รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครูผสู้ อนชาวต่างประเทศ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพื่อเพิม่ ศักยภาพและความสามารถของนักเรียน
ทางด้านภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 /2561 ประจาปีการศึกษา 2561
1. คุณลักษณะเฉพาะของผูร้ บั จ้าง
1.1 ผู้ รั บ จ้ างต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ในการรั บ จ้ างงาน การจั ด หาครู ส อนชาวต่ างประเทศ และมี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการนิเทศการสอนครูชาวต่างประเทศ
1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก 5 ประเทศ (Native
Speakers) ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือ ประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
1.4 ผู้รับจ้างต้องส่งรายชื่อครูผู้สอนชาวต่า งประเทศที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่โรงเรียนกาหนดไว้
มาพร้อมใบเสนอราคา พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว และวุฒิการศึกษา
1.5 ผู้รับจ้างต้องเสนอหลักสูตร พร้อมจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นรูปเล่มในแต่ละภาคเรียน
นั้นๆมาพร้อมใบเสนอราคา
1.6 ผู้ รับ จ้างจะต้องเสนอแผนการพัฒ นาครูผู้ส อนชาวต่างประเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทา
แผนการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ฉบับและต้อง
ปฏิบัติการตามแผนดังกล่าว
1.7 ผู้รับจ้างต้องจัดให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Semi
English Program) มีจานวนคาบสอนไม่น้อยกว่า 10 คาบต่อสัปดาห์และปฏิบัติหน้าที่ครูประจาชั้นตามที่
โรงเรียนกาหนด และในหลักสูตรห้องเรียนปกติมีจานวนคาบสอน 20 – 22 คาบต่อสัปดาห์
1.8 ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศเข้ามาสอนแทน กรณีที่ครูผู้สอนตามสัญญาจ้างฯ มี
การเจ็บป่วย หรือ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศติดภารกิจต่างๆ ซึ่งไม่สามารถเข้าสอนตามปกติ ให้แจ้งโรงเรียน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการ
1.9 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดส่งครูมาสอนแทนได้ ให้ปรับเงินค่าสอนเท่ากับเงินเดือนครูผู้สอน
ชาวต่างประเทศ (คิดจากฐานเงินที่จ้าง หารด้วยจานวนครูตามที่ตกลงจ้าง หารด้วยจานวนเดือนตามบันทึกตกลง
จ้างหารด้วยชั่วโมงสอน และ/หรือ การจัดกิจกรรมตามตารางสอน)
1.10 ผู้รับจ้างต้องจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ให้
นักเรียนในหลักสูตร ในเดือนมีนาคม
1) ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต (Work Permit) จากกรมจัดหางาน ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต
ขยายเวลาพานั กอยู่ ในราชอาณาจั กรไทย จากผู้ บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เ กี่ย วข้ องกับ การดาเนิ น การดัง กล่ า ว เป็ นค่ าใช้จ่ า ยที่ รวมอยู่ใ นใบเสนอราคาที่ผู้ รับ จ้า งเสนอราคาและมี
บทลงโทษ ที่เข้มงวดหากครูผู้สอนชาวต่างประเทศละเมิดสัญญาจ้าง
2) ผู้รับจ้างต้องให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
และมีบทลงโทษที่เข้มงวดหากครูผู้สอนชาวต่างประเทศละเมิดสัญญาจ้าง
/3. ดาเนินการ...

-23) ผู้รับจ้างต้องดาเนินการเรื่องเอกสารสาคัญของครูต่างชาติ เช่น วีซ่า ใบอนุญาตทางาน
4) ผู้รับจ้างร่วมประเมินผลการสอนครูต่างชาติในแต่ละเดือน
2. คุณลักษณะเฉพาะครูผสู้ อนชาวต่างประเทศ
2.1 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการฯ ต้องเป็นเจ้าของภาษา
โดยตรงจาก 5 ประเทศ (Native Speakers) ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ หรือ ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ได้แก่ แอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ฟิลิปปินส์
เป็นต้น
2.2 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เป็นอย่างน้อย หรือ เทียบเท่า
2.3 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีเกียรติบัตรการอบรมเกี่ยวกับ การสอนภาษาอังกฤษ อย่างน้อย
15 ชั่วโมง
2.4 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีอายุระหว่าง 22 - 55 ปี
2.5 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ เป็นผู้มีความรักในอาชีพครู ขยัน สุภาพและอดทน
2.6 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 คาบต่อสัปดาห์
2.7 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติงานได้ครบทั้ง 1 ภาคเรียนของปีการศึกษา 2561
2.8 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2562
2.9 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้
2.10 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องจัดทารายงานผลการเรียนของนักเรียน ปถ.05 เป็นปัจจุบัน
2.11 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าประตูโรงเรียน ตอนเช้า - เย็น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
พูดทักทายกับครู นักเรียน และผู้ปกครอง
2.12 ครู ผู้ส อนชาวต่างประเทศ จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นรูปเล่มส่งล่ วงหน้าแต่ล ะ
ภาคเรียนของปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ ในภาคเรียนที่ 2 ต้องส่งแผนการสอนภายในสัปดาห์แรกของเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2.13 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง – พูดของนักเรียน ให้สามารถ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการฟัง – พูดของหน่วยงานภายนอกได้
2.14 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ เช่น
ค่ายภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนในหลักสูตร ได้ตามปฏิทินของโรงเรียน
2.15 ครู ผู้ ส อนชาวต่ า งประเทศ ปฏิ บั ติห น้ าที่ อื่ นๆ ตามที่ โ รงเรีย นมอบหมาย เช่ น ครูที่ ป รึก ษา
กรรมการกากับห้องสอบ กรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น
2.16 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีหน้าที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่คณะครูและบุคลากร สัปดาห์ละ
1 คาบ ในรูปของการจัดอบรมเชิงนันทนาการทางด้านภาษาอังกฤษ
2.17 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ สามารถ
ปรับตัวประพฤติตนได้เหมาะสม
2.18 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องเข้าทางานตามเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 07.30 น.ถึง 16.30 น.
เสมือนครูประจาการของโรงเรียน พร้อมลงชื่อเข้าทางานและกลับทุกวัน
2.19 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
/2.20 ครูผู้สอน…

-32.20 ครู ผู้ ส อนชาวต่างประเทศ ต้องมีส่ ว นร่ว มกับครูผู้ ส อนคนไทย ในการจัดกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน
2.21 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จะต้องจัดกิจกรรมพิเศษตามวาระเทศกาลหรือวันสาคัญของ
ชาวตะวันตก เช่น Christmas Day เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของวันนั้นๆ
2.22 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จะต้องจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนในกิจกรรม
หน้าเสาธงตอนเช้า 1 ครั้งต่อสัปดาห์
2.23 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีน้าใจช่วยเหลืองาน กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ของโรงเรียนที่นอกเหนือจาก
ชั่วโมงประจาในบางโอกาสที่เป็นวันหยุดทางราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
2.24 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถทางานเป็นทีม เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน
2.25 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน
2.26 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ครูประจาชั้นร่วมกับครูไทย
3. เหตุสดุ วิสยั
ในกรณีที่โรงเรียนปิดสถานศึกษา หยุดทาการเรียนการสอน เนื่องจากประกาศของทางราชการหรือ
มีเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น น้าท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้
การประท้วงการเมือง การจลาจล ปิดถนน การก่อการร้า ย จนเป็นเหตุให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดทาการได้และผู้
รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โรงเรียนจะแจ้งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่สอนเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ คลี่คลายเป็นปกติ
และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานชดเชยให้ครบถ้วนตามจานวนวัน เวลา ที่จ้างงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศของ
โรงเรียน
หมายเหตุ
1. บริษัทที่ถูกแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเสนอราคา
2. บริษัทฯ จะต้องนาส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1 สาเนาหนังสือเดินทางของครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
2.2 หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้
2.3 สาเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นอย่างน้อยหรือเทียบเท่า
2.4 สาเนาเกียรติ บัตรการอบรมเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 15 ชั่วโมงของ
ครูผู้สอน ชาวต่างประเทศ
2.5 ส าเนาใบอนุญาตครูช าวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ครุสภา (ถ้ามี)
2.6 สาเนาหนังสือรับรองประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ออกโดยสถานศึกษา
ที่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศเคยทาการสอน (ถ้ามี)

