
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการจ้างเหมาสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
………………………………………………. 

 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยโรงเรียนนครนายกวิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล จัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ                

มีเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพ            
เป็นพลโลก ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านวิชาการ สื่อสาร ๒ ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์         
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น               
ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนจึงทำ 
โครงการจ้างเหมาสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อปฏิบัติการสอนให้แก่นักเรียน             
ในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓, Intensive English Program     
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๔ – ๖ และห้องเรียนปกติ (ECD: English Communicative Development)            
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
 

๒. วัตถุประสงค ์
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม มีวัตถุประสงค์ของ         

โครงการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและ             

เป็นสากลนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 
๒.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เกิดความคุ้นเคยและ      

สามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียน การใช้ภาษาอังกฤษ 
๒.๔ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒.๕ เพ่ือพัฒนาและฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

 

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
  ๓.๑ ผู ้เสนอราคาต้องเป็นนิต ิบ ุคคลผู ้มีอาชีพรับจ้างงานที ่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธ ีการทาง             
อิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

หน้า ๑/๑1 



๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน      
ภาครัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ                  
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุไว้ 

๓.๕ ผู ้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลผู ้ที ่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื ่อผู ้ทิ ้งงานของทางราชการ และ                        
ได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึง              
นิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน ในกิจการ     
ของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื ่น ที่ยื ่นข้อเสนอให้แก่ 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น 
ผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาไมม่ีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน 

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง     
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐% ของงานจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ 
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ 

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic- 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓.๑๑ ผู ้เสนอราคาซึ ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู ่ส ัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ          
ด ้วยระบบอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  (Electronic-Government Procurement : e - GP) ของกรมบ ัญช ีกลาง             
ตามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด 

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
กำหนด 

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องมีบัญชีรายรับรายจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ ตามคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด 
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๔. ขอบเขตการจ้างงาน 

๔.๑ ผู้รับจ้างรับผิดชอบจัดหาครูชาวต่างชาติมาปฏิบัติหน้าที่สอน โดยเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก  
๖ ประเทศ (Native Speaker) ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และ
นิวซีแลนด์ หรือครูชาวต่างชาติอื ่น (Non-native speaker) ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ และได้       
คะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๗๘๕ คะแนน หรือ คะแนนสอบ CEFR ไม่น้อยกว่า B๒ โดยจัดคาบสอน ดังนี้  

     ๔.๑.๑ ห้องเรียนพิเศษ English Program และ Intensive English Program จำนวน ๕ คน 
ปฏิบัติหน้าที่การสอนตามรายวิชาภาษาอังกฤษ (ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์) วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สุขศึกษา การงานอาชีพ และสังคมศึกษา สาขาภูมิศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยมีจำนวน
คาบเรียนไม่น้อยกว่า ๑๔ คาบ/สัปดาห์/คน 

     ๑. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading)    จำนวน  ๒  คาบ 

วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing)    จำนวน  ๒  คาบ 
วิชาภาษาอังกฤษ (English)     จำนวน  ๓  คาบ 
วิชาวิทยาศาสตร์       จำนวน  ๓  คาบ 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน      จำนวน  ๓  คาบ 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม       จำนวน  ๒  คาบ 
วิชาสุขศึกษา       จำนวน  ๑  คาบ 
วิชาการงานอาชีพ      จำนวน  ๑  คาบ 
วิชาสังคมศึกษา (Geography, Economics)   จำนวน  ๑  คาบ 

     ๒. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading)    จำนวน  ๒  คาบ 

วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing)    จำนวน  ๒  คาบ 
วิชาภาษาอังกฤษ (English)     จำนวน  ๓  คาบ 
วิชาวิทยาศาสตร์       จำนวน  ๓  คาบ 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน      จำนวน  ๓  คาบ 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม       จำนวน  ๒  คาบ 
วิชาสุขศึกษา       จำนวน  ๑  คาบ 
วิชาการงานอาชีพ      จำนวน  ๑  คาบ 
วิชาสังคมศึกษา (Geography, Economics)   จำนวน  ๑  คาบ 
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     ๓. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

  วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading)    จำนวน  ๒  คาบ 
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing)    จำนวน  ๒  คาบ 
วิชาภาษาอังกฤษ (English)     จำนวน  ๓  คาบ 
วิชาวิทยาศาสตร์       จำนวน  ๓  คาบ 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน      จำนวน  ๓  คาบ 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม       จำนวน  ๒  คาบ 
วิชาสุขศึกษา       จำนวน  ๑  คาบ 
วิชาการงานอาชีพ      จำนวน  ๑  คาบ 
วิชาสังคมศึกษา (Geography, Economics)   จำนวน  ๑  คาบ 

     ๔ .  ห ้องเร ียนภาษาอ ั งกฤษแบบเข ้มข ้น  ( Intensive English Program) แผนการเร ี ยน     
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์: IEP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
  วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading)    จำนวน  ๓  คาบ 

วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing)    จำนวน  ๒  คาบ 
วิชาภาษาอังกฤษ (English)     จำนวน  ๒  คาบ 

     ๕ .  ห ้องเร ียนภาษาอ ั งกฤษแบบเข ้มข ้น  ( Intensive English Program) แผนการเร ี ยน     
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์: IEP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕ 
  วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading)    จำนวน  ๓  คาบ 

วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing)    จำนวน  ๒  คาบ 
วิชาภาษาอังกฤษ (English)     จำนวน  ๒  คาบ 

     ๖ .  ห ้องเร ียนภาษาอ ั งกฤษแบบเข ้มข ้น  ( Intensive English Program) แผนการเร ี ยน     
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์: IEP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ 
  วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading)    จำนวน  ๓  คาบ 

วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing)    จำนวน  ๒  คาบ 
วิชาภาษาอังกฤษ (English)     จำนวน  ๒  คาบ 

     ๔.๑.๒ ห้องเรียนปกติ English for Communication Development (ECD) วิชาภาษาอังกฤษ
ฟัง-พูด จะเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย จำนวน ๓ คน  โดยมีจำนวนคาบเรียน           
ไม่น้อยกว่า ๒๒ คาบ/สัปดาห์/คน  

     ๑. วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๑๑ ห้องเรียน  
     ๒. วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  จำนวน ๑๑ ห้องเรียน  
     ๓. วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๑๑ ห้องเรียน  
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     ๔. วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จำนวน ๑๑ ห้องเรียน  
     ๕. วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  จำนวน ๑๑ ห้องเรียน  
     ๖. วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน ๑๑ ห้องเรียน  
๔.๒ ผู้รับจ้างจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๔.๓ ผู้รับจ้างดำเนินการอำนวยความสะดวกให้ครูชาวต่างชาติ โดยมีสวัสดิการต่างๆ ที่พึงได้รับ เช่น 

ประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุ รวมถึงใบอนุญาตให้อยู ่ในประเทศไทย (Visa) ใบอนุญาตทำงาน                   
(Work permit) และหนังสือรับรองประกอบวิชาชีพครูจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ของประเทศไทย พร้อมทั้ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว 

๔.๔ ผู้รับจ้างต้องสรรหาครูชาวต่างชาติที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามที่โรงเรียนต้องการ 
๔.๕ ผู้รับจ้างต้องแนบหลักฐานของครูชาวต่างชาติ ตามข้อ ๑๑ ทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ประเภท PDF 

File (Portable Document Format) ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันยื่นซองประมูล
เพ่ือโรงเรียนจะได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

๔.๖ กรณีท่ีครูชาวต่างชาติไม่สามารถมาปฏิบัติการสอนได้ตามปกติ ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูชาวต่างชาติ
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ มาสอนแทน หากไม่สามารถหาครูมาสอนแทนได้ ผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายเป็น
จำนวนเงิน ๕๐๐ บาทต่อจำนวนชั่วโมงการสอนที่ครูต่างชาติไม่มาปฏิบัติงาน 

๔.๗ ครูต่างชาติต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน กรณีที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในและภายนอก        
สถานศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี หรือวันสำคัญต่าง ๆ        
เป็นต้น 

๔.๘ ครูชาวต่างชาติใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละ 
ระดับชั้น 

๔.๙ ครูชาวต่างชาติจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเป็นสากล สามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

๔.๑๐ ครูชาวต่างชาติต้องมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และนำผลการประเมิน             
มาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้เหมาะสมกับผู้เรียนและครูผู้สอน 

๔.๑๑ ผู้รับจ้างจัดฝ่ายหลักสูตรเพื่อนิเทศการสอนของครูชาวต่างชาติร่วมกับทางโรงเรียน ไม่น้อยกว่า
เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อพัฒนาการจัดเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด พร้อมรายงานผลเป็น         
ลายลักษณ์อักษร 

๔.๑๒ ผู ้รับจ้างต้องจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนในลักษณะค่าย
ภาษาอังกฤษดังนี้ 
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     ๔.๑๒.๑ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ จัดค่ายภาษาอังกฤษนอกสถานที่ ๒ วัน ๑ คืน  

จำนวน  ๑ ครั้ง ต่อปีการศึกษา โดยทางผู้รับจ้างดูแลวิทยากร กิจกรรม สื่อ ใบประกาศ และของรางวัล 
     ๔.๑๒.๒ สำหรับนักเรียนห้องเรียนปกติ จัดค่ายภาษาอังกฤษ ๑ ครั้ง ต่อปีการศึกษา สำหรับ

นักเรียนจำนวน ๑๕๐ คน โดยทางผู้รับจ้างดูแลวิทยากร กิจกรรม สื่อ ใบประกาศ และของรางวัล 
หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิค 

๑๙ (COVID – ๑๙) หรือเหตุสุดวิสัยอื ่น ๆ ทางผู ้รับจ้างจะต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหรือเสนอ                  
แผนสำรองแนบท้ายสัญญา หรือเตรียมแนวทางการจัดกิจกรรมในลักษณะออนไลน์ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับ
นักเรียน 
 ๔.๑๓ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างจัดครูของโรงเรียนเข้าร่วมสอน (co-teacher) กับครูชาวต่างชาติเพ่ือ
นิเทศการสอน ติดตามการใช้หลักสูตรและร่วมมือในการพัฒนาการจัดเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
 ๔.๑๔ ผู้รับจ้างต้องจัดครูชาวต่างชาติร่วมกิจกรรมเวรประจำวันในโรงเรียน ๑ วัน ต่อสัปดาห์ ในช่วง
เวลาเช้า เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. และต้องปฏิบัติงานตามระเบียบของโรงเรียน เช่น การแต่งกาย และ                    
การปฏิบัติตนต่อนักเรียนทั้งในและนอกเวลาราขการอย่างเหมาะสม 
 ๔.๑๕ ผู้รับจ้างทำการประเมิน สรุปและรายงานผลเพื่อดูพัฒนาการการเรียนของนักเรียนตามแบบ
แผนการประเมินของบริษัท ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง รวมถึงจัดทำ Report Card ใบแสดงผลการเรียนของนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ IEP รายบุคคล 
 ๔.๑๖ เมื ่อสิ ้นสุดสัญญาจ้างผู ้รับจ้างต้องส่งมอบงาน โดยประเมินโครงการและจัดทำรายงาน                     
การประเมินโครงการ เพ่ือเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

๔.๑๗ ผู้รับจ้างต้องจัดโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ระบบบัญชีรายชื่อ
ผู้ใช้งานสำหรับนักเรียนทุกคน) ผ่านระบบสื่อออนไลน์แอพพลิเคชั่นที่รองรับระบบปฏิบัติการ IOS และ 
Android ซึ่งครอบคลุมทักษะด้านการฟัง การสะกดคำ และความหมายของคำศัพท์ โดยสามารถกำหนดเวลา
เรียนได้อย่างอิสระและสามารถใช้อุปกรณ์ที ่หลากหลาย พร้อมทั ้งสามารถกำกับติดตามการเรียนและ
ประเมินผลเพื่อดูพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องทั้งในรายบุคคล ห้องเรียน หรือทั้งโรงเรียน และ                  
ผู้รับจ้างต้องกิจกรรมการแข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แอพพลิเคชั่น โดยผู้ รับจ้างจะต้องจัดเตรียม              
ใบประกาศนียบัตรและรางวัลให้นักเรียนผู้ชนะเลิศในการแข่งขันระดับชั้นละ ๓ รางวัล รวมทั้งสิ้น ๑๘ รางวัล 
โดยแบ่งรางวัลออกเป็นระดับชั้นละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐ บาท 

๔.๑๘ ผู้รับจ้างต้องจัดกิจกรรมการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาตามมาตรฐานระดับสากล 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ให้กับนักเรียนห้องเรียนปกติ 
English for Communication Development (ECD) ทุกระดับชั้น และจัดทำเล่มรายงานสรุปผลการสอบ 
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๕. คุณลักษณะเฉพาะครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 

๕.๑ ครูสอนภาษาอังกฤษ เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก ๖ ประเทศ (Native Speaker) ได้แก่  
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และนิวซีแลนด์ หรือครูชาวต่างชาติอ่ืน        
(Non-native speaker) ต้องเป็นผู ้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั ้งการฟัง พูด อ่านและเขียน               
ในการสื่อสารได้เหมือนเจ้าของภาษา และได้คะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๗๘๕ คะแนน หรือ คะแนนสอบ 
CEFR ไม่น้อยกว่า B๒  

หมายเหตุ นำใบรับรองผลการสอบมาแสดงภายใน ๓๐ วัน นับจากวันทำสัญญาจ้าง 
๕.๒ ต้องเป็นผู้ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย หรือเทียบเท่าและต้องจบตรงกับสาขา 

ที่สอน ซึ่งได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้น หรือ  
มีประสบการณ์การสอนสาขานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีเอกสารหรือหลักฐานรับรอง 

๕.๓ ครูชาวต่างชาติสอนต้องมีอายุระหว่าง ๒๒ – ๕๕ ปี 
๕.๔ ครูชาวต่างชาติผ่านการอบรมการสอนภาษาอังกฤษ เช่น TEFL, TESOL, CELTA หรืออื่น ๆ    

โดยแนบหลักฐานการอบรม 
 ๕.๕ สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย ์
 ๕.๖ ไม่มีประวัติอาชญากรรม โดยมีเอกสารรับรอง 
 

๖. การปฏิบัติการสอนชองครูชาวต่างชาติทุกครั้ง ต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๖.๑ ครูชาวต่างชาติต้องปฏิบัติการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนนครนายกวิทยาคม โดยปฏิบัติ       
การสอน ดังนี้ 
      ๖.๑.๑ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ไม่น้อยกว่า ๑๔ คาบ/สัปดาห์/คน 
      ๖.๑.๒ ห้องเร ียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข ้น  ( Intensive English Program) แผนการเร ียน     
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์: IEP   ไม่น้อยกว่า ๑๔ คาบ/สัปดาห์/คน 
      ๖ . ๑ . ๓  ห ้ อ ง เ ร ี ย นปกต ิ  (ECD: English Communicative Development) ไ ม ่ น ้ อ ยกว่ า                          
๒๒ คาบ/สัปดาห์/คน 
 ๖.๒ ครูชาวต่างชาติต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู ้/แผนการจัดประสบการณ์ ให้ผู ้อำนวยการ
สถานศึกษาอนุมัติเป็นรายภาคเรียน 
 ๖.๓ ครูชาวต่างชาติต้องบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้/การจัดประสบการณ์เป็นรายแผน ตามแนวทางที่
สถานศึกษากำหนดและเสนอผู้บริหารสถานศึกษารับทราบ 
 ๖.๔ ครูชาวต่างชาติต้องจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนประกอบการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้/
แผนการจัดประสบการณ์ให้พร้อมก่อนสอน 
  

หน้า ๗/๑1 



 
๖.๕ ครูชาวต่างชาติต้องปฏิบัติการสอนให้เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรและเป็นไปตามระยะเวลาที่

สถานศึกษากำหนด 
 ๖.๖ ครูชาวต่างชาติต้องทำการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ โดยให้ดำเนินการตามแนวทางที่สถานศึกษากำหนด และสรุป
รายงานผลโดยแยกเป็นรายบุคคล 

๖.๗ ครูชาวต่างชาติปฏิบัติงานที่โรงเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๔๕ น. – ๑๖.๐๐ น. 
พร้อมลงชื่อเข้าทำงานทุกวันทำการ และปฏิบัติตามคำสั่งมอบหมายหน้าที่โดยถือเป็นบุคลากรของสถานศกึษา 
มีการแจ้งลงป่วยหรือลากิจ พร้อมทั้งหาครูสอนแทน 
 ๖.๘ ครูชาวต่างชาติต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
 ๖.๙ ครูชาวต่างชาติมีส่วนร่วมในการแนะนำและเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการในฐานะที่ครูชาวต่างชาติเป็นผู้สอนนักเรียนในโครงการ 
ดูแลนักเรียนตลอดการฝึกซ้อมพร้อมเดินทางไปร่วมในการแข่งขันกับนักเรียน หรือร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน
การแข่งขัน 
 ๖.๑๐ ครูชาวต่างชาติมีการแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติกับครูไทย โดยช่วยอบรมและจัดกิจกรรม 
เช่น การร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นต้น 

๖.๑๑ ครูต่างชาติสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือ
ตามท่ีโรงเรียนกำหนดในวันเวลาทำการ  

๖.๑๒ ครูชาวต่างชาติที่คัดสรรมาสอนมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนี้และผ่านการประเมินจาก 
ฝ่ายหลักสูตรของผู้รับจ้างและโรงเรียน หากไม่ผ่านการประเมิน ทางผู้รับจ้างยินดีปรับเปลี่ยนครูต่างชาติ ภายใน 
๒ สัปดาห์ 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 -  ภาคเรียนที่ ๑  เริ่มตั้งแต่วันที่   ๑๕  กรกฎาคม   ๒๕๖๕   ถึงวันท่ี   ๑๐  ตลุาคม  ๒๕๖๕ 

-  ภาคเรียนที่ ๒  เริ่มตั้งแต่วันที่    ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๕   ถึงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
 

๘. กำหนดส่งมอบการปฎิบัติงานและกำหนดการชำระเงิน 
 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการส่งเอกสารแสดงรายละเอียดและหลักฐานประกอบการปฏิบั ติงานต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาทุก ๆ งวดงาน ดังนี้ 

๘.๑ ในการส่งมอบงวดงานที่ ๑ – ๘ ต้องส่งเอกสารแสดงรายละเอียดการสอนภาษาอังกฤษ เอกสาร
ประกอบด้วย 

     ๘.๑.๑ การพัฒนาครูผู้สอนก่อนการปฏิบัติงาน (ภาพประกอบ/เกียรติบัตร/เอกสาร) 
 - การจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และความรู้ความเข้าใจหลักสูตร 
 - ข้อมูล ประวัติครูผู้สอน 
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     ๘.๑.๒ แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ พร้อมบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้/
แผนการจัดประสบการณ์ 
     ๘.๑.๓ บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน 
     ๘.๑.๔ คะแนนก่อนกลางภาคเรียน ๓๐ คะแนน 
     ๘.๑.๕ คะแนนก่อนกลางภาคเรียน ๓๐ คะแนน และ คะแนนสอบกลางภาค ๒๐ คะแนน รวมเป็น 

๕๐ คะแนน 
     ๘.๑.๖ คะแนนหลังกลางภาคเรียน ๒๐ คะแนน 
     ๘.๑.๗ คะแนนจากข้อ ๘.๑.๕ รวมกับคะแนนหลังกลางภาคเรียน ๒๐ คะแนน คะแนนสอบปลาย

ภาค ๓๐ คะแนน รวมทั้งสิ้นเป็น ๑๐๐ คะแนน และประเมินผลการเรียน 
     ๘.๑.๘ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูชาวต่างชาติโดยสถานศึกษา 
     ๘.๑.๙ แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้/การจัดประสบการณ์ 
     ๘.๑.๑๐ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑๐ ภาพ 
     ๘.๑.๑๑ ในงวดที่ ๘ ต้องรายงานการประเมินโครงการ ตามข้อ ๔.๑๖ 

(ข้อ ๔.๑๖ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน โดยประเมินโครงการและจัดทำรายงานการประเมิ น
โครงการ เพ่ือเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ) 
 

๙. กำหนดส่งมอบการปฎิบัติงานและกำหนดการชำระเงิน 
 การส่งมอบงานโดยแบ่งเป็น ๘ งวด ณ โรงเร ียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมืองนครนายก            
จังหวัดนครนายก 
 

๑๐. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ในการพิจารณาผลการยื ่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคมจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ ซึ่งการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาจากคะแนนรวมมากที่สุดโดยให้คะแนนตามปัจจัย
หลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้ 
 (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐ 
 (๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อราชการ กำหนดค่าน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๘๐ 
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ปัจจัยหลัก น้ำหนัก (ร้อยละ(  
(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ๒๐ 
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อราชการ ดังนี้ 
   (๒.๑) คุณสมบัติเฉพาะของผู้รับจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะของครูชาวต่างชาติที่จะมา
ทำการสอน ตาม TOR ที่กำหนด 
     (๑) คุณสมบัติผู้เสนอราคา/มีหนังสือรับรองผลงาน 
     (๒) สัญชาติของครูชาวต่างชาติ หรือ ผลการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
TOEIC / CEFR 
     (๓) วุฒิการศึกษาของครูชาวต่างชาติ หรือ ประสบการณ์การสอนของครู
ชาวต่างชาติ อย่างน้อย ๑ ปี มีหนังสือรับรอง 
(๒.๒) การนำเสนอการสอนของครูชาวต่างชาติ 
     (๑) สื่อและเอกสารประกอบการสอน 
     (๒) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
     (๓) มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ 
     (๔) แผนการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอน จำนวน ๑ แผนการเรียนรู้ 

๘๐ 
)๔๐(  

 
๑๐ 
๑๕ 

 
๑๕ 

 
(๔๐) 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

รวม ๑๐๐ 
 

๑๑. รายละเอียดการนำเสนอ 
 ๑๑.๑ ผู้รับจ้างนำเสนอรูปแบบแนวคิด และแผนการดำเนินงานของผู ้รับจ้างโดยละเอียดไม่เกิน      
๒๐ นาที 
 ๑๑.๒ การสาธิตการสอนของครูชาวต่างชาติ 

     ๑๑.๒.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งสาธิตการสอนของครูชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามที่ได้กำหนดไว้ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ หรือวิชาที่จะสอน ซึ่งได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ ภูมิศาสตร์ โดย
มีเนื้อหาการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และการแนะนำตนเอง ไม่เกินคนละ ๑๕ นาท ีโดยส่งในวันและเวลาที่
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกำหนด โดยบุคคลที่สาธิตการสอนต้องเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ จริง
ในโรงเรียน  
 ๑๑.๓ เอกสารประกอบการนำเสนอ 
      ๑๑.๓.๑ วีดิโอคลิปการสอนของครูชาวต่างชาติ จำนวน ๘ วีดิโอคลิป 

     ๑๑.๓.๒ สำเนาหนังสือเดินทางของครูชาวต่างชาติ 
      ๑๑.๓.๓ สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยหรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองการ
มีประสบการณ์ในการสอน 
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     ๑๑.๓.๔ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  
      ๑๑.๓.๕ สำเนาเกียรติบ ัตรการอบรมเกี ่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ เช ่น TEFL, TESOL,     
CELTA เป็นต้น 

     ๑๑.๓.๖ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ในการสาธิตการสอน จำนวน ๘ ชุด 
     ๑๑.๓.๗ ใบรับรองผลการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
     ๑๑.๓.๘ ใบรับรองแพทย์ 
     ๑๑.๓.๙ หนังสือรับรองความประพฤติ หรือหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม (The Criminal 

Record Check) 
 ๑๑.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำตารางเปรียบเทียบแนวทางการดำเนินงานกับขอบเขตงานจ้าง 
 ๑๑.๕ ครูชาวต่างชาติทุกคนต้องผ่านการประเมินผลการสอนจากคณะกรรมการของโรงเรียน
นครนายกวิทยาคม 
 

๑๒. กรณีเหตุสุดวิสัย 
 ในกรณีที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรม ปิดสถานศึกษา หยุดทำการเรียนการสอน เนื่องจากประกาศของทาง
ราชการ หรือมีเหตุสุดวิสัยที ่เกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยที ่เกิดจากมนุษย์ เช่นการประท้วงจากการเมือง                   
การจลาจล ปิดถนน การก่อการร้าย หรือโรคระบาด เป็นต้น จนเป็นเหตุให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการได้
และครูชาวต่างชาติไม่สามารถทำการสอนตามชั่วโมงปกติได้ โรงเรียนจะต้องจัดเวลาให้ครูชาวต่างชาติได้มีการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online Teaching) ตามตารางสอนของทางโรงเรียน ซี่งรูปแบบ                    
การจัดการเรียนการสอนของครูชาวต่างชาติต้องประกอบไปด้วยสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ อาทิเช่น วีดิโอ สื่อ               
การเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี แบบฝึกหัด ใบงาน ในทุกคาบเรียน หรือมีการจัดสอน
ชดเชยให้ครบถ้วนตามจำนวนวัน เวลาที่จ้างงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน พร้อมทั้งส่งมอบ
แผนการจัดดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับทางโรงเรียน 
 


