
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๓๓ /  ๒๕๖๒ 
เรื่อง  จ างลูกจ างชั่วคราว  (ปฏิบัติหน าท่ีการสอน)  จากเงินนอกงบประมาณป, พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ตามท่ีโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  อําเภออุบลรัตน�  จังหวัดขอนแก3น  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๕  ได ดําเนินการคัดเลือกลูกจ างชั่วคราว (ปฏิบัติหน าท่ีการสอน)  จากเงินนอก
งบประมาณป, พ.ศ. ๒๕๖๓  จํานวน  ๒  อัตรา  กลุ3มวิชา/สาขาวิชาเอก/ทาง/  ภาษาจีน  จํานวน  ๑  อัตรา  
และกลุ3มวิชา/ สาขาวิชาเอกทาง/ ดนตรีศึกษา จํานวน  ๑  อัตรา  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๕ (๓)  แห3ง
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม  หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี 
กค. ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑  ลงวันท่ี ๒๖  เมษายน ๒๕๔๒  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ี  
๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ างชัว่คราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวข อง  จึงสั่งจ างลูกจ างชั่วคราว  (ปฏิบัติหน าท่ีการสอน)  จากเงินนอกงบประมาณป, พ.ศ. ๒๕๖๓  
จํานวน  ๒  ราย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท ายนี้ 

๑) นางสาวศรัณยา  ชาญประเสริฐ  เกิดเม่ือวันท่ี ๑๖  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๐  บัตรประจําตัว
ประชาชนเลขท่ี  ๑๔๐๙๙๐๑๕๒๙๓๓๑  อายุ  ๒๒  ป,  อยู3บ านเลขท่ี  ๑๑๗/๑  หมู3 ๑๓   ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองขอนแก3น  จังหวัดขอนแก3น  รหัสไปรษณีย� ๔๐๐๐๐   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ศิลปะศาสตร
บัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก3น  
อัตราค3าจ างเปEนเงินจํานวน เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ วน) 

๒) นายฉัตรชัย  ปุราโส  เกิดเม่ือวันท่ี ๑๔  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๔  บัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี  ๑๔๐๙๙๐๐๗๔๕๖๓๓  อายุ  ๒๘  ป,  อยู3บ านเลขท่ี  ๑๗๑  หมู3 ๒๐  ตําบลศิลา  อําเภอเมืองขอนแก3น  
จังหวัดขอนแก3น รหัสไปรษณีย� ๔๐๐๐๐  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศิลปJ)  
วิทยาลัยดุริยางคศิลปJ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อัตราค3าจ างเปEนเงินจํานวน เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท   
(หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ วน) 

ให�บุคคลท้ังสองมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

 มีหน าท่ีและความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน ส3งเสริมการเรียนรู  บริหารจัดการ
ชั้นเรียน พัฒนาผู เรียน อบรมบ3มนิสัยให ผู เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค� 
เตรียมความพร อม และพัฒนาอย3างเข ม พัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได รับมอบหมาย 
  



๒ 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด านต3างๆ  ด งนี้ 
 ๑. ด านการจัดการเรียนการสอน 
  ๑.๑ นําผลการวิเคราะห�หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู  และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู  มาใช ใน

การจัดทํารายวิชาและออกแบบหน3วยการเรียนรู  
  ๑.๒ ออกแบบการจัดการเรียนรู โดยเน นผู เรียนเปEนสําคัญ เพ่ือให ผู เรียนมีความรู  ทักษะ 

คุณลักษณะ ประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค� และสมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร 
  ๑.๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู  อํานวยความสะดวกในการเรียนรู  และส3งเสริม 

การเรียนรู  ด วยวิธีการ ท่ีหลากหลาย โดยเน นผู เรียนเปEนสําคัญ 
  ๑.๔ เลือกและใช สื่อ เทคโนโลยี และแหล3งเรียนรู  ท่ีสอดคล องกับกิจกรรมการเรียนรู  
  ๑.๕ วัดและประเมินผลการเรียนรู ด วยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล องกับ

ตัวชี้วัดและ จุดประสงค�การเรียนรู  
 ๒. ด านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
  ๒.๑ จัดบรรยากาศท่ีส3งเสริมการเรียนรู  กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู เรียน 
  ๒.๒ ดําเนินการตามระบบดูแลช3วยเหลือผู เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข อมูลผู เรียน

รายบุคคล เพ่ือแก ปLญหาและพัฒนาผู เรียน 
  ๒.๓ อบรมบ3มนิสัยให ผู เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค� และ 

ค3านิยมท่ีดีงาม 
 ๓. ด านการพัฒนาตนเอง 
  พัฒนาตนเองเพ่ือให มีความรู   ความสามารถ ทักษะ  ด วยวิธีการต3างๆ  อย3างเหมาะสม และ

มีส3วนร3วม 
 วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตนเปEนแบบอย3างท่ีดี  ดํารงชีวิตตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตวิญญาณความเปEนครู  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู  และ
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ท้ังนี้ตั้งแต3วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ถึงวันท่ี  ๓๑  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  และ 
และวันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ – ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๔  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
(นายบวร  ใจปOPา) 

ผู อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


