
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว ปการศึกษา  2565 

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

 ดวยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี มีความประสงคร ับสมัครคัดเลือกลูกจางชั ่วคราว            
เปนครูอัตราจางงบประมาณโครงการหองเรียนพิเศษ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  
รายละเอียดตำแหนงท่ีเปดรับ 

         1. ตำแหนงท่ีเปดรับ 
   1. ครูอัตราจางทำหนาท่ีสอนวิชาฟสิกส จำนวน  1 อัตรา   

  2. ครูอัตราจางทำหนาท่ีสอนวิชาเคมี จำนวน  1 อัตรา 
     

 ครูอัตราจางทำหนาท่ีสอนวิชาฟสิกส จำนวน  1  อัตรา    
       เง่ือนไขการจางตามสัญญาและคุณสมบัติ                                                       

ต้ังแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี ๓0 เมษายน ๒๕๖6 ระยะเวลาสัญญา 1 ปและ
จะไดรับการพิจารณาการจางในปการศึกษาตอไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจางและผูรับจางผาน
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

  - เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปและ 5 ป หรือระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาฟสิกส 

  - ถามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและประสบการณการสอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 
      - อัตราคาจางระดับปริญญาตรีเดือนละ 15,000 บาท ระดับปริญญาโทเดือนละ 17,500 บาท                                                                             
 

 ครูอัตราจาง ทำหนาท่ีสอนวิชาเคมี จำนวน  1 อัตรา 
      เง่ือนไขการจางตามสัญญาและคุณสมบัติ 
  ต้ังแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี ๓0 เมษายน ๒๕๖6 ระยะเวลาสัญญา 1 ป และ
จะไดรับการพิจารณาการจางในปการศึกษาตอไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจางและผูรับจางผานเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

    - เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปและ 5 ป หรือระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเคมี 
  - ถามใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและประสบการณการสอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 
  - อัตราคาจางระดับปริญญาตรีเดือนละ 15,000 บาท ระดับปริญญาโทเดือนละ 17,500 บาท      
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 ปฏิบัติติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลายและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยปฏิบัติ     
การสอนไมนอยกวา 18 คาบ/สัปดาห 

 ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยการจัดอบรมและจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 

…./2.หลัก                                             
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2. หลักเกณฑและคุณสมบัติท่ัวไป 
 1. เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

2. มีสัญชาติไทย อายุต้ังแต ๒๐ ปข้ึนไป  
 3. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 4. ไมเปนผูพิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือ จิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 5. ไมเปนผูดำรงตำแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี พรรค
การเมือง 
 6. ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญา        
เวนแตโทษ สำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม อันดีจน
เปนท่ีรังเกียจของสังคม 
 7. ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของ รัฐหรือ
องคการระหวางประเทศ 
 8. ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 9. เพศชายตองผานการเกณฑทหาร 
 

3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
 เปดร ับสมัครทางอินเทอร  เน ็ตเพ ียงชองทางเดียว ระหวางว ันที ่  26 เมษายน 2565 ถึง                   
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยสมัครทางออนไลนตลอด 24 ชั่วโมง (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตามขั้นตอน 
ดังตอไปนี้ 
 1. เขาไปท่ี www.hwn.ac.th 
 2. อานและทำความเขาใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครใหครบถวน 
 3. ดาวนโหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวน  
 4. รับรองสำเนาถูกตองพรอมลงช่ือกำกับเอกสารทุกฉบับ 
 5. อัปโหลดเอกสารเปนไฟลPDF สงมาท่ีอีเมล personal.hwn@gmail.com และอีเมลของ           
ผูประสานงานแตละตำแหนง ดังนี้ (สงท้ัง 2 อีเมล) 
    - วิชาฟสิกสและวิชาเคมี pichapha.6828@gmail.com 
4. เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัครคัดเลือก 

***เอกสารทุกฉบับใหนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสำเนาภาพถาย จำนวน ๑ ชุด ** 
 1.  สำเนาหลักฐานท่ีแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโทข้ึนไป จำนวน  1  ฉบับ 
 2.  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  ไมเกิน ๑ ป จำนวน  2  ใบ 
 3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 4.  สำทะเบียนบาน จำนวน 1 ฉบับ 
 ๕.  ใบรับรองแพทย  จำนวน  1  ฉบับ 
 6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถามี) จำนวน 1 ฉบับ 
 7.  หลักฐานอื่น ๆ  เชน หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ถามี)          

 
.../5.การ                           

http://www.hwn.ac.th/
mailto:personal.hwn@gmail.com
mailto:pichapha.6828@gmail.com
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5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  
       ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 ทางหนาเว็บไซตโรงเรียน 
www.hwn.ac.th 
   
6. วิธีการคัดเลือก 
 6.1 ตำแหนงครูอัตราจาง  
  6.1.1 การสอบปฏิบัติ (สอบสอน) 50 คะแนน  
  6.1.2 สอบขอเขียน  50 คะแนน 
  6.1.3 สอบสัมภาษณ 100 คะแนน 
 6.2  ตำแหนงคนสวน 
    - สอบสัมภาษณ 100 คะแนน 
                     *** ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนแตละภาคไมนอยกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม และจะ
ประกาศเรียงตามลำดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่ไดคะแนนเทากันจะใหผู ไดคะแนน  
ความเหมาะสมกับตำแหนงสูงกวาเปนผูอยู ในลำดับที่สูงกวาหากคะแนนยังเทากันอีกใหอยู ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการ 
 
7. กำหนดการสอบ  
     

วัน/เดือน/ป การดำเนินการ หมายเหตุ 

12 พฤษภาคม 2565    เวลา  09.00 น. สอบขอเขียน 

   เวลา  11.00 น. สอบปฏิบัติ 

   เวลา  1๓.00 น. สอบสัมภาษณ  

สอบออนไลน  

(ผูประสานงานจะติดตอไป

ยังผูเขาสอบภายในวันท่ี 11 

พฤษภาคม 2565) 

14 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือก ทางหนาเว็บไซตโรงเรียน 

www.hwn.ac.th 

16 พฤษภาคม 2565 การทำสัญญาจาง, เริ่มปฏิบัติงาน กลุมการบริหารงานบุคคล 
 

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

   
      ประกาศ  ณ  วันท่ี 26 เมษายน ๒๕๖5  

 
 

 
                   ( นายรังสิมันต  ยาละ) 
                                       ผูอำนวยการโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    
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ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

    
เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  

ดวยขาพเจามีความประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว  ตำแหนง…………………………………. 
งบประมาณ........................................................................................................................................... 

๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)....................................................................................................  
๒. เกิดวันท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ. ......................อายุ.............ป...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก...................................... .........................................        
    จากสถานศึกษา .....................................................................เมื่อวันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ. .................. 
๔. ความรูความสามารถพิเศษ...................................................................................................................................... 
๕. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี......................................ออกให ณ อำเภอ/เขต...............จังหวัด............................. 
๖. ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวัด......................... 
รหัสไปรษณีย......................................โทร..................................................ID LINE ………………………….……………….  
๗. สถานภาพ โสด สมรส หมาย หยา  
๘. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ...................................................................... 
๙. ชื่อบิดา.........................................................................ชือ่มารดา.............................................................................. 
๑๐. ไดแนบหลักฐานตางๆซึ่งไดลงชื่อรับรองสำเนาถูกตองแลวดังนี้  
สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ  ใบแสดงผลการเรียน(Transcript)  
สำเนาบัตรประชาชน                       ใบรับรองแพทย           
สำเนาทะเบียนบาน                         ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกลุ(ถามี)                   อ่ืน ๆ โปรดระบุ...........................................       
       ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีแจงไวในใบสมัครนี้ ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเขารับคัดเลือกแลว 
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริงขาพเจาจะไมเรียกสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้นในการคัดเลือก  
 

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

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

 

บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร ความเห็นของเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลักฐานไดถูกตองครบถวนแลว  
 
 

ลงชื่อ..................................................เจาหนาท่ีรับสมัคร       
        (..........................................................)  

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

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา 
 มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร  
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก…………………………….. 
ลงชื่อ................................................เจาหนาท่ีตรวจสอบ 
    (..........................................................)  
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. ................. 


