
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๒๗ /  ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการคัดเลือกลูกจ(างชั่วคราว  (ปฏิบัติหน(าท่ีการสอน) 

จากเงินนอกงบประมาณป0 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ตามท่ีโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  อําเภออุบลรัตน�  จังหวัดขอนแก น  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๕  ประกาศดําเนินการรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจ(างเป:นลูกจ(างชั่วคราว  
(ปฏิบัติหน(าท่ีการสอน)  จากเงินนอกงบประมาณป0 พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  เดือนตุลาคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  จํานวน  ๒  อัตรา  กลุ มวิชา/สาขาวิชาเอก/ทาง  ภาษาจีน  จํานวน  ๑  อัตรา  และกลุ มวิชา/ 
สาขาวิชาเอกทาง/ ดนตรีศึกษา จํานวน  ๑  อัตรา  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑)  แห งระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑)  แห งพระราชบัญญัติข(าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติม  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน  ด วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับ
พนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ี  ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรือ่ง  การมอบอํานาจ
เก่ียวกับลูกจ(างชัว่คราว ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข(อง  จงึขอแต งต้ังบุคคลต อไปนี้เป:น
คณะอนุกรรมการดําเนินการคัดเลือกลูกจ(างชัว่คราว(ปฏิบัติหน(าท่ีการสอน) จากเงินนอกงบประมาณป0 พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปEFา    ผู(อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสุเวช  แนวเงินดี   ผู(แทนกรรมการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู(อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นางภัทราภรณ�  ลิมปIนิศากร หัวหน(ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๕) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน(ากลุ มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๖) นางอุไร  ครองผา   หัวหน(ากลุ มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๗) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ผู(แทนกรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 
 ๘) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู(อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางสาวจันทร�เพ็ญ ไชยะเวช หัวหน(างานบุคคล กรรมการและผู(ช วยเลขานุการ 



๒ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให(คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม  ให(การดําเนินงานเป:นไป 
ด(วยความเรียบร(อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะอนุกรรมการดําเนินการคัดเลือกลูกจ�างช่ัวคราว  (ปฏิบัติหน�าท่ีการสอน)  ประกอบด�วย 

 ๒.๑ คณะอนุกรรมการประเมินการสาธิตการสอน  ประกอบด�วย 
 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู(อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน(ากลุ มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๓) นางยุวดี  รัชพันธ�    หัวหน(ากลุ มสาระการเรียนรู(ภาษาต างประเทศ กรรมการ 
 ๔) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน(ากลุ มสาระการเรียนรู(ศิลปะ   กรรมการ 
 ๕) นางณัฐธิดา  เหลาหา   ครู  ค.ศ. ๓   กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๒ คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ+และประเมินแฟ.มผลงาน  ประกอบด�วย 
 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู(อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ผู(แทนกรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 
 ๓) นางสาวจันทร�เพ็ญ ไชยะเวช หัวหน(างานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษาหารือ  กําหนดหลักเกณฑ�วิธีการประเมิน  ดําเนินการคัดเลือก  ในวันท่ี  ๑๘  
ตุลาคม  ๒๕๖๒  ให(เป:นไปด(วยความเรียบร(อย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม 

 ๒.๓ คณะอนุกรรมรวบรวมและสรุปผลการประเมิน  ประเมินการสาธิตการสอน   
การสัมภาษณ+และประเมินแฟ.มผลงาน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู(อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู(อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ผู(แทนกรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 
 ๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ ไชยะเวช หัวหน(างานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี รวบรวมและสรุปผลการประเมิน  ประเมินการสาธิตการสอน  การสัมภาษณ�และประเมิน
แฟPมผลงาน ให(แล(วเสร็จในวันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เสนอผู(อํานวยการโรงเรียนทราบต อไป 

ขอให(คุณครูและบุคลากรท่ีได(รับการแต งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน(าท่ีท่ีได(รับมอบหมายด(วยเรียบร(อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส ต อหน(าท่ี  
อย างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน(าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให(เกิดผลดีแก 
ทางราชการสืบไป  ถ(าพบข(อผิดพลาดในการพิมพ�  ปQญหาข(อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข(อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน(าท่ีให(แจ(งกลุ มการบริหารงานวิชาการ  และงบประมาณฯ  ทราบเพ่ือแก(ไข  และรายงาน 
ให(ผู(อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก(ไขต อไป 



๓ 

ท้ังนี้ตั้งแต บัดนี้เป:นต(นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๗  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายบวร  ใจปEFา) 

ผู(อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


