แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดแนบท้ายการจ้างครูต่างชาติ (Native speakers) ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ
โครงการเรียนภาษากับครูต่างชาติ (Native speakers)
โรงเรียนพานทอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
******************
เงื่อนไขการจ้าง
โรงเรียนพานทอง ประสงค์จัดจ้างครูชาวต่างชาติ (Native speakers) ปฏิบัติหน้าที่สอน
ภาษาอังกฤษในโครงการเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (Native speakers) จานวน ๒ อัตรา ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๑. คุณลักษณะเฉพาะของผู้รับจ้าง
๑.๑ ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ในการรับจ้างงาน การจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ และมีประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการนิเทศการสอนครูชาวต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก ๖ ประเทศ (Native
Speakers) ได้แก่ อเมริกา แคนาดา ไอร์แลนด์เหนือ อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
๑.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
๑.๔ ผู้รับจ้างต้องส่งรายชื่อครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่โรงเรียนกาหนดไว้มาพร้อม
ใบเสนอราคา พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว การศึกษา และประสบการณ์การสอนนักเรียน
๑.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งปีการศึกษาโดยส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ล่วงหน้าทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จนจบปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑.๖ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการพัฒนาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง (รวม ๒ ครั้ง/
ปีการศึกษา) พร้อมทั้งทาแผนการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ
๑ ฉบับ และต้องปฏิบัติการตามแผนดังกล่าว
๑.๗ ผู้รับจ้างต้องจัดให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีจานวนคาบสอนไม่น้อยกว่า ๑๘ คาบต่อสัปดาห์ และสอน
คนละ ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.๘ ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา เข้ามาสอนแทนกรณีที่ครูผู้สอนตาม
สัญญาจ้างฯ มีการเจ็บป่วย หรือ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศติดภารกิจต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถเข้าสอนตามปกติได้ ให้แจ้ง
โรงเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วันทาการ
๑.๙ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดส่งครูมาสอนได้ให้ปรับเงินค่าสอนเท่ากับเงินเดือนครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
(คิดจากฐานเงินที่จ้าง หารด้วยจานวนครูตามที่ตกลงจ้าง หารด้วยจานวนเดือนตามบันทึกตกลงจ้างหารด้วยชั่วโมง
สอน และ/หรือ การจัดกิจกรรมตามตารางสอน)

๑.๑๐ ผู้รับจ้างต้องจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียนโครงการเรียน
หลักสูตรเข้มภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) เช่น ค่ายภาษาอังกฤษให้นักเรียนในหลักสูตร
๑.๑๑ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต (Work Permit) จากกรมจัดหางาน ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตขยายเวลา
พานักอยู่ในราชอาณาจักรไทย จากผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในใบเสนอราคาที่ผู้รับจ้างเสนอราคา
๑.๑๒ ผู้รับจ้างต้องให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างและมี
บทลงโทษที่เข้มงวดหากครูผู้สอนชาวต่างประเทศละเมิดสัญญาจ้าง
๒. คุณลักษณะเฉพาะครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
๒.๑ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอนในการเรียนภาษากับครูต่างชาติ (Native Speakers) ต้อง
เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก ๖ ประเทศ (Native Speakers) ได้แก่ อเมริกา แคนาดา ไอร์แลนด์เหนือ อังกฤษ
ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์
๒.๒ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เป็นอย่างน้อย หรือ เทียบเท่า และมีใบอนุญาตครู
ชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ ทาเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา
๒.๓ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีเกียรติบัตรการอบรมเกี่ยวกับ การสอนภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๑๕ ชั่วโมง
๒.๔ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศเป็นผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ ในประเทศไทยมาแล้ว
พร้อมยื่นหลักฐานหนังสือรับรองที่ออกให้โดยสถานศึกษาที่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศเคยทาการสอน
๒.๕ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีอายุระหว่าง ๒๑ - ๔๕ ปี
๒.๖ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ เป็นผู้มีความรักในอาชีพครู ขยัน สุภาพและอดทน
๒.๗ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๑๘ คาบต่อสัปดาห์ อย่างน้อย ๒
รายวิชา และสอนคนละ ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๘ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติงานได้ครบทั้งปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๙ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอนระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน
๒๕๖๒ และ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒.๑๐ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้
๒.๑๑ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องจัดทารายงานผลการเรียนของนักเรียน เป็นปัจจุบัน
๒.๑๒ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าประตูโรงเรียน ตอนเช้า ตามที่โรงเรียนกาหนด พูด
ทักทายกับครู นักเรียนและผู้ปกครอง
๒.๑๓ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทาแผนการเรียนรู้ ทั้งปีการศึกษาโดยส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ล่างหน้าทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรกของ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จนจบปีการศึกษา
๒๕๖๒
๒.๑๔ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะทั้ง ๔ ทักษะให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียน
สามารถเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ หรือ ของหน่วยงานภายนอกได้

๒.๑๕ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ทั้ง ๔ ทักษะ
เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนในโครงการได้
๒.๑๖ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย เช่น ครูที่ปรึกษา กรรมการ
กากับห้องสอบ กรรมการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น
๒.๑๗ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีหน้าที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่คณะครูและบุคลากร สัปดาห์ละ ๑ คาบ
ในรูปของคลินิกภาษาอังกฤษ
๒.๑๘ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตความเป็นไทย
พอสมควร สามารถปรับตัวและประพฤติตนได้เหมาะสม
๒.๑๙ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องเข้าทางานตามเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เสมือนครูประจาการของโรงเรียน พร้อมลงชื่อเข้าทางานและกลับทุกวันทาการ
๒.๒๐ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
๒.๒๑ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องมีส่วนร่วมกับครูผู้สอนคนไทย ในการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ ของ
โรงเรียน สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในหมวดได้
๒.๒๒ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จะต้องจัดกิจกรรมพิเศษตามวาระเทศกาลหรือวันสาคัญของ ชาวตะวันตก
เช่น Easter Day, Christmas Day เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและขนบธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบัติของวันนั้น ๆ
๒.๒๓ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จะต้องมีโครงการที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานลงสู่ผู้เรียน อย่างน้อย ๑
โครงการ ใน ๑ ปีการศึกษา
๒.๒๔ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษได้ตามตารางเวลาที่โรงเรียนได้
กาหนดไว้
๒.๒๕ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีน้าใจช่วยเหลืองาน กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ของโรงเรียนที่นอกเหนือจาก
ชั่วโมง ประจาในบางโอกาสที่เป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
๒.๒๖ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถทางานเป็นทีม เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน
๒.๒๗ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน
๓. เหตุสุดวิสัย
ในกรณีที่โรงเรียนต้องปิดสถานศึกษา หยุดทาการเรียนการสอน เนื่องจากประกาศของทางราชการ หรือ มี
เหตุสุดวินัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น น้าท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ การ
ประท้วงทางการเมือง การจลาจล ปิดถนน การก่อการร้าย จนเป็นเหตุให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดทาการได้ และผู้รับ
จ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โรงเรียนจะแจ้งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่สอนเมื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ คลี่คลายเป็นปกติ และ
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานชดเชยให้ครบถ้วนตามจานวนวัน เวลา ที่จ้างงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน

หมายเหตุ
๑. บริษัทที่ถูกแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเสนอราคา
๒. บริษัทฯ จะต้องนาส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๒.๑ สาเนาหนังสือเดินทางของครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
๒.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ในการสาธิตการสอน
๒.๓ สาเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นอย่างน้อยหรือเทียบเท่า
๒.๔ สาเนาใบอนุญาตครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ ทาเรื่องขอ
อนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา
๒.๕ สาเนาเกียรติบัตรการอบรมเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๑๕ ชั่วโมงของครูผู้สอน
ชาวต่างประเทศ
๒.๖ สาเนาหนังสือรับรองประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ออกโดยสถานศึกษาที่
ครูผู้สอนชาวต่างประเทศเคยทาการสอน
๓. บริษัทต้องให้ครูต่างชาติที่จะทาการสอน จานวน ๒ คน มาสาธิตการสอนภาษาอังกฤษตามวัน และ เวลา
ที่โรงเรียนกาหนด

