร ู  กรรมกำร 
4. นำงจันทร์เจ้ำ เถียรทวี   คร ู  กรรมกำร 
5. นำงทำนตะวัน ศิรินพ   คร ู  กรรมกำร 
6. นำงศิริพร  มังกรแก้ว  คร ู  กรรมกำร 
7. นำยสมโภช  ไพศำลสมบัติรัตน์ คร ู  กรรมกำร 

/8. นำยอธิวัฒน์... 
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8. นำยอธิวัฒน ์ เงินสมบัติ  คร ู   กรรมกำร 
9. นำงสำวอมรำภรณ์ ทิพชัย   คร ู   กรรมกำร    
10. นำงสำวอันธิกำ บุญเลิศ   คร ู   กรรมกำร 
11.  นำงสำวปิยนันท์ กุลมำตย์  คร ู   กรรมกำร 
12. นำงสำวปัทมวรรณ โชติกลำง  คร ู   กรรมกำร 
13. นำงสำวจุฑำทิพย์ และล้ ำเลิศ  คร ู   กรรมกำร 
14. นำงสำวปำริจิตร ไพเรำะ   คร ู   กรรมกำร 
15.  นำงสำวสุพัชชำ เครือฉิม   คร ู   กรรมกำร 
16. นำงสำวจีรวรรณ์ เข็มกลัด   คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
1. เข้ำร่วมประชุมปรึกษำหำรือในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2. ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้                   

เพื่อให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 
3. วิเครำะห์และวำงแผนปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของทำงรำชกำร 
4. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน 
5. ปฏิบัติงำนหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

1. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

นำงสำวอัญชสำ  ยิ้มถนอม ครู 

 หน้ำที่ 
1. รับผิดชอบงำนบุคลำกรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2. ช่วยฝ่ำยวิชำกำรในกำรวิเครำะห์หลักสูตร จัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตร สำระกำรเรียนรู้ ให้เป็นไปตำม 

วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร 
3. ควบคุมและนิเทศติดตำม ดูแลกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของตนให้ด ำเนินไปตำมหลักสูตร 
4. จัดอัตรำก ำลังของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดครูเข้ำสอนรำยวิชำต่ำง ๆ  
5. วำงแผนงำนและจัดท ำแผนปฏิบัติงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประสำนงำน ดูแลให้มีกำรปฏิบัติงำนตำม

แผน พร้อมท้ังให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร/งำนต่ำง ๆ  
6. รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรสร้ำง กำรซ่อม กำรผลิตหรือจัดหำวัสดุอุปกรณ์ ส่ือกำรเรียน            

กำรสอนของกลุ่มวิชำ คุมกำรเงิน กำรจัดซื้อ จัดจ้ำงให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรและเป็นไปตำมระเบียบ
กำรเบิกจ่ำยเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 

7. จัดท ำบัญชีส่ือ กำรเรียนกำรสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสือ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนของกลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู้ จัดระบบกำรเก็บรักษำ กำรน ำไปใช้ให้อยู่ในระบบท่ีใช้กำรได้เสมอเกิดประโยชน์สูงสุด 

8. ติดตำมดูแลกำรจัดครูเข้ำสอนแทน ครูสอนซ่อมเสริม 
9. ดูแลเรื่องกำรวัดผล กำรประเมินผลกำรเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบกำรวัดและประเมินผล 
10.  จัดท ำระบบข้อมูลสถิติ เป็นเอกสำรสำรสนเทศของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

/11. จัดให้มี... 
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11. จัดให้มีกำรพัฒนำครูทำงด้ำนวิชำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
12. รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติกำร ห้องศูนย์กำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ห้องเรียนรำยวิชำ             

และแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด พร้อมใช้งำน 
13. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
2. รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

นำงสำวรัชพร   วิทยประพัฒน ์ ครู  

หน้ำที่ 
๑. จัดบุคลำกรเข้ำสอนแทนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
๒. จัดท ำแผน ปฏิทินงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำไทย 
๓. ติดตำมประเมินผลโครงกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
๔. ประสำนงำนภำยในและภำยนอกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
๕. จัดหำเอกสำรทำงวิชำกำรไว้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เพื่อให้ครูได้ค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม 
๖. ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำไทย ในกรณีท่ีหัวหน้ำกลุ่มมีภำรกิจ 
๗. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
3. พัสดุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

นำงสำวปิยนันท์  กุลมำตย์ ครู   

 หน้ำที่ 
1. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรใช้วัสดุ – อุปกรณ์ 
2. จัดท ำ ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ หรือขอเบิกจำกวัสดุกลำง 
3. จัดท ำทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
4. ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำนข้อมูลเกี่ยวกับงำนพัสดุ 
5. ท ำงำนร่วมกับงำนพัสดุโรงเรียนในกำรตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
6. ดูแล และท ำทะเบียนกำรใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
7. เสนอขอซ่อมแซมวัสดุ – อุปกรณ์ท่ีช ำรุด 
8. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
       

4. แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

นำงสำวปัทมวรรณ โชติกลำง ครู   

 หน้ำที่ 
๑.   วิเครำะห์และประสำนงำนกำรจัดท ำแผนงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยของโรงเรียน 
๒.   ประสำนงำน ดูแล และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม/โครงกำรในกลุ่มสำระกำร 
      เรียนรู้ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เพื่อให้บรรลุตำมแผนท่ีก ำหนดไว้. 

/3. รวบรวม... 
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๓.   รวบรวมสรุปผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ ภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
๔.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

5. งำนสำรบรรณ และธุรกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

  นำงทำนตะวัน   ศิรินพ   ครู  
นำงสำวปำริจิตร  ไพเรำะ  ครูผู้ช่วย 
   

 หน้ำที่ 
๑. ดูแลกำรท ำบัญชีรำยรับ รำยจ่ำยของกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
๒. เปิดบัญชีธนำคำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพื่อจัดเก็บรำยรับ และเบิกถอนรำยจ่ำยของกลุ่ม 
    สำระกำรเรียนรู ้
3. แจ้งข้อมูลรำยรับ รำยจ่ำยของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกภำคเรียนแก่ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
4. ประสำนงำนต่ำง ๆ ภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพื่อให้งำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้ และโรงเรียน 
5. เก็บเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เช่นค ำส่ังทุกชนิด หนังสือรำชกำรไว้เป็น

หลักฐำน  
6. รวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เสนอฝ่ำยบริหำร 
7. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

6.  งำนประกันคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

นำงสำวอมรำภรณ์ ทิพชัย  ครู   

 หน้ำที่ 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลและด ำเนินกำรประเมินประกันคุณภำพภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2. วิเครำะห์ข้อมูล สรุปผล จัดท ำเป็นรูปเล่มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.  จัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพของกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (SAR) ในปีกำรศึกษำ 
4.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

7. งำนสำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

นำยอธิวัฒน ์  เงินสมบัติ ครู   

 หน้ำที่ 
๑. รับแจ้งข่ำวสำรเรื่องรำวแก่ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๒.  ให้ข่ำวสำร กิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้แก่ฝ่ำยประชำสัมพันธ์โรงเรียนรวมท้ัง 
     แจ้งให้ครูและนักเรียนทรำบ  
 

/3. จัดท ำข้อมูล... 
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3. จัดท ำข้อมูลส่งให้งำนประชำสัมพันธ์เพื่อจัดท ำวำรสำรของโรงเรียน ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
4.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
                

8.  งำนนิเทศภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

นำงสำวนวลฉวี  นำคจันทร์ ครู 

หน้ำที่  
 ๑.  วำงแผนงำนนิเทศกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 2.  รวบรวมข้อมูลกำรนิเทศ และกำรสังเกตกำรสอนของครูภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนร ็

3.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเพื่อนครู เกี่ยวกับเนื้อหำและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
4.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
9.  งำนหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

นำงจันทร์เจ้ำ   เถียรทวี  ครู 

 หน้ำที่ 
  ๑.   พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

๒.   ประสำนงำนและร่วมออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภำพของผู้เรียน 
3.   รวบรวม ตรวจสอบ รหัสวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ ตัวชี้วัด ผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำต่ำง ๆ ของ 
      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน 
๓.   ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
10. งำนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

นำยสมโภช  ไพศำลสมบัติรัตน์  คร ู   

หน้ำที่ 
๑.   ให้ค ำปรึกษำและวำงแผนร่วมกันระหว่ำงครูในกำรประเมินผลรำยวิชำเดียวกัน 
๒.   สร้ำงและวิเครำะห์ข้อสอบเพื่อจัดเก็บเข้ำธนำคำรข้อสอบ 
๓.   จัดเตรียมแบบฟอร์มต่ำงๆเกี่ยวกับกำรวัดผลโดยประสำนงำนกับทะเบียนวัดผล 
4.   สรุปผลกำรเรียนของนักเรียนในแต่ละภำคเรียนและในแต่ละปีกำรศึกษำของกลุ่มสำระ 
      กำรเรียนรู้โดยประสำนกับผู้ประสำนประจ ำรำยวิชำ   
5.   รวบรวมสถิติกำรสอบผ่ำน กำรติด ๐ ร มส ในแต่ละรำยวิชำ เพื่อใช้ในกำรจัดสอนซ่อมเสริม 
      สอบแก้ตัว กำรเรียนซ้ ำ ตลอดจนจัดท ำสถิติผลกำรเรียนของแต่ละรำยวิชำ เพื่อเป็นข้อมูลใน 
     กำรศึกษำเปรียบเทียบและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
๖.   ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
 

/11. งำนส่ือ... 
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11.  งำนสื่อและเทคโนโลยีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

  นำงสำวอันธิกำ   บุญเลิศ  ครู  

 หน้ำที่ 
  ๑.  ปรับปรุงฐำนข้อมูลของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
  2.  รวบรวมแบบรำยงำนกำรใช้ส่ือของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำคเรียนละ 1 ครั้ง น ำจัดเก็บ 

     ในฐำนข้อมูล (DRIVE) ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
3.  บริกำรยืม-ส่งส่ือกำรเรียนกำรสอน และจัดท ำทะเบียนกำรใช้ส่ือและเทคโนโลยีต่ำง ๆ ของกลุ่ม 
     สำระกำรเรียนรู้  
4.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
12.  วิจัยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

  นำงสำวสุพัชชำ   เครือฉิม  ครู  

หน้ำที่ 
 ๑.  เผยแพร่ข่ำวสำรและข้อมูลเกี่ยวกับงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ 

๒.  ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ 
๓.  รวบรวมงำนวิจัยของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส่งข้อมูลให้งำนประกันคุณภำพของกลุ่มสำระ                  

      กำรเรียนรู้เพื่อจัดท ำ SAR ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และเสนอฝ่ำยวิชำกำร 
4.  รวบรวมบทคัดย่องำนวิจัยของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ น ำจัดเก็บในฐำนข้อมูล (DRIVE) 
     ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
 ๑3. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่หน่วยพัสดุ  

   นำงสำวจุฑำทิพย์  และล้ ำเลิศ ครู 

  หน้ำที่ 

1. มีหน้ำท่ีในกำรควบคุมกำรส่ังจ่ำยพัสดุ ก ำกับดูแล และตรวจสอบเอกสำรตำมใบเบิกพัสดุ และ  
ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560     

2. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๑4. งำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  นำงศิริพร  มังกรแก้ว  ครู 
 หน้ำที่ 
   ๑. ส ำรวจควำมต้องกำรหนังสือ วัสดุสำรสนเทศของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
       และแจ้งหัวหน้ำงำนห้องสมุด 

/2. ดูแล... 
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   ๒. ดูแล ตกแต่งห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยให้สวยงำมเป็นระเบียบ 
   ๓. ดูแลเอกสำร หนังสือประกอบกำรสอน คู่มือครู 
   ๔. เก็บรวบรวมสถิติต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรใช้ห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
   ๕. จัดป้ำยนิเทศเสริมควำมรู้ให้แก่ครู และนักเรียนได้ศึกษำ 

๖. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ เสียสละเพื่อบังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและ
และรำชกำรอย่ำงสูงสุด 
   

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     ส่ัง ณ วันท่ี  ๒  สิงหำคม  พ.ศ. 2564 
 
 
      (นำยธนะกุล ช้อนแก้ว) 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล  


