
 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนนวมินทราชินูทศิ  หอวัง  นนทบุร ี
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกลูกจางชั่วคราว ปการศึกษา  2564 

********************************** 

  ดวยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   หอวัง  นนทบุรี    มีความประสงครับสมัครคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว  
เปนครูอัตราจาง โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ ดานภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร-เทคโนโลยี Intensive English 
Program (IEP)  โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ ดานภาษาจีน Intensive Chinese Program ( ICP )  โครงการ
หองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ ดานดานภาษาญี่ปุน Intensive Japanese Program (IJP)  และโครงการหองเรียนพิเศษ
รายวิชาฟสิกส ดวยเงินรายไดสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2564  จำนวน 6  อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี  

ตำแหนงที่เปดรับ 
  1. ครูอัตราจางทำหนาที่สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวตางชาติเจาของภาษา Native Speaker)  2  อัตรา 
  2. ครูอัตราจางทำหนาที่สอนภาษาจีน           1  อัตรา 
  3. ครูอัตราจางทำหนาที่สอนภาษาญี่ปุน          2 อัตรา 
  4. ครูอัตราจางทำหนาที่สอนวิชาฟสิกส          1  อัตรา 
 

 ครูอัตราจางทำหนาที่สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวตางชาติเจาของภาษา)  2  อัตรา 
 

1. เงื่อนไขการจางตามสัญญา/หลักเกณฑและคุณสมบัติ 
  ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  และจะไดรับการพิจารณาการจาง 

ในปการศึกษาตอไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจาง หรือผูรับจางผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 

                     ครูอัตราจาง (ครูชาวตางชาติ เจาของภาษา Native speaker)  สำหรับผูที่มีใบรับรอง TEFL   
เดือนละ  ๕๐,000  บาท และสำหรบัผูที่ไมมีใบรับรอง TEFL เดือนละ  ๔๕,000  บาท จำนวน ๒ อัตรา 
 

            2. ปฏิบติัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอน
ปลายและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยปฏิบัติการสอนไมเกิน ๑๘ 
คาบ/สัปดาห 

   3. ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยการจดัอบรมและจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  

   ๔.  หลักเกณฑและคณุสมบัติ 
๔.๑ เปนชาวตางชาติที่เปนเจาของภาษา Native speaker หรือใกลเคียงเจาของภาษา 
๔.๒ สำเร็จปรญิญาตรี หรือเทียบเทา ดานการสอนภาษาอังกฤษ หรือการศึกษาที่เกี่ยวของ 
๔.๓ อายุต้ังแต ๒๐ ปขึ้นไป แตไมเกิน ๖๐ ป  
๔.๔ สามารถสอนตามตามตารางที่โรงเรียนกำหนดและรวมภาระงานอ่ืน  ๆไมเกิน ๑๘ คาบ/สัปดาห 
๔.๕ สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการสอนได ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

๕. วัน เวลา และสถานทีร่ับสมัคร 
เปดรับสมัครต้ังแตวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม 2564 ทางอีเมล 

siriwan@hwn.ac.th และ personal.hwn@hwn.ac.th (สงทั้ง 2 อีเมล) ไมเวนวันหยุดราชการ  
 
 
 

.../6.เอกสาร 
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๖.  เอกสารและหลักฐานทีใ่ชในการสมัครคัดเลือก 
 เอกสารทุกฉบับใหนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสำเนาภาพถาย จำนวน ๑ ชุด  

  ๖.1  หลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ 
  ๖.2  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีดำ ขนาด 1 x 1.5 น้ิว  ไมเกิน ๑ ป จำนวน  2  ใบ 
  ๖.3  หนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ 

๖.4  บัตรประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ (ถามี) 
๖.๕  หลักฐานแสดงความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ หรอืหลักฐาน 

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL IELTS  จำนวน  1  ฉบับ 
๖.๖  ใบรับรองแพทย  จำนวน  1  ฉบับ 

  ๖.๗  หลักฐานการตรวจประวัติอาชญากรรม  
๖.๘  หลักฐานอ่ืน ๆ  เชน ใบประกอบวิชาชีพครู หนังสือสำคัญการเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล  

ทะเบียนสมรส (ถามี)                   
๗.  การยื่นใบสมัคร 

  ๗.1  ผูสมคัรเขารับการคัดเลือกตองย่ืนใบสมัครดวยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให
ถูกตองครบถวน และรับรองสำเนาถูกตองพรอมลงช่ือกำกับเอกสาร สงเอกสารเปนไฟล PDF ทางอีเมล 
siriwan@hwn.ac.th และ personal.hwn@hwn.ac.th (สงทั้ง 2 อีเมล) 

๗.2  ผูสมคัรตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของไปรษณียไว 
ในใบสมัคร พรอมเบอรติดตอกลับ 
                     

8.  การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขารบัการคัดเลือก ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกภายใน 
วันที่ ๒๓ ตุลาคม 2564 ทีบ่อรดติดประกาศและทางหนาเว็บไซตโรงเรียน www.hwn.ac.th 
   

9.  วิธีการคัดเลือก 
  9.1  การสอบปฏิบัติ (สอบสอน วิชาภาษาอังกฤษ)  ๑๐0 คะแนน  

9.2  คัดเลือกโดยประเมินความความเหมาะสมกับตำแหนงและการสอบสัมภาษณ 100 คะแนน 
                                              *** ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนแตละภาคไมนอยกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม  
และจะประกาศเรียงตามลำดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่ไดคะแนนเทากันจะใหผูไดคะแนน 
ความเหมาะสมกับตำแหนงสูงกวาเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวาหากคะแนนยังเทากันอีกใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการ 

10. กำหนดการสอบ  
    ดำเนินการคดัเลือกประเมินความความเหมาะสมกับตำแหนงและการสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา ดังน้ี 

วัน/เดือน/ป การดำเนนิการ หมายเหตุ 

๒๖ ตุลาคม 2564  เวลา  09.00  น.   สอบปฏิบัติ 
เวลา  1๓.00  น.   สอบสมัภาษณ 

หองศูนยภาษาช้ัน 7 

๒๗ ตุลาคม 2564   ประกาศผลการคัดเลือก กลุมบริหารงานบุคคล 

1 พฤศจิกายน 2564   การทำสัญญาจาง, เริ่มปฏิบัติงาน กลุมบริหารงานบุคคล 

 
 

 
…/ครูอัตรา 
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 ครูอัตราจางทำหนาที่สอนภาษาจีน   1   อัตรา 
 

๑.  เงื่อนไขการจางตามสัญญา 
           ต้ังแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  และจะไดรับการพิจารณาการจาง 
ในปการศึกษาตอไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจาง หรือผูรับจางผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
                    ครูอัตราจางภาษาจีน สำหรับผูที่มีผลการสอบ HSK ไมต่ำกวาระดับ ๔ เดือนละ ๑๕,๐๐๐  บาท 
จำนวน ๑ อัตรา 
 

          ๒.  ปฏิบติัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยปฏิบัติการสอนไมเกิน ๒๐ คาบ/สัปดาห 
 ๓.  ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยการจัดอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

๔.  หลักเกณฑและคุณสมบัติ 
๔.๑ สำเร็จปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนหรือสาขาอักษรศาสตร ครุศาสตร หรือสาขาอ่ืนๆ ที่มี 

ความรูความสามารถดานภาษาจีน สื่อสารและใชภาษาจีนเปนอยางดี มีความประพฤติดี 
๔.๒ อายุต้ังแต ๒๐ ปขึ้นไป แตไมเกิน ๔๐ ป 
๔.๓ มีผลการสอบ HSK ไมต่ำกวาระดับ ๔  
๔.๔ สามารถสอนตามตามตารางที่โรงเรียนกำหนด และรวมภาระงานอ่ืนๆ ไมเกิน ๒๐ คาบ/สัปดาห 
๔.๕ สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการสอนได ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

 

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
เปดรับสมัครต้ังแตวันที่ ๑4 ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางอีเมล Nidchanun@hwn.ac.th 

และpersonal.hwn@hwn.ac.th (สงทั้ง 2 อีเมล) ไมเวนวันหยุดราชการ  
 

๖.  เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครคัดเลือก 
 เอกสารทุกฉบับใหนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสำเนาภาพถาย จำนวน ๑ ชุด  

  ๖.๑  หลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๒  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว  ไมเกิน ๑ ป จำนวน ๒  ใบ 
  ๖.๓  สำเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ 

๖.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
๖.๕  หลักฐานการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ไมต่ำกวาระดับ ๔ จำนวน  ๑  ฉบับ 
๖.๖  ใบรับรองแพทย  จำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๗  ใบประกอบวิชาชีพ จำนวน  ๑  ฉบับ ( ถามี ) 
๖.๘  ใบผานการเกณฑทหาร จำนวน  ๑  ฉบับ ( ถามี ) 
๖.๙  หลักฐานอ่ืน ๆ  เชน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล , ทะเบียนสมรส (ถามี)                

๗.  การยื่นใบสมัคร   
  ๗.๑ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถดาวนโหลดใบสมัครทายประกาศ พิมพใบสมัคร และกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และรับรองสำเนาถูกตองพรอมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นสมัคร สงเอกสาร
เปนไฟล PDF ทางอีเมล Nidchanun@hwn.ac.th และ personal.hwn@hwn.ac.th (สงทั้ง 2 อีเมล) 
  ๗.๒  ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของไปรษณียไว 
ในใบสมัคร พรอมเบอรติดตอกลับ              
 ๘.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  ภายใน 
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่บอรดติดประกาศและทางหนาเว็บไซตโรงเรียน www.hwn.ac.th 

 …/9.วิธีการ 
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๙.  วิธีการคัดเลือก 
  ๙.๑  การสอบขอเขียน     ๒๕  คะแนน   

๙.๒  การสอบปฏิบัติ (สอบสอน วิชาภาษาจีน)  ๕๐  คะแนน  
การสอบปฏิบัติ ผูเขาสอบจะตองเตรียมแผนการจัดการเรียนรู และเนื้อหาที่ใชในการสอน พรอมสื่อ

การสอนในรูปแบบตางๆ โดยใชเวลาคนละไมเกิน ๑๕ นาที  
๙.๓  การสอบสัมภาษณ     ๒๕  คะแนน 

                                              *** ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนแตละภาคไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม  
และจะประกาศเรียงตามลำดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่ไดคะแนนเทากันจะใหผูไดคะแนนในขอ 
9.2 มากกวาเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา หากคะแนนยังเทากันอีกใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

๑๐. กำหนดการสอบ  
    ดำเนินการคดัเลือกประเมินความความเหมาะสมกับตำแหนงและการสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา ดังน้ี 

วัน/เดือน/ป การดำเนนิการ หมายเหตุ 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   สอบขอเขียน 
เวลา  ๑๐.๐๐  น.   สอบปฏิบัติและสอบสมัภาษณ 

หองศูนยภาษาช้ัน ๗ 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔   ประกาศผลการคัดเลือก กลุมบริหารงานบุคคล 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   การทำสัญญาจาง, เริ่มปฏิบัติงาน กลุมบริหารงานบุคคล 

 
 

 ครูอัตราจางทำหนาที่สอนภาษาญี่ปุน   2   อัตรา 
 

1.  เงื่อนไขการจางตามสัญญา 
           ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจกิายน 2564 ถึงวันที่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕  และจะไดรับการพิจารณาการจาง 
ในปการศึกษาตอไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจาง หรือผูรับจางผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 

     ครูอัตราจางภาษาญี่ปุน สำหรบัผูที่มีผลสอบ JLPT ไมต่ำกวา N3 เดือนละ  ๑๕,000  บาท จำนวน ๒ อัตรา 
 

           2.  ปฏิบติัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศกึษาตอนปลาย  
และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยปฏิบัติการสอนไมเกิน ๒๐ คาบ/สัปดาห 
 ๓.  ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรยีนใหมีคณุลักษณะอันพึงประสงค โดยการจดัอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

๔.  หลักเกณฑและคุณสมบัติ 
๔.๑ สำเร็จปรญิญาตร ีสาขาวิชาภาษาญี่ปุน หรือสาขาอักษรศาสตร ครุศาสตร หรือสาขาอ่ืนๆ ทีม่ี

ความรูความสามารถดานภาษาญี่ปุน สื่อสารและใชภาษาญี่ปุนเปนอยางดี มีความประพฤติดี 
๔.๒ อายุต้ังแต ๒๐ ปขึ้นไป แตไมเกิน ๔๐ ป 
๔.๓ มผีลสอบ JLPT ไมต่ำกวา N3   
๔.๔ สามารถสอนตามตามตารางที่โรงเรียนกำหนด และรวมภาระงานอ่ืนๆ ไมเกิน ๒๐ คาบ/สัปดาห 
๔.๕ สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการสอนได ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

๕. วัน เวลา และสถานทีร่ับสมัคร 
เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ ๑4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม 2564 ทางอีเมล  sakpol.u95@rsu.ac.th  และ 
personal.hwn@hwn.ac.th (สงทั้ง 2 อีเมล) ไมเวนวันหยุดราชการ 

        …/6.เอกสาร 

mailto:%20sakpol.u95@rsu.ac.th%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
mailto:%20sakpol.u95@rsu.ac.th%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
mailto:personal.hwn@hwn.ac.th
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๖.  เอกสารและหลักฐานทีใ่ชในการสมัครคัดเลือก 
 เอกสารทุกฉบับใหนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสำเนาภาพถาย จำนวน ๑ ชุด  

  ๖.1  หลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ 
  ๖.2  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีดำ ขนาด 1 x 1.5 น้ิว  ไมเกิน ๑ ป จำนวน  2  ใบ 
  ๖.3  สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ฉบับ 

๖.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
๖.๕  หลักฐานการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนไมต่ำกวา N3  จำนวน  1  ฉบับ 
๖.๖  ใบรับรองแพทย  จำนวน  1  ฉบับ 
๖.๗  ใบผานการเกณฑทหาร จานวน 1 ฉบับ 
๖.๘  หลักฐานอ่ืน ๆ  เชน ใบประกอบวิชาชีพครู หนังสือสำคัญการเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล  

ทะเบียนสมรส (ถามี)   
๗.  การยื่นใบสมัคร 

  ๗.1  ผู สมัครเขารับการคัดเลือกสามารถดาวนโหลดใบสมัครทายประกาศ พิมพใบสมัคร และกรอก
รายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และรับรองสำเนาถูกตองพรอมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมาย่ืน
สมัคร สงเอกสารเปนไฟล PDF ทางอีเมล  sakpol.u95@rsu.ac.th  และ personal.hwn@hwn.ac.th (สงทั้ง 2 อีเมล) 
  ๗.2  ผูสมคัรตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของไปรษณียไว 
ในใบสมัคร พรอมเบอรติดตอกลับ 
                     

 ๘.  การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขารบัการคัดเลือก ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  ภายใน 
วันที่ ๒๓ ตุลาคม 2564 ทีบ่อรดติดประกาศและทางหนาเว็บไซตโรงเรียน www.hwn.ac.th 
   

๙.  วิธีการคัดเลือก 
  ๙.1  การสอบขอเขียน ๒๕ คะแนน 

๙.2  การสอบปฏิบัติ (การสอบสอน วิชาภาษาญีปุ่น) ๕๐ คะแนน 
       การสอบปฏิบัติผูเขาสอบจะตองเตรียมเน้ือหาที่ใชในการสอนพรอมสื่อการสอนในรูปแบบ 

ตาง ๆ  โดยใชเวลาคนละไมเกิน 15 นาท ี
๙.๓  การสัมภาษณ ๒๕ คะแนน 

                                              *** ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนแตละภาคไมนอยกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม  
และจะประกาศเรียงตามลำดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่ไดคะแนนเทากันจะใหผูไดคะแนนในขอ 
9.2 มากกวาเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา หากคะแนนยังเทากันอีกใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
๑๐. กำหนดการสอบ  
    ดำเนินการคดัเลือกประเมินความความเหมาะสมกับตำแหนงและการสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา ดังน้ี 

วัน/เดือน/ป การดำเนนิการ หมายเหตุ 

๒๖ ตุลาคม 2564  เวลา  09.00  น.   สอบขอเขียน 
เวลา  1๐.00  น.   สอบปฏิบัติและสอบสมัภาษณ 

หองศูนยภาษาช้ัน 7 

๒๗ ตุลาคม 2564   ประกาศผลการคัดเลือก กลุมบริหารงานบุคคล 

1 พฤศจิกายน 2564   การทำสัญญาจาง, เริ่มปฏิบัติงาน กลุมบริหารงานบุคคล 

 
 

.../ครูอัตาจาง 

mailto:%20sakpol.u95@rsu.ac.th%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
mailto:%20sakpol.u95@rsu.ac.th%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
mailto:personal.hwn@hwn.ac.th
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 ครูอัตราจางทำหนาที่สอนวิชาฟสิกส  1  อัตรา 

1.  เงื่อนไขการจางตามสัญญา 
      ต้ังแตวันที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 256๕  และจะไดรับการพิจารณาการจาง 
ในปการศึกษาตอไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจาง หรือผูรับจางผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
               ๑.๑  ครูพิเศษประจำ รายวิชาฟสิกส จำนวน ๑ อัตรา 
                     อัตราคาจาง 15,000 บาท 
           2.  ปฏิบติัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยปฏิบัติการสอนไมเกิน ๒๐ คาบ/สัปดาห 
 ๓.  ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรยีนใหมีคณุลักษณะอันพึงประสงค โดยการจดัอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

๔.  หลักเกณฑและคุณสมบติั 
๔.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาฟสิกส 
4.2 ถ าม ีใบประกอบวิชาช ีพ และประสบการณการสอนฟส ิกส  ระด ับม ัธยมศึกษาตอนปลาย           

                    จะพิจารณาเปนพิเศษ 
๔.3 อายุต้ังแต ๒๐ ปขึ้นไป แตไมเกิน ๖๐ ป  
๔.4 สามารถสอนตามตามตารางที่โรงเรียนกำหนด และรวมภาระงานอ่ืนๆ ไมเกิน ๒๐ คาบ/สัปดาห 
๔.5 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการสอนได ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

5. วัน เวลา และสถานทีร่ับสมัคร 
เปดรับสมัครต้ังแตวันที่ ๑4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม 2564 ทางอีเมล  

pichapha.6828@gmail.com และ personal.hwn@hwn.ac.th (สงทั้ง 2 อีเมล) ไมเวนวันหยุดราชการ 
6.  เอกสารและหลักฐานทีใ่ชในการสมัครคัดเลือก  

6.1  สำเนาหลักฐานทีแ่สดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทขึ้นไป อยางละ  1  ฉบับ 
6.2  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีดำ ขนาด 1 x 1.5 น้ิว  ไมเกิน ๑ ป จำนวน  2  ใบ 
6.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  
6.4  สำทะเบียนบาน จำนวน 1 ฉบับ 
6.5  ใบรับรองแพทย  จำนวน  1  ฉบับ 
6.6  หลักฐานการตรวจประวัติอาชญากรรม (ถามี)   
6.7  หลักฐานอ่ืน ๆ  เชน ใบประกอบวิชาชีพครู หนังสือสำคัญการเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล     

7.  การยื่นใบสมัคร 
    ๖.1 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถดาวนโหลดใบสมัครทายประกาศ พิมพใบสมัคร และกรอกรายละเอียดในใบ

สมัครใหถูกตองครบถวน และรับรองสำเนาถูกตองพรอมลงช่ือกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมาย่ืนสมัคร สงเอกสารเปน
ไฟล PDF ทางอีเมล  pichapha.6828@gmail.com และ personal.hwn@hwn.ac.th (สงทั้ง 2 อีเมล) 

๖.2  ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของไปรษณียไวในใบ
สมัคร พรอมเบอรติดตอกลับ       

8.  เกณฑการคัดเลือก 
8.1  การสอบปฏิบัติ (เน้ือหารายวิชาฟสิกส) 70 คะแนน  
8.2  คัดเลือกโดยประเมินความความเหมาะสมกับตำแหนงและการสอบสัมภาษณ 30 คะแนน 

                                              *** ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 80 ของคะแนนเต็มและจะประกาศ
เรียงตามลำดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่ไดคะแนนเทากันจะใหผูไดคะแนนความเหมาะสมกับ
ตำแหนงสูงกวาเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวาหากคะแนนยังเทากันอีกใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

 

 …/9.การสอบ 

mailto:%20pichapha.6828@gmail.com%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
mailto:%20pichapha.6828@gmail.com%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
mailto:personal.hwn@hwn.ac.th
mailto:%20pichapha.6828@gmail.com%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
mailto:personal.hwn@hwn.ac.th
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9.  การสอบปฏิบัติการสอนและการสอบสัมภาษณ 

9.๑ การสอบปฏิบัติการสอนใชเวลา 20 นาที สัมภาษณใชเวลา 10 -15 นาที 
9.๒ ผูสอบสามารถเลือกเตรียมเน้ือหา สื่อ เอกสารประกอบการสอนฯที่จะใชสอนไดตามความถนัด 
9.๓ เอกสารประกอบการเมินผล  

  9.3.1  Resume แนะนำตัวเอง  
        9.3.2  แผนการจัดการเรียนการสอนแบบคราวๆภายใน 20 นาที ตามแบบฟอรมของผูสอน 
        9.3.3  เอกสารอ่ืนๆ (เอกสารประกอบการสอน  ใบความรู  ใบกิจกรรมนักเรียนฯ) 

๑๐. กำหนดการสอบ  
    ดำเนินการคดัเลือกประเมินความความเหมาะสมกับตำแหนงและการสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา ดังน้ี 

วัน/เดือน/ป การดำเนนิการ หมายเหตุ 

๒๖ ตุลาคม 2564  เวลา  13.00  น.   สอบปฏิบัติและสอบสมัภาษณ ออนไลน 

๒๗ ตุลาคม 2564   ประกาศผลการคัดเลือก กลุมบริหารงานบุคคล 

1 พฤศจิกายน 2564   การทำสัญญาจาง, เริ่มปฏิบัติงาน กลุมบริหารงานบุคคล 

 
ผูสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดและย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐานไดที่กลุมการบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒-๙๖๑-๘๘๙๑-๓ 
ตอ ๒๐๐  ในวันและเวลาราชการ 

   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  15 ตุลาคม ๒๕๖๔  
 
 

 
                   ( นายรังสิมันต  ยาละ) 
                                       ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    

 


