
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว (ครูชาวตางชาติ Native Speaker) ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา  2564 

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

  ดวยโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ   หอวัง  นนทบุรี    มีความประสงครับสมัครคัดเลือกลูกจางชั่วคราว  
เปนครูอัตราจางทำหนาท่ีสอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวตางชาติเจาของภาษา Native Speaker)  โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความ
เปนเลิศ ดานภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร-เทคโนโลยี Intensive English Program (IEP) ดวยเงินรายไดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ 
ประจำปการศึกษา 2564  จำนวน  ๑  อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  
 1.  เง่ือนไขการจางตามสัญญา 
           ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ เดือน  และจะไดรับการ
พิจารณาการจางในปการศึกษาตอไป เม่ือโรงเรียนมีงบประมาณจาง หรือผูรับจางผานเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

                     ครูอัตราจาง (ครูชาวตางชาติ เจาของภาษา Native speaker)  สำหรับผูท่ีมีใบรับรอง TEFL   
เดือนละ  ๕๐,000  บาท และสำหรับผูท่ีไมมีใบรับรอง TEFL เดือนละ  ๔๕,000  บาท จำนวน ๑ อัตรา 
 

          2.  ปฏิบัติติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยปฏิบัติการสอนไมเกิน ๒๐ คาบ/สัปดาห 
 ๓.  ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยการจัดอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

๔.  หลักเกณฑและคุณสมบัติ 
๔.๑ เปนชาวตางชาติท่ีเปนเจาของภาษา Native speaker หรือใกลเคียงเจาของภาษา 
๔.๒ สำเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเทา ดานการสอนภาษาอังกฤษ หรือการศึกษาท่ีเก่ียวของ 
๔.๓ อายุตั้งแต ๒๐ ปข้ึนไป แตไมเกิน ๕๕ ป  
๔.๔ สามารถสอนตามตามตารางท่ีโรงเรียนกำหนด และรวมภาระงานอ่ืนๆ ไมเกิน ๒๐ คาบ/สัปดาห 
๔.๕ สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการสอนได ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

๕. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
เปดรับสมัครตั้งแตวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน 2564  

ณ กลุมบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เวลา 08.30 – 16.30 น   
ไมเวนวันหยุดราชการ  

๖.  เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัครคัดเลือก 
 เอกสารทุกฉบับใหนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสำเนาภาพถาย จำนวน ๑ ชุด  

  ๖.1  หลักฐานท่ีแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ 
  ๖.2  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสดีำ ขนาด 1 x 1.5 นิว้  ไมเกิน ๑ ป จำนวน  2  ใบ 
  ๖.3  หนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ 

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

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

  ๖.๗  หลักฐานการตรวจประวัติอาชญากรรม จำนวน 1  ฉบับ 
๖.๘  หลักฐานอ่ืน ๆ  เชน ใบประกอบวิชาชีพครู หนังสือสำคัญการเปลีย่นชื่อ – ชื่อสกุล  

ทะเบียนสมรส (ถามี)   
…/๗.การยื่น.. 



 
๗.  การย่ืนใบสมัคร 

  ๗.1  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให
ถูกตองครบถวน และรับรองสำเนาถูกตองพรอมลงชื่อกำกับเอกสารและ หลักฐานทุกฉบับท่ีนำมายื่นสมัครเขารับการ
คัดเลือกดวย หรือ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองยื่นใบสมัครออนไลน ผานชองทางอีเมล siriwan@hwn.ac.th 
  ๗.2  ผูสมัครตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของไปรษณียไว 
ในใบสมัคร พรอมเบอรติดตอกลับ 
                     

 ๘.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  ภายใน 
วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน 2564 ท่ีบอรดติดประกาศและทางหนาเว็บไซตโรงเรียน www.hwn.ac.th 
   

๙.  วิธีการคัดเลือก 
  ๘.1  การสอบปฏิบัติ (สอบสอน วิชาภาษาอังกฤษ)  ๖0 คะแนน  

๘.2  คัดเลือกโดยประเมินความความเหมาะสมกับตำแหนงและการสอบสัมภาษณ ๔0 คะแนน 
                                              *** ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนแตละภาคไมนอยกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม  
และจะประกาศเรียงตามลำดับท่ีจากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีท่ีไดคะแนนเทากันจะใหผูไดคะแนน 
ความเหมาะสมกับตำแหนงสูงกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวาหากคะแนนยังเทากันอีกใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการ 

๑๐. กำหนดการสอบ  
    ดำเนินการคัดเลือกประเมินความความเหมาะสมกับตำแหนงและการสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา ดังนี้ 

วัน/เดือน/ป การดำเนินการ หมายเหตุ 

๒๙ พฤศจกิายน 2564  เวลา  09.00  น.   สอบปฏบิัติ 
เวลา  1๓.00  น.   สอบสัมภาษณ 

หองศูนยภาษาชั้น 7 

๓๐ พฤศจกิายน 2564  ประกาศผลการคัดเลือก กลุมบริหารงานบุคคล 

1 ธันวาคม 2564   การทำสัญญาจาง, เริ่มปฏิบัติงาน กลุมบริหารงานบุคคล 

 
ผูสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานไดท่ีกลุมการบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี โทร. 02 - 961- 8891 – 3 
ตอ 200  ในวันและเวลาราชการ 

   
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒6 พฤศจกิายน 2564   

 
 
 

                   ( นายรังสิมันต  ยาละ) 
                                       ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    
 
 
 
 
 



ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว ตำแหนงครูอัตราจาง 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

เลขประจำตัวสอบ..............................  
เรียน  ผูอำนวยการโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  

ดวยขาพเจามีความประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว  ตำแหนง…………………………………. 
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)....................................................................................................  
๒. เกิดวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ......................อายุ.............ป...........เดือน (นับถึงวนัสมัคร) ๓. วุฒิ
การศึกษา.................................................................วิชาเอก...................................... .........................................        
    จากสถานศึกษา .....................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .................. 
๔. ความรูความสามารถพิเศษ...................................................................................................................................... ๕. บัตร
ประจำตัวประชาชนเลขที่......................................ออกให ณ อำเภอ/เขต...............จังหวัด............................. ๖. ปจจุบันอยู
บานเลขที่.......................หมูที่......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย
......................................โทร..................................................ID LINE ………………………….……………….  
๗. สถานภาพ โสด สมรส หมาย หยา  
๘. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................. ........................................ ๙. ชื่อ
บิดา.........................................................................ชื่อมารดา.................................................................... ........ ๑๐. ไดแนบ
หลักฐานตางๆซึ่งไดลงชื่อรับรองสำเนาถูกตองแลวดงันี้  
สำเนาใบปริญญาบัตร/วฒุิบตัร/ใบสุทธิ  ใบแสดงผลการเรียน(Transcript)  
สำเนาบัตรประชาชน                       ใบรับรองแพทย           
สำเนาทะเบียนบาน                         ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถาม)ี                   อ่ืน ๆ โปรดระบุ...........................................       
       ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมคัรเขารับคัดเลือกแลว ถูกตอง
และเปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริงขาพเจาจะไมเรียกสิทธิใด ๆ ทัง้สิน้ในการคัดเลือก  
 

ลงชื่อ.............................................................ผูสมัครสอบ 
(..........................................................) 

วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ............... 
 
 

บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร ความเห็นของเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ผูสมคัรไดเสนอใบสมัครและหลักฐานไดถูกตองครบถวนแลว  

 
 

ลงช่ือ..................................................เจาหนาท่ีรับสมัคร       
        (..........................................................)  

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. ................. 
 
 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมคัรแลวเห็นวา 
 มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร  
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก…………………………….. 
ลงช่ือ................................................เจาหนาท่ีตรวจสอบ 
    (..........................................................)  
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. ................. 


