
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี 
เร่ือง   รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากรประจำโครงการห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา  2564 

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

    ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั ่วคราว     
(วิทยากรประจำโครงการห้องเรียนพิเศษ) รายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน  8  อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1.  เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา 
      ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 256๕  และจะได้รับการพิจารณาการจ้าง 
ในปีการศึกษาต่อไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจ้าง หรือผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
               ๑.๑ วิทยากรประจำ รายวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 คน 
               1.2 วิทยากรประจำ รายวิชาเคมี จำนวน 2 คน 
               1.3 วิทยากรประจำ รายวิชาชีววิทยา จำนวน 2 คน 
               1.4 วิทยากรประจำ รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน 
อัตราค่าจ้าง 25,000 – 30,000 บาท 
           2.  ปฏิบัติติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติการสอนไม่เกิน ๒๐ คาบ/สัปดาห์ 
 ๓.  ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๔.  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ 
๔.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเกี่ยวข้องตามสาขาวิชาท่ีสมัคร  
๔.2 อายุต้ังแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี  
๔.3 สามารถสอนตามตามตารางท่ีโรงเรียนกำหนด และรวมภาระงานอื่นๆ ไม่เกนิ ๒๐ คาบ/สัปดาห์ 
๔.4 สามารถผลิตส่ือและพัฒนาส่ือการสอนได้ ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
4.5 ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ และประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
    เปิดรับสมัครตั ้งแต่วันที ่ 8 เมษายน 2564 ถึงวันที่ ๒7 เมษายน 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... 



๒ 

๗.  การยื่นใบสมัคร 
๗.1  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

ครบถ้วนและรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงช่ือกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับท่ีนำมายื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๗.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบ

สมัคร พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ       
 8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน 
วันท่ี ๒8 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.hwn.ac.th  

9.  วิธีการคัดเลือก 
9.1  การสอบปฏิบัติ (สอบสอนตามรายวิชาเอก) 70 คะแนน  
9.2  คัดเลือกโดยประเมินความความเหมาะสมกับตำแหน่งและการสอบสัมภาษณ์ 30 คะแนน 

                                              *** ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของคะแนนเต็มและ 
จะประกาศเรียงตามลำดับท่ีจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีท่ีได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนน 
ความเหมาะสมกับตำแหน่งสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่าหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการ 

8. กำหนดการสอบ  
    ดำเนินการคัดเลือกประเมินความความเหมาะสมกับตำแหน่งและการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ดังนี้ 

วัน/เดือน/ป ี การดำเนินการ หมายเหตุ 

๒9 เมษายน 2564   เวลา  09.00 – 13.00 น.    
สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน (ผู้สมัคร
จัดเตรียมส่ือการสอนให้พร้อม) 

ฟิสิกส์ ห้อง 4304 
เคมี ห้อง 4303 
ชีววิทยา ห้อง 4202 
คณิตศาสตร์ ห้อง 4201 

๓๐ เมษายน 2564   ประกาศผลการคัดเลือก เว็บไซต์โรงเรียน 
www.hwn.ac.th 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ห้องโครงการห้องเรียนพิเศษ 
 

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  7  เมษายน 2564   

 

      
                   ( นายรังสิมันต์  ยาละ) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    
 


