ขอบเขตงาน
(TERMS OF REFERENCE : TOR)
ขอกําหนดทั่วไปสําหรับคัดเลือกผูรบั จางเหมาจัดการเรียนการสอนโดยครูตา งชาติ
๑. สถานที่ในการดําเนินการ
ณ โรงเรียนสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี
๒. ระยะเวลาความรวมมือโครงการ
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๒
หมายเหตุ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ตองปฏิบัติหนาที่เปนครูหรือสอนเสริม เพิ่มเติม พัฒนาครูและ
บุคลากรของโรงเรียนสิงหบุรี
๓. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของบริษัท
๓.๑ การปฏิบัติงาน
๑. จัดสงครูชาวตางชาติ (English Native Speaker) จํานวน ทั้งหมด 2 คน รายละเอียด
ดังตอไปนี้

๑.๑ ครูชาวตางชาติผูสอนวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งเปน English Native Speaker ที่เปนเจาของ
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 ที่เปนเจาของ
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. ผูรับจางตองอุทิศเวลาทั้งหมดใหแกการปฏิบัติงานในหนาที่ตามสัญญานี้ใหบังเกิดผลดีที่สุด
ตามความรูความสามารถของผูรับจาง
๓.๒ ความรับผิดชอบ
ผูรับจางจะดูแลเกี่ยวกับ
๑. ผูรับจางจะจัดสงครูชาวตางชาติตามสัญญาจาง
2. เงินเดือน และ ที่พักครูชาวตางชาติตลอดโครงการ
3. ความตอเนื่องของเอกสาร Visa , Work Permit และ ใบขอผอนผันการมีใบประกอบ
วิชาชีพจากคุรุสภาของครูชาวตางชาติ

๔. การทํางานของครูชาวตางชาติ และผูรับจางจะตองจัดกิจกรรมตางๆใหโรงเรียน ดังนี้
1. ครูชาวตางชาติทําการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร , วิทยาศาสตร คณิตศาสตร, สุข
ศึกษาและคอมพิวเตอร
2. ครูชาวตางชาติทําการสอนไดไมต่ํากวา ๒๔ คาบ/สัปดาห
3. ครูชาวตางชาติจะประจําอยูที่โรงเรียนตั้งแตวันจันทร-ศุกร เวลา ๐๗.๔๕-๑๖.๓๐ น. และสอน
ชดเชยตามที่โรงเรียนกําหนด
4. โครงการตอนรับนักเรียนในตอนเชาที่หนาประตูโรงเรียน ทุกวัน วันละ ๒ คน ตั้งแตเวลา ๗.๐๐๘.๒๐น.
5. โครงการสอนภาษาอังกฤษหนาเสาธงทุกเชา สัปดาหละ ๑ วัน
6. พัฒนาครูในโรงเรียนสัปดาหละ ๑-๒ ครั้ง
7. อบรมภาษาอังกฤษและบริการชุมชนตามความเหมาะสม
8.เปนครูคายภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนอยางนอย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
9.ตองเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม
10.ตองฝกซอมกิจกรรมทักษะทางภาษาเพื่อเตรียมนักเรียนไปแขงขันรวมกับโรงเรียนและหนวยงาน
อื่นๆ
11.ครูตางชาติตองจัดทําแผนการเรียนรูและผลิตสื่อการสอนเพื่อใชประกอบการจัดการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดแกนักเรียน ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
12.ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา อบรมแนะนําดูแลชวยเหลือนักเรียนหองเรียน MEP ม.1 – ม.3หองละ
1 คน หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
13. ครูชาวตางชาติตองเขารวมกิจกรรมตางๆตามที่โรงเรียนกําหนด
๕. การชดเชย
๑. ผูรับจางตองสงครูชาวตางชาติตามสัญญาจางหากลาชาจะยินยอมจายคาชดเชย ใหโรงเรียน
วันละ 3,๐๐๐ บาท/วัน/คน จนกวาจะหามาใหครบตามสัญญา
๒. หากครูชาวตางชาติขาดการปฏิบัติงาน ผูรับจางตองจัดหาผูปฏิบัติงานแทน หรือยินยอมใหหัก
คาชดเชยใหวันละอยางนอย 3,๐๐๐ บาท ใหกับผูจางเมื่อไมสามารถหาผูปฏิบัติหนาที่แทนได
๓. การบอกเลิกสัญญาโดยไมมีการแจงลวงหนาและไมมีเหตุอันสมควร ทําใหโรงเรียนเกิดความ
เสียหาย ผูรับจางตองรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหกับโรงเรียนเปน ๒ เทาของเงินตามสัญญา
๔. การเปลี่ยนตัวครูชาวตางชาติ จะกระทําไดในกรณีไดรับความยินยอมจากโรงเรียน
๑. โรงเรียนสั่งใหเปลี่ยนตัว
๒. ผูรับจางขอเปลี่ยนโดยไดรับความยินยอมจากโรงเรียน
๖. โรงเรียน มีหนาที่ และความรับผิดชอบดังนี้
๑. ประสานงานกับเจาหนาที่ของผูรับจาง ในการดําเนินการของความตอเนื่อง Visa Work Permit
ของครูชาวตางชาติ
๒. จัดผูประสานงานในการดูแลและใหคําแนะนําครูชาวตางชาติตลอดโครงการ
๓. บันทึกการเขาปฏิบัติงาน การขาด และมาสายของครูชาวตางชาติ โดยครูชาวตางชาติจะประจําอยู
ที่โรงเรียนตั้งแตวันจันทร-วันศุกร เวลา ๐๗.๔๕-๑๖.๓๐ น. สอนชดเชยตามที่โรงเรียนกําหนดและหยุดวันเสาร
อาทิตย และวันหยุดอื่นๆ

๔. โรงเรียนมีหนาที่อํานวยความสะดวกใหแกครูชาวตางชาติใหทําการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน อินเตอรเน็ต ,โตะทํางาน , การถายเอกสารในการประกอบการเรียนการสอน รวมถึง
สวัสดิการตางๆในโรงเรียนตามที่เห็นสมควร
๕. ติดตามผลการสอนเมื่อครบกําหนดหลักสูตรเพื่อประสานงานในเรื่องการสงขอมูลการประเมินผล
๖. ติดตามผลผูเรียนในดานความพึงพอใจการนําไปใชในชีวิตประจําวันและเพื่อปรับรูปแบบการเรียน
การสอนใหดีขึ้น
7. มีการประเมินสมรรถนะการสอน และความพึงพอใจ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยรับการประเมินจาก
ครู นักเรียน เพื่อ จัดลําดับคุณภาพ
๗. การจัดสรรงบประมาณ
๑. โรงเรียนจะจายเงินคาจาง เปนรายเดือนทุกสิ้นเดือน เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานครบถวนและ
คณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงานจางเรียบรอยแลว
๒. การชําระเงินโดยการ ชําระผานบัญชีธนาคาร
๓. ราคาเบื้องตนเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น ๆ เรียบรอยแลว และยินยอมใหหักภาษี ณ
ที่จาย ๑%
๘. การสิ้นสุดของสัญญาจาง
๑) ครบระยะเวลาที่ตกลง
๒) ฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกความรวมมือดวยเหตุผิดสัญญา โดยแจงใหอีกฝายทราบลวงหนาเปน
หนังสือไมนอยกวา ๑ เดือน
๓) ครูชาวตางชาติ ที่จัดมาประจําที่โรงเรียนไมสามารถจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลดีตามขอตกลงได
๔) ครูชาวตางชาติ ละเลยไมใสใจตอคําสั่งเชนวานั้นเปนอาจิณ ละทิ้งงาน กระทําความผิดอยางรายแรง
หรือกระทําการอันไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริต
๙. ระยะเวลาในการจาง
สัญญาจางนี้ทั้งสองฝาย ตกลงใหมีผลนับตั้งแตวันลงนามเปนตนไป หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ขอตกลงนี้เพื่อใหมีความเหมาะสม หรือใหเปนปจจุบัน สามารถดําเนินการไดโดยความเห็นชอบของทั้งสองฝาย
๑๐. คุณสมบัติของครูตางชาติ
๑. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือมีหลักฐานแสดงความรูความสามารถตามที่โรงเรียนกําหนด
๒. อายุไมต่ํากวา ๒๕ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป
๓. มีความประพฤติเรียบรอย
๔. มีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือติดยาเสพติด
๕. ไมเคยตองโทษทางคดีอาญา ยกเวนความผิดโดยความประมาท
๖. ไมเปนผูทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๗. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๘. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๙. มีความสามารถและตั้งใจในการปฏิบัติงานในหนาที่
๑๐.มีความเขาใจสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของโรงเรียนได
๑๑.เปนที่ปรึกษาหรือครูของครูและบุคลากรทางการศึกษาได
๑๒.สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได

11. เหตุสุดวิสัย
ในกรณีที่โรงเรียนตองปดสถานศึกษาหยุดทําการเรียนการสอนเนื่องจากประกาศของทางราชการ
หรือมีเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษยเชนน้ําทวมแผนดินไหว
ไฟไหมการประทวงจากการเมืองการจลาจลปดถนนการกอการรายจนเปนเหตุใหโรงเรียนไมสามารถเปดทํา
การไดและผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานไดโรงเรียนจะแจงใหกลับมาปฏิบัติหนาที่สอนเมื่อเหตุการณตางๆ
คลี่คลายเปนปกติและผูรับจางจะตองปฏิบัติงานชดเชยใหครบถวนตามจํานวนวันเวลาที่จางงาน
โดยใหเปนไปตามประกาศของโรงเรียน
12. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
1. ทางโรงเรียนจะพิจารณาใบเสนอราคา และ การสาธิตการสอนของครูตางชาติ
2. ผูเสนอราคาตองสงประวัติ รูปถาย ผลงานที่ผานมาของครูชาวตางประเทศ ที่จะมาทํา
การสาธิตการสอน ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้โรงเรียนจะยึดไวเปน
เอกสารของทางราชการสําหรับประวัติ รูปถาย ผลงานของครูชาวตางประเทศที่แนบใหพิจารณาหากเปน
สําเนาจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
3. ทางโรงเรียนจะเปดซองใบเสนอราคา เพื่อตรวจสอบเอกสาร ในวันที่ 23 เมษายน 2561 และ
จะประกาศ เฉพาะผูมีคุณสมบัติครบ เพื่อเขารับการประเมิน การสาธิตการสอน
4. ผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบ ตองใหครูชาวตางประเทศ ที่จะเปนผูส อนจริงสาธิตการสอนให
คณะกรรมการทําการพิจารณาและประเมินการสอนตามแบบการประเมินของโรงเรียนในวันที่ 24 เมษายน
2561 โรงเรียนสิงหบุรีจะนัดหมายเวลาที่เหมาะสม โดยกําหนดเวลาการสาธิตการสอนคนละ 15 นาที ผูที่
ผานเกณฑ การประเมินจะมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาควบคูกับใบเสนอราคา
5. หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวน คณะกรรมการจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต เปนขอผิดพลาด หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารเสนอราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะ
ในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนเทานั้น
6. โรงเรียนสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) เสนอครูตางชาติ ไมครบทั้ง 2 คน หรือ เสนอ 2 คน แตขาดคุณสมบัติ คนใดคนหนึ่ง
(2) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการเสนอราคาของโรงเรียน
(3) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา
(4) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารเสนอราคา ที่เปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(5) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิได ลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
7. ในการตัดสินการเสนอราคา หรือในการทําสัญญา โรงเรียนมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได โรงเรียนมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
8. โรงเรียนทรงไวซงึ่ สิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทัง้ หมดก็ได
ผูไดรับการคัดเลือกอาจจะไมไดเสนอราคาต่ําสุดก็ได หรืออาจจะยกเลิกการประกาศ สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกาศ และลงโทษผูเสนอราคาเสมือน

เปนผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําที่สุด เสนอ
ราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได โรงเรียนจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได
โรงเรียนมีสิทธิที่จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น
9. ผูเสนอราคานําหลักประกันซองอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ เงินสด หรือเช็ค ที่ธนาคารสั่งจาย
หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ฯลฯ พันธบัตรรัฐบาลไทย ที่มีมูลคาเปนจํานวนเต็ม ในอัตรารอยละ 5 ของวงเงิน หรือราคาพัสดุที่จัดหา
จํานวน 63,250 (หกหมื่นสามพันสองรอยหาสิบบาทถวน) มายื่นตอเจาหนาที่ตามวันและเวลาที่กําหนด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) โรงเรียนจะออกหลักฐานการรับเงินประกันซองฯ ใหแกผูเสนอราคาเพื่อนําไป
ประกอบการยื่นซอง
(2) เมื่อทราบผลการพิจารณาแลววาไมใชผูผานการคัดเลือก ก็สามารถขอถอนค้ําประกันซอง
ดังกลาว จากโรงเรียนไดทันที โดยใชหลักฐานการถอนค้ําประกันดังนี้
1. บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนเจาของกิจการ
2. หลักฐานการรับเงินประกันซองตนฉบับที่ออกโดยโรงเรียน
3. หนังสือของบริษัท/หางหุนสวน/ราน แจงขอรับหลักประกันคืน โดยนํา
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน
4. ในกรณีผูเปนเจาของไมสามารถมารับดวยตนเอง ใหมอบอํานาจบุคคล
อื่นมารับแทนได โดยทําหนังสือมีขอความระบุวามอบอํานาจใหใครมารับเงินคาอะไร จํานวนเทาไหร พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนเจาของกิจการ , สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ,
สําเนาบัตรประจําตัวผูรับมอบพรอมรับรองสําเนาเอกสาร
(3) สําหรับผูที่อยูในขายที่ไดรับการพิจารณา จะคืนใหหลังวันทําสัญญาแลว
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
( นางณัฐปภัสร ศุภรัชลาภมีเสมอ)

( นางสาววิไลวรรณ คํานัน )

(นางสาวตวงทิพย โสภาจารีย)

