
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี 
เร่ือง   รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากรประจำโครงการห้องเรียนพิเศษ) ปกีารศึกษา  2564      

รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 
********************************** 

    ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุร ี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั ่วคราว     
(วิทยากรประจำโครงการห้องเรียนพิเศษ) รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน  2  อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1.  เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา 
      ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 256๕  และจะได้รับการพิจารณาการจ้าง 
ในปีการศึกษาต่อไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจ้าง หรือผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
               ๑.๑  วิทยากรประจำ รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 
               อัตราค่าจ้าง 25,000 – 30,000 บาท 
           2.  ปฏิบัติติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติการสอนไม่เกิน ๒๐ คาบ/สัปดาห์ 
 ๓.  ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๔.  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ 
๔.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคณิตศาสตร์  
4.2 ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ และประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           

                    จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
๔.3 อายุต้ังแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี  
๔.4 สามารถสอนตามตามตารางท่ีโรงเรียนกำหนด และรวมภาระงานอื่นๆ ไม่เกนิ ๒๐ คาบ/สัปดาห์ 
๔.5 สามารถผลิตส่ือและพัฒนาส่ือการสอนได้ ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 256๔ ณ ห้องประชาสัมพันธ์            

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เวลา 08.30 – 16.30 น  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
๖.  เอกสารและหลักฐานที่ใชใ้นการสมัครคัดเลือก  

๖.1  สำเนาหลักฐานท่ีแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทขึ้นไป อย่างละ  1  ฉบับ 
๖.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  ไม่เกิน ๑ ปี จำนวน  2  ใบ 
๖.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  
6.4  สำทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
๖.5  ใบรับรองแพทย์  จำนวน  1  ฉบับ 
๖.6  หลักฐานการตรวจประวัติอาชญากรรม (ถ้ามี)   
๖.7  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบประกอบวิชาชีพครู หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล  

 
 

 
            …/๗. การยื่นใบสมัคร... 
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๗.  การยื่นใบสมัคร 
๗.1  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

ครบถ้วนและรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงช่ือกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับท่ีนำมายื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๗.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบ

สมัคร พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ       
 8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน 
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.hwn.ac.th  

9.  เกณฑ์การคัดเลือก 
9.1  การสอบปฏิบัติ (เนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์) 70 คะแนน  
9.2  คัดเลือกโดยประเมินความความเหมาะสมกับตำแหน่งและการสอบสัมภาษณ์ 30 คะแนน 

                                              *** ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มและจะประกาศ
เรียงตามลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่าหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

10. กำหนดการสอบ  
    ดำเนินการคัดเลือกประเมินความความเหมาะสมกับตำแหน่งและการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ดังนี้ 

วัน/เดือน/ป ี การดำเนินการ หมายเหตุ 

26 พฤษภาคม 2564 
เวลา  09.00 – 13.00 น.    
สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน (ผู้สมัคร
จัดเตรียมส่ือการสอนให้พร้อม) 

ผ่านระบบอนนไลน์  
ด้วยโปรแกรม Zoom 

27 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือก 
เว็บไซต์โรงเรียน 
www.hwn.ac.th 

28 พฤษภาคม 2564 
รายงานตัว ประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงาน 
และทำสัญญาจ้าง 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
หอวัง  นนทบุรี 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เริ่มปฏิบัติงาน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
หอวัง  นนทบุรี 

 

 11.  การสอบปฏิบัติการสอนและการสอบสัมภาษณ์ 
11.1  การสอบปฏิบัติการสอนใช้เวลา 20 นาที สัมภาษณ์ใช้เวลา 10 -15 นาที 
11.2  ผู้สอบสามารถเลือกเตรียมเนื้อหา ส่ือ เอกสารประกอบการสอนฯท่ีจะใช้สอนได้ตามความถนัด 
11.3  เอกสารประกอบการเมินผล  

      11.3.1  Resume แนะนำตัวเอง  
         11.3.2  แผนการจัดการเรียนการสอนแบบคร่าวๆภายใน 20 นาที ตามแบบฟอร์มของผู้สอน 
         11.3.3  เอกสารอื่นๆ (เอกสารประกอบการสอน  ใบความรู้  ใบกิจกรรมนักเรียนฯ) 
 
 
 

   
 

…/ผู้สนใจติดต่อ... 
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ผ ู ้ สนใจต ิดต ่อสอบถามรายละเอ ียดและย ื ่นใบสม ัครพร ้อมหล ักฐานได ้ ท่ี ฝ ่ ายประชาส ัมพ ันธ์                            
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี โทร. 02 - 961- 8891 – 3         
หรือติดต่อนางสาวสุวิมล  อนันต์ทวีรัชต์ 083-352-0601 หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  4 พฤษภาคม 2564   

 
      

           

                   ( นายรังสิมันต์  ยาละ) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    
 

 



 
    ใบสมัครเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้าง 

     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว (วิทยำกรห้องเรียนพิเศษ)
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี จึงขอเสนอรำยละเอียดพร้อมหลักฐำนกำรสมัครเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำ  ดังนี้ 

1. ชื่อ –นำมสกุล ( นำย/นำง/นำงสำว )……………………………….………..สัญชำติ…………….. 
เชื้อชำติ……………………………ศำสนำ……………………… 

2. เกิดวันที่……….เดือน………………….…พ.ศ………….…อำยุ………..ปี……..…..เดือน(นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิกำรศึกษำ……………………….วิชำเอก…………………….…..สำขำ…………………………….. 

ได้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก………..…………………………………เมื่อวันที่……..เดือน…………พ.ศ……… 
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม……….…………..วุฒิกำรศึกษำสูงสุดที่เรียนจบ………………………….…….. 
ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ……………………………………. 

4. เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน……………………………………ออกให้ ณ จังหวัด………………….. 
หมดอำยุวันที่…………………………. 

5. สถำนที่ติดต่อได้ทำงจดหมำย บ้ำนเลขท่ี…………..…หมู่ที่………...ถนน…………………….………. 
ต ำบล/แขวง………………………อ ำเภอ/เขต…………………….…จังหวัด…………….……………. 
รหัสไปรษณีย์………….โทรศัพท์………………….มือถือ…………………E-Mail……….…………. 

6. ได้แนบหลักฐำนต่ำงๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง มำพร้อมใบสมัคร รวม…….ฉบับ คือ 
(  ) ส ำเนำปริญญำบัตร (  ) ส ำเนำใบระเบียนผลกำรเรียน       (  ) ส ำเนำบัตรประชำชน 
(  ) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (  ) ใบรับรองสถำนศึกษำหรือใบผ่ำงำน   (  ) รูปถ่ำยจ ำนวน 2 รูป 
(  ) ใบรับรองแพทย์ (  ) ใบประกอบวิชำชีพครู  (  ) อ่ืนๆ 
           (หำกข้ำพเจ้ำยื่นหลักฐำนต่ำงๆ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนด ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิ์สมัคร
รับกำรคัดเลือกครั้งนี้  ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นจริง / ถูกต้องทุกประกำร หำกข้อควำม  ดังกล่ำวไม่เป็น
จริง / ไม่ถูกต้องข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ) 

ลงชื่อ…………….………………………….ผู้สมัคร 
             (………….….………….……………..) 

 

(  ) หลักฐำนครบถ้วน  (  )  มีปัญหำ  คือ…… 
……………………………………………… 

ลงชื่อ………….……………….…..เจ้ำหน้ำที่ผู้รับสมัคร 
        วันที…่…….. .เดือน……………..พ.ศ………….. 

 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ 
ต ำแหน่งของผู้สมัครแล้ว  ปรำกฏว่ำ 
(  ) มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
(  ) ไม่มีสิทธิ์  เพรำะ…………………………………… 
ลงชื่อ………..………………….เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

วันที่…….….เดือน…………………….พ.ศ…………….. 


