
ขอบเขตงาน 
(TERMS OF REFERENCE : TOR) 

ขอกําหนดทั่วไปสําหรบัคดัเลือกผูรบัจางเหมาจัดการเรยีนการสอนโดยครตูางชาติ 
 

๑. สถานท่ีในการดําเนินการ 
 ณ โรงเรียนสิงหบุรี  จังหวัดสิงหบุรี 

๒. ระยะเวลาความรวมมือโครงการ 
 เริ่มต้ังแตวันท่ี  1  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ถึงวันท่ี  31  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 หมายเหตุ  เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ตองปฏิบัติหนาท่ีเปนครูหรือสอนเสริม เพิ่มเติม พัฒนาครูและ
บุคลากรของโรงเรียนสิงหบุรี 

๓. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของบริษัท 
 ๓.๑ การปฏบิัติงาน 
  ๑. จัดสงครูชาวตางชาติ (English Native Speaker) จํานวน ท้ังหมด 2 คน รายละเอียด
ดังตอไปนี้  
  ๑.๑ ครูชาวตางชาติผูสอนวิชาวิทยาศาสตร  ซึ่งเปน English Native Speaker ท่ีเปนเจาของ
ภาษาโดยตรงจาก 5 ประเทศ ไดแก สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา,แคนาดา, ออสเตรเลีย,นิวซีแลนด    มีวุฒิ

การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร ปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร และสุขศึกษา  ภาคภาษาอังกฤษ
และสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยผานการอบรม TEFL หรือ 
TESOL จํานวน 1 คน คาจางเดือนละไมเกิน  60,000 บาท 
           ๑.๒ ครูชาวตางชาติผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเปน English Native Speaker ท่ีเปนเจาของ
ภาษาโดยตรงจาก 5 ประเทศ ไดแก สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา,แคนาดา, ออสเตรเลีย,นิวซีแลนด   มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ,การสอนภาษาอังกฤษ หรือ วุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นๆ    โดยจะ

พิจารณาเปนพิเศษสําหรับครูซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ 
ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยผานการอบรม TEFL หรือ 
TESOL จํานวน 1 คนคาจางเดือนละไมเกิน ๕5,000 บาท 
 
      ๒. ผูรับจางตองอุทิศเวลาท้ังหมดใหแกการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามสัญญานี้ใหบังเกิดผลดีท่ีสุด
ตามความรูความสามารถของผูรับจาง 
 
 ๓.๒ ความรับผิดชอบ 
  ผูรับจางจะดูแลเก่ียวกับ 

๑. ผูรับจางจะจัดสงครูชาวตางชาติตามสัญญาจาง 
  2. เงินเดือน และ ท่ีพักครูชาวตางชาติตลอดโครงการ 
  3. ความตอเนื่องของเอกสาร Visa , Work Permit และ ใบขอผอนผันการมีใบประกอบ
วิชาชีพจากคุรุสภาของครูชาวตางชาติ 
 
 
 



๔. การทํางานของครูชาวตางชาติ และผูรับจางจะตองจัดกิจกรรมตางๆใหโรงเรียน ดังนี้ 
 1. ครูชาวตางชาติทําการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร , วิทยาศาสตร คณิตศาสตร, สุข
ศึกษาและคอมพิวเตอร  
 2. ครูชาวตางชาติทําการสอนไดไมตํ่ากวา ๒๔ คาบ/สัปดาห 
 3. ครูชาวตางชาติจะประจําอยูท่ีโรงเรยีนต้ังแตวันจันทร-ศุกร เวลา ๐๗.๔๕-๑๖.๓๐ น. และสอน
ชดเชยตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
 4. โครงการตอนรับนักเรียนในตอนเชาท่ีหนาประตูโรงเรียน ทุกวัน วันละ  ๒ คน  ต้ังแตเวลา ๗.๐๐-
๘.๒๐น. 
 5. โครงการสอนภาษาอังกฤษหนาเสาธงทุกเชา  สัปดาหละ ๑ วัน  
 6. พัฒนาครูในโรงเรียนสัปดาหละ ๑-๒ ครั้ง  
 7. อบรมภาษาอังกฤษและบริการชุมชนตามความเหมาะสม  
  8.เปนครูคายภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนอยางนอย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
  9.ตองเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม 
  10.ตองฝกซอมกิจกรรมทักษะทางภาษาเพื่อเตรียมนักเรียนไปแขงขันรวมกับโรงเรียนและหนวยงาน
อื่นๆ 
  11.ครูตางชาติตองจัดทําแผนการเรียนรูและผลิตส่ือการสอนเพื่อใชประกอบการจัดการเรียน 
การสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดแกนักเรียน ตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 12.ปฏิบัติหนาท่ีครูท่ีปรึกษา อบรมแนะนําดูแลชวยเหลือนักเรียนหองเรียน  MEP  ม.1 – ม.3หองละ 
1 คน หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 13. ครูชาวตางชาติตองเขารวมกิจกรรมตางๆตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
 
๕. การชดเชย 
 ๑. ผูรับจางตองสงครูชาวตางชาติตามสัญญาจางหากลาชาจะยินยอมจายคาชดเชย  ใหโรงเรียน 
วันละ 3,๐๐๐ บาท/วัน/คน  จนกวาจะหามาใหครบตามสัญญา 
 ๒. หากครูชาวตางชาติขาดการปฏิบัติงาน  ผูรับจางตองจัดหาผูปฏิบัติงานแทน หรือยินยอมใหหัก
คาชดเชยใหวันละอยางนอย 3,๐๐๐ บาท ใหกับผูจางเมื่อไมสามารถหาผูปฏิบัติหนาท่ีแทนได 
 ๓. การบอกเลิกสัญญาโดยไมมีการแจงลวงหนาและไมมีเหตุอันสมควร ทําใหโรงเรียนเกิดความ
เสียหาย ผูรับจางตองรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหกับโรงเรียนเปน ๒ เทาของเงินตามสัญญา 
 ๔. การเปล่ียนตัวครูชาวตางชาติ จะกระทําไดในกรณีไดรับความยินยอมจากโรงเรียน 
  ๑. โรงเรียนส่ังใหเปล่ียนตัว 
  ๒. ผูรับจางขอเปล่ียนโดยไดรับความยินยอมจากโรงเรียน 
 
๖. โรงเรียน มีหนาท่ี และความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๑. ประสานงานกับเจาหนาท่ีของผูรับจาง ในการดําเนินการของความตอเนื่อง Visa Work Permit 
ของครูชาวตางชาติ  
 ๒. จัดผูประสานงานในการดูแลและใหคําแนะนําครูชาวตางชาติตลอดโครงการ 
 ๓. บันทึกการเขาปฏิบัติงาน การขาด และมาสายของครูชาวตางชาติ โดยครูชาวตางชาติจะประจําอยู
ท่ีโรงเรียนต้ังแตวันจันทร-วันศุกร เวลา ๐๗.๔๕-๑๖.๓๐ น. สอนชดเชยตามท่ีโรงเรียนกําหนดและหยุดวันเสาร 
อาทิตย และวันหยุดอื่นๆ  



 ๔. โรงเรียนมีหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหแกครูชาวตางชาติใหทําการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน อินเตอรเน็ต ,โตะทํางาน , การถายเอกสารในการประกอบการเรียนการสอน รวมถึง
สวัสดิการตางๆในโรงเรียนตามท่ีเห็นสมควร 
  ๕. ติดตามผลการสอนเมื่อครบกําหนดหลักสูตรเพื่อประสานงานในเรื่องการสงขอมูลการประเมินผล 
 ๖. ติดตามผลผูเรียนในดานความพึงพอใจการนําไปใชในชีวิตประจําวันและเพื่อปรับรูปแบบการเรียน
การสอนใหดีข้ึน 
 7. มีการประเมินสมรรถนะการสอน และความพึงพอใจ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยรับการประเมินจาก 
ครู  นักเรียน  เพื่อ จัดลําดับคุณภาพ 

๗. การจัดสรรงบประมาณ 
 ๑. โรงเรียนจะจายเงินคาจาง เปนรายเดือนทุกส้ินเดือน เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานครบถวนและ
คณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงานจางเรียบรอยแลว 
 ๒. การชําระเงินโดยการ ชําระผานบัญชีธนาคาร 
 ๓. ราคาเบ้ืองตนเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น ๆ เรียบรอยแลว และยินยอมใหหักภาษี ณ 
ท่ีจาย ๑% 
 
๘. การสิ้นสุดของสัญญาจาง 
 ๑) ครบระยะเวลาท่ีตกลง 
 ๒) ฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกความรวมมือดวยเหตุผิดสัญญา โดยแจงใหอีกฝายทราบลวงหนาเปน
หนังสือไมนอยกวา ๑ เดือน 
 ๓) ครูชาวตางชาติ ท่ีจัดมาประจําท่ีโรงเรียนไมสามารถจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลดีตามขอตกลงได 
 ๔) ครูชาวตางชาติ ละเลยไมใสใจตอคําส่ังเชนวานั้นเปนอาจิณ ละท้ิงงาน กระทําความผิดอยางรายแรง 
หรือกระทําการอันไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาท่ีของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริต 

๙. ระยะเวลาในการจาง 
 สัญญาจางนี้ท้ังสองฝาย ตกลงใหมีผลนับต้ังแตวันลงนามเปนตนไป หากมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม 
ขอตกลงนี้เพื่อใหมีความเหมาะสม หรือใหเปนปจจุบัน สามารถดําเนินการไดโดยความเห็นชอบของท้ังสองฝาย 

๑๐. คุณสมบัติของครูตางชาติ 
 ๑.  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือมีหลักฐานแสดงความรูความสามารถตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
 ๒.  อายุไมตํ่ากวา ๒๕ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป 
 ๓.  มีความประพฤติเรียบรอย 
 ๔.  มีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือติดยาเสพติด 
 ๕.  ไมเคยตองโทษทางคดีอาญา ยกเวนความผิดโดยความประมาท 
 ๖.  ไมเปนผูทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
 ๗.  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
 ๘.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 ๙.  มีความสามารถและต้ังใจในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 ๑๐.มีความเขาใจสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของโรงเรียนได 
 ๑๑.เปนท่ีปรึกษาหรือครูของครูและบุคลากรทางการศึกษาได 
 ๑๒.สามารถผลิตส่ือและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนได 



11. เหตุสุดวิสัย 
ในกรณีท่ีโรงเรียนตองปดสถานศึกษาหยุดทําการเรียนการสอนเนื่องจากประกาศของทางราชการ 

หรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษยเชนน้ําทวมแผนดินไหว 
ไฟไหมการประทวงจากการเมืองการจลาจลปดถนนการกอการรายจนเปนเหตุใหโรงเรียนไมสามารถเปดทํา
การไดและผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานไดโรงเรียนจะแจงใหกลับมาปฏิบัติหนาท่ีสอนเมื่อเหตุการณตางๆ 
คล่ีคลายเปนปกติและผูรับจางจะตองปฏิบัติงานชดเชยใหครบถวนตามจํานวนวันเวลาท่ีจางงาน 
โดยใหเปนไปตามประกาศของโรงเรียน 
 
12. หลักเกณฑและสิทธใินการพิจารณา 
 1. ทางโรงเรียนจะพิจารณาใบเสนอราคา และ การสาธิตการสอนของครูตางชาติ 

2. ผูเสนอราคาตองสงประวัติ รปูถาย ผลงานท่ีผานมาของครูชาวตางประเทศ ท่ีจะมาทํา 
การสาธิตการสอน ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้โรงเรียนจะยึดไวเปน 
เอกสารของทางราชการสําหรับประวัติ รูปถาย ผลงานของครูชาวตางประเทศท่ีแนบใหพิจารณาหากเปน
สําเนาจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
 3. ทางโรงเรียนจะเปดซองใบเสนอราคา เพื่อตรวจสอบเอกสาร ในวันท่ี 23  เมษายน  2561 และ
จะประกาศ เฉพาะผูมีคุณสมบัติครบ เพื่อเขารับการประเมิน การสาธิตการสอน 

4. ผูเสนอราคาท่ีมีคุณสมบัติครบ ตองใหครูชาวตางประเทศ ท่ีจะเปนผูสอนจริงสาธิตการสอนให
คณะกรรมการทําการพิจารณาและประเมินการสอนตามแบบการประเมินของโรงเรียนในวันท่ี  24 เมษายน  
2561  โรงเรียนสิงหบุรีจะนัดหมายเวลาท่ีเหมาะสม  โดยกําหนดเวลาการสาธิตการสอนคนละ 15 นาที ผูท่ี
ผานเกณฑ การประเมินจะมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาควบคูกบัใบเสนอราคา  

5. หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง  
หรือไมครบถวน คณะกรรมการจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต เปนขอผิดพลาด หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารเสนอราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะ
ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนเทานั้น 

6. โรงเรียนสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
 (1) เสนอครูตางชาติ ไมครบท้ัง 2 คน หรือ เสนอ 2 คน แตขาดคุณสมบัติ คนใดคนหนึ่ง 

(2) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการเสนอราคาของโรงเรียน 
(3) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือท้ังหมดในใบ 

เสนอราคา  
(4) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ท่ีกําหนดในเอกสารเสนอราคา ท่ีเปน 

สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
(5) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปล่ียนแปลง โดยผูเสนอราคามิได ลงลายมือช่ือ 

พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
7. ในการตัดสินการเสนอราคา หรือในการทําสัญญา โรงเรียนมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง 

สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา 
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

8. โรงเรียนทรงไวซึง่สิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได  
ผูไดรับการคัดเลือกอาจจะไมไดเสนอราคาตํ่าสุดก็ได หรืออาจจะยกเลิกการประกาศ สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ 
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังโรงเรียนจะพจิารณายกเลิกการประกาศ และลงโทษผูเสนอราคาเสมือน



เปนผูท้ิงงานหากมีเหตุท่ีเช่ือไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าท่ีสุด เสนอ
ราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได โรงเรียนจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได 
โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

9.  ผูเสนอราคานําหลักประกันซองอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  เงินสด หรือเช็ค ท่ีธนาคารส่ังจาย  
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ฯลฯ พันธบัตรรัฐบาลไทย ท่ีมีมูลคาเปนจํานวนเต็ม ในอัตรารอยละ 5 ของวงเงิน หรือราคาพัสดุท่ีจัดหา 
จํานวน 63,250 (หกหมื่นสามพันสองรอยหาสิบบาทถวน) มายื่นตอเจาหนาท่ีตามวันและเวลาท่ีกําหนด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) โรงเรียนจะออกหลักฐานการรับเงินประกันซองฯ ใหแกผูเสนอราคาเพื่อนําไป 
ประกอบการยื่นซอง 

(2) เมื่อทราบผลการพิจารณาแลววาไมใชผูผานการคัดเลือก ก็สามารถขอถอนคํ้าประกันซอง
ดังกลาว จากโรงเรียนไดทันที  โดยใชหลักฐานการถอนคํ้าประกันดังนี้ 

  1.   บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนเจาของกิจการ 
  2.   หลักฐานการรับเงินประกันซองตนฉบับท่ีออกโดยโรงเรียน 
  3.  หนังสือของบริษัท/หางหุนสวน/ราน แจงขอรับหลักประกันคืน โดยนํา 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน 
  4.   ในกรณีผูเปนเจาของไมสามารถมารับดวยตนเอง ใหมอบอํานาจบุคคล 

อื่นมารับแทนได  โดยทําหนังสือมีขอความระบุวามอบอํานาจใหใครมารับเงินคาอะไร  จํานวนเทาไหร  พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนเจาของกิจการ , สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  , 
สําเนาบัตรประจําตัวผูรับมอบพรอมรับรองสําเนาเอกสาร 

(3)   สําหรับผูท่ีอยูในขายท่ีไดรับการพิจารณา จะคืนใหหลังวันทําสัญญาแลว 
  
 
                           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  
                 
       
   ( นางณัฐปภัสร ศุภรัชลาภมีเสมอ)      ( นางสาววิไลวรรณ  คํานัน )           (นางสาวตวงทิพย  โสภาจารีย) 


