
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี 

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ปีการศึกษา  2563 
********************************** 

  ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   หอวัง  นนทบุรี    มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  
เป็นครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น  ประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน  1  อัตรา  ดังนี้ 
 
                1. ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)                     จ านวน       1    อัตรา 
 
                    1. เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา 
                         ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564  และจะได้รับการพิจารณาการ
จ้างในปีการศึกษาต่อไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจ้าง หรือผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
                         อัตราค่าจ้าง 
                          ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)           เดือนละ  15,000  บาท 
     
                    2. คุณสมบัติ 
         2.1  คุณสมบัติทั่วไป  ต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547  ดังนี้ 
      2.1.1  มีสัญชาติไทย 
      2.1.2  เพศชายหรือหญิง  อายุ  18 ปีขึ้นไป 
      2.1.3  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
                                            ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
      2.1.4  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
      2.1.5  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ 
                                             ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

   2.1.6  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 
             พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
             ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพ นั้น ๆ  

      2.1.7  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ 
                                            บุคลากรทางการศึกษา 
      2.1.8  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     2.1.9  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      2.1.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
                 ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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      2.1.11  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การ 
                                               มหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
      2.1.12  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม 
                                               พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
      2.1.13  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
                                               ในหน่วยงานของรัฐ  
 
         2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะ 
                2.2.1  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้างวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  จบปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  หรอืสาขาอักษรศาสตร์  ครุศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ทีมี่
ความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น  สื่อสารและใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี มีความประพฤติดี 
    

                    3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563    วันท าการรับสมัคร ณ กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ บุคคลและแผนงาน   วันหยุดราชการับสมัคร ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
หอวัง นนทบุรี เวลา 08.30 – 16.30 น   
              

                                         4.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก 
        4.1  ส าเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา จ านวน  1  ฉบับ 
        4.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแวน่ตาสีด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  จ านวน  2  ใบ 
        4.3  ส าเนาทะเบียนบ้านจ านวน 1 ฉบับ 

      4.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบบั 
        4.5  ใบรับรองแพทย์   จ านวน  1  ฉบับ 

      4.6   ใบประกอบวิชาชีพครู   จ านวน 1 ฉบับ 
       4.7  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร   จ านวน 1 ฉบบั 
       4.8  เอกสารอ่ืนๆ เชน่ หนังสือส าคัญการเปลีย่นชื่อ – ชือ่สกุล  ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   
             หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
             (เอกสารทุกฉบับให้น าเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย) 

         

 5. การยื่นใบสมัคร 
       5.1  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียด    
                                ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อก ากับเอกสารและ 
                                หลักฐานทุกฉบับที่น ามายื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วย 
                          5.2  ผูส้มัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย 
                                ของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครด้วย 
                     

                                         6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   ภายในวันที่  14 กันยายน 2563     
                           ที่ http://www.hwn.ac.th   
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                                       7. วิธีการคัดเลือก 
        7.1  สอบข้อเขียน 
                                 วชิาทั่วไป 50 คะแนน (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ, คุณธรรมจริยธรรม,  
จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
                           7.2 คดัเลือกโดยประเมินความความเหมาะสมกับต าแหน่งและการสอบสัมภาษณ์ 100 
คะแนน 
   

                                              *** ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม และ 
จะประกาศเรียงตามล าดับที่ จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีท่ีได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนน 
ความเหมาะสมกับต าแหน่งสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ 
 
           8. ก าหนดการสอบ  
     ด าเนินการคัดเลือกประเมินความความเหมาะสมกับต าแหน่งและการสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่ 15 กันยายน 2563  ตามวัน เวลา ดังนี้ 
                           

วัน/เดือน/ปี การด าเนินการ หมายเหตุ 

15  กันยายน 2563         เวลา  09.00 น.   สอบข้อเขียน 
        เวลา  11.00 น.   สอบสัมภาษณ์ 

 

17  กันยายน 2563         ประกาศผลการคัดเลือก กลุ่มบริหารงานบุคคล 

18  กันยายน 2563         การท าสัญญาจ้าง 
        เริ่มปฏิบัติงาน 

บุคคลค้ าประกัน 

        
 

    ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ในวันท าการ ณ กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ บุคคลและแผนงาน     วันหยุดราชการ ณ ห้องประชาสัมพันธ์  เวลา 08.30 – 16.30 น.         
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี   โทร. 02-961-8891–3 

 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.  2563 
 

    
                   ( นายไพฑูรย์  จารุสาร  ) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    
 
 


