
รายการละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรยีนวาปีปทุม  ลงวันท่ี  20  เมษายน  2561 
การจ้างครูชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าท่ีสอนภาษาอังกฤษ 

ประจ าปีการศึกษา  2561 
------------------------------- 

 

1.  เง่ือนไขการจ้างที่โรงเรียนต้องการ โรงเรียนประสงค์จะจ้างครูชาวต่างประเทศสอน โดยมีรายละเอียด 
การจ้างดังนี้ 
 ผู้ปฎิบัติการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 3 อัตรา  ระยะเวลาการจ้าง  วันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 
ถึงวันท่ี  13  มีนาคม  2562  รวมเวลา  10  เดือน 
ราคากลางงานจ้างครั้งนี้  จ านวนเงิน  1,800,000  บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 

2. คุณลักษณะเฉพาะของผูรั้บจ้าง 
 1.  ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร  (English  
Native Speaker)  ท่ีมีความรู้  ความสามารถ  เพื่อปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
 2.  ผู้รับจ้างต้องส่งรายช่ือครูผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้
มาพร้อมใบเสนอราคา รวมทั้งแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว การศึกษา และมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 
1  ปี 
 3.  ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์การจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการ 
บริหารจัดการการนิเทศการสอนครูผู้สอนชาวต่างประเทศไม่น้อยกว่า  1  ปี 
 4.  ผู้รับจ้างต้องจัดให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และจัดส่งให้โรงเรียนล่วงหน้าก่อนท าการสอน 
ไม่น้อยกว่า  1  สัปดาห์ 
 5.  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการพัฒนาครูผู้สอนชาวต่างประเทศในรอบระยะเวลาตามบันทึก 
ตกลงจ้างพร้อมท้ังท าแผนนิเทศติดตามประเมินผลประสานงานการเรียนการสอนให้โรงเรียนอย่างน้อย 1 ฉบับ 
และต้องปฏิบัติการพัฒนาตามแผนดังกล่าว 
 6.  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศมีจ านวนช่ัวโมงสอนไม่รวมกิจกรรมอื่น 
ไม่น้อยกว่า  24  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  เว้นแต่สัปดาห์ใดสถานศึกษาไม่เปิดสอนและมีการประกาศหยุดและมีการ 
สอนชดเชย  ให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศสอนชดเชยตามประกาศของโรงเรียน และถ้าจ าเป็นต้องสอนมากกว่า 
ให้โรงเรียนและครูผู้สอนชาวต่างประเทศท าการตกลงเป็นกรณีไป  ท้ังนี้ ต้องปฏิบติัหน้าท่ีต้ังแต่เวลา 07.30 น. 
ถึงเวลา  16.30  น.  และในกรณีท่ีวันใดมีช่ัวโมงสอนตามตารางสอนเกินเวลา  16.30  น.  ให้ครูผู้สอนชาว 
ต่างประเทศอยู่สอนจนหมดช่ัวโมง 
 7.  ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตท างาน (Work Permit) จากกรมการจัดหางาน  ค่าใช้จ่ายในการ 
ขออนุญาตขยายเวลาพ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทย จากผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ค่าท่ีพัก และ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการดังกล่าวให้อยู่ในค่าใช้จ่ายรวมที่ผู้รับจ้างเสนอราคา 
 8.  กรณีครูผู้สอนชาวต่างประเทศเข้ามาสอนในโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เข้ามาด าเนินการ 
ไม่สามารถสอนได้ตามปกติ  เช่น  กรณีเจ็บป่วยหรือติดภารกิจต่าง ๆ  ให้แจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 
1  วันท าการ  และทางผู้รับจ้างจะต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีก าหนดไว้ 
มาสอนแทน  และสอนชดเชยในกรณีช่ัวโมงท่ีขาดหายไปตลอดระยะเวลาท่ีตกลงจ้าง 
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 9.  ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถส่งครูมาสอน และ/หรือ ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียน 
มาเรียนชดเชยได้  ให้ปรับเงินค่าสอนเท่ากับเงินเดือนครูผู้สอนชาวต่างประเทศ (คิดจากฐานเงินท่ีจ้าง หารด้วย 
จ านวนครูตามบันทึกตกลงจ้าง หารด้วยจ านวนเดือนตามบันทึกตกลงจ้าง หารด้วยช่ัวโมงท่ีสอน และ/หรือการ 
จัดกิจกรรมตามตารางสอน)  แต่จ านวนท่ีหารไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ตามแต่กรณีหรือตามท่ีตกลงไว้ 
 10.  ผู้รับจ้างต้องจัดกิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ันอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ  1  ครั้ง  โดยครูผู้สอนชาวต่างประเทศต้องเป็นผู้มีประสบการณ์  และสามารถจัดกิจกรรม Day 
Camp  ให้กับนักเรียนทุกระดับ 
 11.  จัดอบรม “การสนทนาภาษาอังกฤษ”  ให้แก่ครูในโรงเรียนของผู้ว่าจ้างอย่างน้อย 
ปีการศึกษาละ  20  ช่ัวโมง 
 12.  ผู้รับจ้างต้องให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศท าสัญญาปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีตกลงไว้ 
และมีบทลงโทษท่ีเข้มงวดหากละเมิดสัญญา 
 13.  ผู้รับจ้างต้องจัดหาคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อย่างน้อย 3 คน  เพื่อ 
ด าเนินการประเมินติดตามและนิเทศ เดือนละ 1 ครั้ง และให้ส่งเอกสารสรุปผลการประเมินให้โรงเรียนทุกครั้ง 
 14.  ผู้รับจ้างต้องให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ  ปฏิบัติตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และโรงเรียน 
 15.  ผู้รับจ้างต้องจัดประสบการณ์ดูงานต่างประเทศให้กับนักเรียนและครูอย่างน้อย 1 ครั้ง/ 
ปีการศึกษา 
 

3. คุณลักษณะเฉพาะครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 
 1.  ครูชาวต่างประเทศ ต้องเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง จาก 5 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา  แคนนาดา  ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด์  เท่านั้น 
 2.  ครูผู้สอนชาวต่างประเทศจะต้องมีอายุต้ังแต่  22  ปี  และไม่เกิน  40  ปี 
 3.  ครูผู้สอนชาวต่างประเทศทุกคนต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย และมีใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพให้ท าการสอนได้โดยคุรุสภา 
 4.  สามารถเป็นที่ปรึกษา และวิทยากรของครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ 
 5.  สามารถผลิตส่ือและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนได้ 
 6.  เข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของความเป็นไทยพอสมควร 
 7.  ครูผู้สอนชาวต่างประเทศจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดท าขอบข่ายรายวิชา 
(Course Outline) แผนการสอน (lesson  Plan) เอกสารประกอบการสอน ใบงาน ใบความรู้ การควบคุม 
ช้ันเรียน  การวัดและประเมินผล 
 8.  ครูผู้สอนชาวต่างประเทศสามารถสอนได้ตามตารางสอนของโรงเรียนท่ีก าหนดให ้ และ 
รวมทั้งภาระงานอื่น ๆ ได้  จ านวนไม่น้อยกว่า  24  คาบ/สัปดาห์ 
 9.  ครูผู้สอนชาวต่างประเทศจะต้องท าหน้าท่ีอยู่เวรหน้าประตูโรงเรียนตอนเช้าคนละ 1 วัน/ 
สัปดาห์  พูดทักทายกับครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง 
 10.  ครูผู้สอนชาวต่างประเทศต้องเข้าท างานตามเวลาราชการ  ต้ังแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. 
เสมือนครูประจ าการของโรงเรียน  และสามารถให้ค าแนะน าหรือปรึกษาหารือการพัฒนาทักษะทาง 
ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและครูชาวไทย  พร้อมลงช่ือเข้าท างานและกลับทุกวันท าการ 
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 11.  ครูผู้สอนชาวต่างประเทศจะต้องส่งขอบข่ายการเรียนหลังจากท่ีได้รับรายละเอียดความ 
ต้องการของโรงเรียน  ส่งแผนการสอนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนท าการสอน  พร้อมท้ังเตรียมเอกสาร 
ประกอบการสอน ใบงานใบความรู้ ด้วยตนเอง  โดยให้ตรงกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตร 
ของโรงเรียน 
 12.  ครูผู้สอนชาวต่างประเทศสามารถผลิตส่ือและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนได้ดี 
 13.  ครูผู้สอนชาวต่างประเทศสามารถเป็นท่ีปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษได้และต้องจัดกิจกรรมเสริมทักษะ การส่ือสารภาษาอังกฤษให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 14.  ครูผู้สอนชาวต่างประเทศจะต้องเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย 
 15.  ครูผู้สอนชาวต่างประเทศต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
 16.  ครูผู้สอนชาวต่างประเทศต้องมีส่วนร่วมกับครูไทยในการจัดกิจกรรมทางภาษาในเทศกาล 
ต่าง ๆ  ของโรงเรียน 
 17.  ครูผู้สอนชาวต่างประเทศต้องมีส่วนร่วมกับครูไทยในการส่งเสริมความเป็นเลิศ  และฝึก 
ทักษะทางภาษารวมทั้งมีความสามารถในการฝึกทักษะต่าง ๆ  ให้กับนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนในการ 
แข่งขันหรือร่วมกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 18.  ครูผู้สอนชาวต่างประเทศจะต้องจัดกิจกรรมพิเศษในวาระเทศกาลหรือวันส าคัญของ 
ชาวตะวันตก  เช่น  Easter Day, Christmas Day  เป็นต้น  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวติัความ 
เป็นมา  และขนบธรรมเนียมปฏิบัติของวันนัน้ ๆ 
 19.  ครูผู้สอนชาวต่างประเทศจะต้องจัดสอนเสริมพิเศษให้กับนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนของ 
โรงเรียน ในการสอบแข่งขันเชิงทักษะหรือชิงทุน  หรือท ากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอืน่ ๆ  ระดับสหวิทยาเขต 
เขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับประเทศ เช่น โครงการแลกเปล่ียนหรือการแข่งขันตอบปัญหาในโครงการต่าง ๆ 
 20. ครูผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีผู้รับจ้างจัดหาให้จะต้องมเีอกสาร 
ท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ก่อนจะเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง 
  20.1  ชนิดของ  Visa  จะต้องเป็น  Non B 
  20.2  ต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา 
  20.3  ต้องได้รับใบอนุญาตท างาน (work Permit) 
 21.  ครูผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีปฏิบัติหน้าท่ี  จะต้องสอนตามท่ีทางโรงเรียนก าหนด 
 

4.  เหตุสุดวิสัย 
 ในกรณีท่ีโรงเรียนต้องหยุดด าเนินการจัดการเรียนการสอน  เนื่องจากประกาศของทางราชการ 
หรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ จนเป็นเหตุให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดท าการได้  และผู้รับจ้างไม่ 
สามารถปฏิบัติงานได้  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานชดเชยให้จนครบถ้วนเต็มตามจ านวนวันเวลาท่ีจ้างงานไว้ 
โดยให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน 
 

       (นายสุรเชษฐ์  โคตรพัฒน์) 
  รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม 
                   20  เมษายน  2561 


