คำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง
ที่ ๑๕๖ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งครูผู้สอน
******************************************
ตามที่โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน ๓ ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาขาวิชาอังกฤษ ๑ ตาแหน่ง ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาไทย
๑ ตาแหน่ง และครูผู้สอนสาขาวิชาทัศนศิลป์ ๑ ตาแหน่ง โดยจะทาการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและ
วิชาเอก และการสอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ ๒๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานดั ง กล่ า วและการบริ ห ารงานบุ ค คลเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
มีประสิทธิภาพต่อสถานศึกษาและทางราชการ จึงอาศัยอานาจตามมาตรา ๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) และมาตรา ๘๖ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรเป็นคณะกรรมการ
ดาเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑.๑ นายนิพนธ์ แสงเนตร
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
กรรมการ
๑.๓ นายถวิล ชัยยา
กรรมการ
๑.๔ นายบันดาล ดวงบุรงค์
กรรมการ
๑.๕ นายนิมิตร ปัญญายอง
กรรมการ
๑.๕ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ให้คาปรึกษา แนะนา ประสานงาน อานวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยในการดาเนินการ
สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน
๒. คณะกรรมกำรรับสมัคร ประกอบด้วย
๒.๑ นายสุทน คุ้มเสม
๒.๒ นางสาวอาภา เขียวดี
(วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๑)
๒.๓ นางสาววรัญญา เป็งปิง
(วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑)
๒.๔ นางฉวรัตน์ คาธัญ
(วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๑)
๒.๕ นางนพผกามาศ สายนุวงค์ (วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑)
๒.๖ นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล (วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๑)
๒.๗ นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล (วันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑)
๒.๘ นางสาวอรนุช เรือนคา
(วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑)
๒.๙ นางสาวอามรรัตน์ อ้ายเปี้ย
๒.๑๐ นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
๒.๑๑ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒
มีหน้ำที่ ดาเนินการรับสมัคร และตรวจสอบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในประกาศ
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓. คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ ประกอบด้วย
๓.๑ นายถวิล ชัยยา
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
กรรมการ
๓.๓ นายบันดาล ดวงบุรงค์
กรรมการ
๓.๔ นายนิมิตร ปัญญายอง
กรรมการ
๓.๕ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง และรายงานผลการสอบให้ผู้บริหารทราบ
๔. คณะกรรมกำรสอบปฏิบัติกำรสอน ครูผู้สอนสำขำวิชำภำษำอังกฤษ ประกอบด้วย
๔.๑ นางพิชยา ชูมก
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล
กรรมการ
๔.๓ นางเสาวนีย์ แสงหงษ์
กรรมการ
๔.๔ นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
กรรมการ
๔.๕ นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) จัดทาเกณฑ์การประเมินการสอบปฏิบัติการสอน
๒) ดาเนินการสอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ ๒๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๐๐ –
๑๕.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง และรายงานผลการสอบปฏิบัติการสอน
ให้ผู้บริหารทราบ
๕. คณะกรรมกำรสอบปฏิบัติกำรสอน ครูผู้สอนสำขำวิชำภำษำไทย ประกอบด้วย
๕.๑ นายสุทน คุ้มเสม
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางลาวัลย์ ขยันขาย
กรรมการ
๕.๓ นางกาญจนา กล้าหาญ
กรรมการ
๕.๔ นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ
กรรมการ
๕.๕ นางสาวชลิดา โอดบาง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) จัดทาเกณฑ์การประเมินการสอบปฏิบัติการสอน
๒) ดาเนินการสอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ ๒๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๐๐ –
๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง World Class โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง และรายงานผลการสอบปฏิบัติการสอน
ให้ผู้บริหารทราบ
๖. คณะกรรมกำรสอบปฏิบัติกำรสอน ครูผู้สอนสำขำวิชำทัศนศิลป์
๖.๑ นายนิมิตร ปัญญายอง
๖.๒ นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ
๖.๓ นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
๖.๔ นายเอกดน อินต๊ะปัน
มีหน้ำที่ ๑) จัดทาเกณฑ์การประเมินการสอบปฏิบัติการสอน

ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓
๒) ดาเนินการสอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ ๒๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๐๐ –
๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง และรายงานผลการสอบปฏิบัติการสอน
ให้ผู้บริหารทราบ
๗. คณะกรรมกำรออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และคุมกำรสอบ
๗.๑ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (จานวน ๕๐ ข้อ)
๗.๑.๑ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
๗.๑.๒ นายสุทน คุ้มเสม
๗.๑.๓ นางพันนภา วลีดารงค์
๗.๑.๔ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก

ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (จานวน ๕๐ ข้อ)
๗.๒.๑ นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
๗.๒.๒ นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล
๗.๒.๓ นางสาวอัจจิมา ศิริสตู ร
๗.๒.๔ นางเสาวนีย์ แสงหงษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๓ วิชาภาษาไทย (จานวน ๕๐ ข้อ)
๗.๓.๑ นางสาวชลิดา โอดบาง
๗.๓.๒ นางกาญจนา กล้าหาญ
๗.๓.๓ นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ
๗.๓.๔ นางลาวัลย์ ขยันขาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๗.๔ วิชาทัศนศิลป์ (จานวน ๕๐ ข้อ)
๗.๔.๑ นายเอกดน อินต๊ะปัน
ประธานกรรมการ
๗.๔.๒ นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) วิเคราะห์ จัดทาออกข้อสอบข้อเขียน ฉบับละ ๕๐ ข้อ ดาเนินการคุมสอบ และตรวจข้อสอบ
๒) จัดพิมพ์เอกสารข้อสอบกระดาษคาตอบ จานวน ๑ ชุด เพื่อให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกสอบในวันที่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
๘. คณะกรรมกำรพิจำรณำและตัดสินผลกำรสอบคัดเลือก ประกอบด้วย
๘.๑ นายนิพนธ์ แสงเนตร
ประธานกรรมการ
๘.๒ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
รองประธานกรรมการ
๘.๓ นายถวิล ชัยยา
รองประธานกรรมการ
๘.๔ นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
กรรมการ
๘.๕ นางสาวชลิดา โอดบาง
กรรมการ
๘.๖ นายเอกดน อินต๊ะปัน
กรรมการ
๘.๗ นางพิชยา ชูมก
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) พิจารณาและตัดสินผลการสอบคัดเลือกจากคะแนนสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอน และการ
สอบสัมภาษณ์
๒) จัดเรียงลาดับผู้ทผี่ ่านการสอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงลงมาและขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่
ประกาศผลการสอบคัดเลือก

๔
๙. คณะกรรมกำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก ประกอบด้วย
๙.๑ นางสาวนัยนา หมื่นจาปา
ประธานกรรมการ
๙.๒ นางสาวชลิดา โอดบาง
กรรมการ
๙.๓ นายเอกดน อินต๊ะปัน
กรรมการ
๙.๔ นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ ๑) จัดทาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ติดที่
หน้าสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (ห้องธุรการ) ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
และแจ้ ง ที่ เ ว็ บ ไซด์ โ รงเรี ย นธี ร กานท์ บ้ า นโฮ่ ง http://www.tkb.ac.th/index.php และหรื อ เว็ บ ไซด์ ก ลุ่ ม
บริหารงานบุคคล http://www.tkb.ac.th/~personnel/index.php
๒) แจ้งกาหนดการรายงานตัวและทาสัญญาจ้างเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วย
ความเรี ยบร้ อย สาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ว างไว้ และเกิดประสิทธิภาพต่อการบริห ารจัดการแก่ทาง
สถานศึกษาและราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายนิพนธ์ แสงเนตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

๕
ปฏิทินกำรดำเนินกำรคัดเลือก
ครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว ทำหน้ำที่ครูผู้สอน
ตำมประกำศโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๑
................................................................................
๙ เมษายน ๒๕๖๑
๑๙ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบคัดเลือก
สอบความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา ๐๙.๐๐น.–๑๑.๐๐น.
สอบสัมภาษณ์โดยฝ่ายบริหารโรงเรียน เวลา ๑๑.๐๐น.–๑๒.๐๐น.
สอบปฏิบัติการสอน เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกที่ห้องธุรการโรงเรียนและทางเว็บไซด์
รายงานตัว ทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
เริ่มปฏิบัติงาน

..............................................................................
หมำยเหตุ
เว็บไซด์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง www.tkb.ac.th
เว็บไซด์กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง www.tkb.ac.th/〜personnel/index.php

