
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

ประกวดราคาจางครูชาวตางชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 
 

------------------------------------------------- 
 
 

๑. ความเปนมา 
ดวยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ โดยมุงเนนให

ผูเรียนมีศักยภาพความเปนพลโลก ไดแก ความเปนเลิศทางวิชาการ สื่อสาร ๒ ภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงาน
อยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบตอสังคม  โรงเรียนจึงมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศคือ 
ภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม โดยใหนักเรียนไดเรียนรูจากครูชาวตางชาติซึ่งเปนเจาของภาษาโดยตรง 

 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพื่อใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒.๒ เพื่อใหนักเรียนสามารถใชภาษาเวียดนามซึ่งเปนภาษาอาเซียนในการติดตอสื่อสารได 

 

๓. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๓.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
๓.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที่ ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ งานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๓.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

๓.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
๓.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง 
เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

๓.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

๓.๑๐ ผู เสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิ เล็กทรอนิกส  (Electronic 
Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง  

๓.๑๑  ผู เสนอราคาซึ่ ง ไดรับคัด เลือกเปนคู สัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ างภาครัฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e – GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
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๓.๑๒ ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

๓.๑๓ ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน 
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กําหนด 

๓.๑๔ ผู เสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานจางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง 
ดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ 

 

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
๔.๑ เงื่อนไขการจาง โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประสงคจัดจางครูชาวตางชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๒  

โดยมีรายละเอียดการจาง ดังนี้ 
จางครูชาวตางชาติปฏิบัติหนาที่สอนภาษาอังกฤษ โปรแกรม Intensive English การสนทนาแบบ

เขมขน ๔ ทักษะ โครงการหองเรียนแบบเขมขนเนนทักษะการใชภาษาอังกฤษทั้งการฟง พูด อาน และเขียน (IEP) 
และโปรแกรม Basic English Conversation การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องตน จํานวน ๔ คน และครูชาวตางชาติ
ปฏิบัติหนาที่สอนภาษาเวียดนาม โปรแกรม World Language จํานวน ๑ คน รวมระยะเวลาการจาง ๘ เดือน  
ตั้งแตวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งลาน 
หาแสนบาทถวน) 

๔.๒ คุณลักษณะของผูรับจาง 
๔.๒.๑ ผูรับจางตองมีประสบการณในการรับจางงาน การจัดหาครูผูสอนชาวตางชาติ และ 

มปีระสบการณในการบริหารจัดการนิเทศการสอนครชูาวตางชาติ ไมนอยกวา ๓ ป  
๔.๒.๒ ผูรับจางตองจัดหาครูผูสอนชาวตางชาติ จํานวน ๓ คน โดยเปนเจาของภาษาโดยตรงจาก  

๕ ประเทศ (Native Speakers) คือ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด  
๔.๒.๓ ผูรับจางตองจัดหาครูผูสอนชาวตางชาติสัญชาติฟลิปปนส จํานวน ๑ คน 
๔.๒.๔ ผูรับจางตองจัดหาครูผูสอนชาวตางชาติสัญชาติเวียดนาม จํานวน ๑ คน 
๔.๒.๕ ผูรับจางตองจัดหาครูผูสอนชาวตางชาติที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณในการสอน 

ภาษาอังกฤษ/เวียดนาม 
๔.๒.๖ ผูรับจางตองสงรายชื่อครูผูสอนชาวตางชาติที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่โรงเรียนกําหนดไว  

มาพรอมใบเสนอราคา พรอมทั้งแนบรูปถาย ประวัติสวนตัว การศึกษา และประสบการณการสอนนักเรียน  
๔.๒.๗ ผูรับจางตองจัดใหครูผูสอนชาวตางชาติจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ใหเปนรูปเลมของแตละ

ภาคเรียนของปการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ในภาคเรียนที่ ๑ ตองสงแผนการสอนภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ภาคเรียนที่ ๒ ตองสงภายในสัปดาหที่ ๒ ของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔.๒.๘ ผูรับจางจะตองเสนอแผนการพัฒนาครูผูสอนชาวตางชาติ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พรอมทั้ง 
ทําแผนการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใหโรงเรียน อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ฉบับและ 
ตองปฏิบัติการตามแผนดังกลาว  

๔.๒.๙ ผูรับจางตองจัดหาครูผูสอนชาวตางชาติ ที่มีความสามารถสอนไดไมนอยกวา ๒๐ คาบ 
ตอสัปดาห และสอนคนละ ๒ ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  
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๔.๒.๑๐ ผูรับจางตองจัดหาครูผูสอนชาวตางชาติเขามาสอนแทน กรณีที่ครูผูสอนตามสัญญาจางฯ  
มีการเจ็บปวย หรือ ครูผูสอนชาวตางชาติติดภารกิจตางๆ ซึ่งไมสามารถเขาสอนตามปกติได ใหแจงโรงเรียนลวงหนา 
อยางนอย ๑ วันทําการ  

๔.๒.๑๑ กรณีที่ผูรับจางไมสามารถจัดสงครูผูสอนชาวตางชาติมาสอนได ใหปรับเงินคาสอนเทากับ
เงินเดือนครูผูสอนชาวตางชาติ (คิดจากฐานเงินที่จาง หารดวยจํานวนครูตามที่ตกลงจาง หารดวยจํานวนเดือนตาม 
สัญญาจาง หารดวยชั่วโมงสอน และ/หรือ การจัดกิจกรรมตามตารางสอน)  

๔.๒.๑๒ ผูรับจางตองจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของวิชาการดานภาษาอังกฤษใหนักเรียนโครงการ
หองเรียนภาษาอังกฤษแบบเขม เชน คายภาษาอังกฤษใหนักเรียนในหลักสูตร และฝกซอมนักเรียนเพื่อเขาแขงขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ ไดตามปฏิทินของโรงเรียน  โดยผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายดังตอไปนี ้

๑) คาดําเนินการจัดคายภาษาอังกฤษ (ENGLISH CAMP) จํานวน ๒ วัน ๑ คืน โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้  

๑.๑)  คาอุปกรณดําเนินรายการและเครื่องเสียง 
๑.๒)  คาจางวิทยากรชาวตางชาติที่รวมจัดกิจกรรม  
๑.๓)  คาอุปกรณประกอบการทํากิจกรรมขณะเขาคายและดําเนินรายการ 
๑.๔)  คาอาหาร น้ํา ขนม อาหารวาง ของนักเรียนและครู จํานวน ๑๔๐ คน 
๑.๕)  คาวัสดุและของรางวัลในการดําเนินกิจกรรม 
๑.๖)  คาสถานที่จัดกิจกรรม คาเชาที่พักและคาจางยานพาหนะ (ในกรณีที่จัดคายนอก

โรงเรียน) 
๒) คาดําเนินการในการจัดติว O-NET (คาตอบแทนวิทยากรและเอกสาร) เพื่อเตรียมความ

พรอมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ จํานวน ๒ วัน 
๔.๒.๑๓ ผูรับจางรับผิดชอบคาใชจายในการขออนุญาต (Work Permit) จากกรมจัดหางาน คาใชจาย 

ในการขออนุญาตขยายเวลาพํานักอยูในราชอาณาจักรไทย จากผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินการดังกลาว เปนคาใชจายที่รวมอยูในใบเสนอราคาที่ผูรับจางเสนอราคา  

๔.๒.๑๔ ผูรับจางตองใหครูผูสอนชาวตางชาติ ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจาง และ
มีบทลงโทษที่เขมงวดหากครูผูสอนชาวตางชาติละเมิดสัญญาจาง  

๔.๒.๑๕ ผูรับจางตองจัดปฐมนิเทศเกี่ยวกับขอตกลงตาง ๆ ระหวางผูรับจางและโรงเรียน ให 
ครชูาวตางชาติเขาใจกอนเริ่มปฏิบัติหนาที่  

๔.๓ คุณลักษณะของครูผูสอนชาวตางชาติ 
๔.๓.๑ ครูผูสอนชาวตางชาติ ปฏิบัติหนาที่สอนในโครงการ หองเรียนภาษาอังกฤษแบบเขมตองเปน

เจาของภาษาโดยตรงจาก ๕ ประเทศ (Native Speakers) คือ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด   

๔.๓.๒ ครูผูสอนชาวตางชาติ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เปนอยางนอย หรือ เทียบเทา และมี
ใบอนุญาตครูชาวตางชาติขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ ทําเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไมมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยใชหลักเกณฑของคุรุสภา 

๔.๓.๓ ครูผูสอนชาวตางชาติมีเกียรติบัตรการอบรมเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ อยางนอย  
๑๕ ชั่วโมง  

๔.๓.๔ ครูผูสอนชาวตางชาติ มีอายุระหวาง ๒๒ – ๕๕ ป  
๔.๓.๕ ครูผูสอนชาวตางชาติ เปนผูมีความรักในอาชีพครู ขยัน สุภาพและอดทน  
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๔.๓.๖ ครูผูสอนชาวตางชาติ ปฏิบัติหนาที่สอน ไมนอยกวา ๒๐ คาบตอสัปดาห และสามารถสอนได  
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

๔.๓.๗ ครูผูสอนชาวตางชาติ สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได  
๔.๓.๘ ครูผูสอนชาวตางชาติ ตองจัดทํารายงานผลการเรียนของนักเรียน เชน เวลาเรียน คะแนนเก็บ

ระหวางภาคเรียนใหเปนปจจุบัน เพื่อรายงานผลตอโรงเรียนเดือนละ ๑ ครั้ง 
๔.๓.๙ ครูผูสอนชาวตางชาติ ปฏิบัติหนาที่เวรหนาประตูโรงเรียนตอนเชา เดือนละ ๒ ครั้ง พูดทักทาย

กับครู นักเรียนและผูปกครอง 
๔.๓.๑๐ ครูผูสอนชาวตางชาติปฏิบัติงานไดครบทั้ง ๒ ภาคเรียนของปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๔.๓.๑๑ ครู ผู สอนชาวต า งชาติ  ปฏิบั ติหน าที่ สอนระหว า งวันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ ถึ ง  

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  
๔.๓.๑๒ ครูผูสอนชาวตางชาติ ตองฝกซอมภาษาอังกฤษ เพิ่มทักษะใหแกนักเรียน เพื่อเขารวม 

การแขงขันทักษะทางวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา  
๔.๓.๑๓ ครูผูสอนชาวตางชาติ ตองสามารถเขารวมกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนทั้งในและนอก

เวลาราชการ รวมถึงวันหยุดราชการได เชน คายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และคายภาษาอังกฤษ 
๔.๓.๑๔ ครูผูสอนชาวตางชาติ จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู ใหเปนรูปเลมสงลวงหนาของแตละ 

ภาคเรียนของปการศึกษา ทั้งนี้ ในภาคเรียนที่ ๑ ตองสงแผนการจัดการเรียนรูภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ และ
ภาคเรียนที่ ๒ ตองสงภายในสัปดาหที่ ๒ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๔.๓.๑๕ ครูผูสอนชาวตางชาติ มีหนาที่ใหความรูภาษาอังกฤษแกคณะครูและบุคลากร ๕ ชั่วโมง/ 
ปการศึกษา 

๔.๓.๑๖ ครูผูสอนชาวตางชาติ มีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ สามารถ
ปรับตัวและประพฤติตนไดเหมาะสม  

๔.๓.๑๗ ครูผูสอนชาวตางชาติ ตองเขาปฏิบัติหนาที่ตามเวลาราชการ ตั้งแตเวลา ๐๗.๓๐ น.  ถึง 
๑๖.๓๐ น. พรอมลงชื่อเขาทํางานและกลับทุกวันทําการ 

๔.๓.๑๘ ครูผูสอนชาวตางชาติ ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  
๔.๓.๑๙ ครูผูสอนชาวตางชาติ จะตองจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมพิเศษตามวาระเทศกาลหรือวัน

สําคัญของชาวตะวันตก เชน Thanks Giving, Christmas Day, Valentine Day เปนตน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาและขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของวันนั้นๆ  

๔.๓.๒๐ ครูผูสอนชาวตางชาติ สามารถรวมทํางานเปนกลุมและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน  
๔.๓.๒๑ ครูผูสอนชาวตางชาติ มีน้ําใจชวยเหลืองานของโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมถึง

วันหยุดราชการได  
๔.๓.๒๒ ครูผูสอนชาวตางชาติ สามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากโรงเรียน 

 

๕. เหตุสุดวิสัย  
ในกรณีที่โรงเรียนตองปดสถานศึกษา หยุดทําการเรียนการสอน เนื่องจากประกาศของทางราชการ หรือ  

มีเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย เชน น้ําทวม แผนดินไหว ไฟไหม  
การประทวงจากการเมือง การจลาจล ปดถนน การกอการราย จนเปนเหตุใหโรงเรียนไมสามารถเปดทําการได และ
ผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานได โรงเรียนจะแจงใหกลับมาปฏิบัติหนาที่สอนเมื่อเหตุการณตางๆ คลี่คลายเปนปกติ 
และผูรับจางจะตองปฏิบัติงานชดเชยใหครบถวนตามจํานวนวัน เวลา ที่จางงาน โดยใหเปนไปตามประกาศ 
ของโรงเรียน 
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๖. กําหนดยืนราคา 
ผูเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับตั้งแตวันเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา  

ผูเสนอราคาหรือมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยแบงการจัดการเรียนการสอนแตละเดือนดังนี้ 
ภาคเรียนที่ ๑  ประกอบดวย 
๑)  วันที่ ๔ – ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
๒)  วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๓)  วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
๔)  วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
ภาคเรียนที่ ๒  ประกอบดวย 
๑)  วันที ่๑ – ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
๒)  วันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
๓)  วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๓ 
๔)  วันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 
 

๘. ระยะเวลาสงมอบงานจาง 
ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวัดลงนามในสัญญาจาง 
 

๙. คาปรับ 
หากผูรับจางไมสามารถสงมอบงานจางในเวลาที่กําหนด มีคาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ ๐.๑๐ บาท 

ตอวัน 
 

๑๐. วงเงินงบประมาณในโครงการ 
งบประมาณในโครงการ จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) 
. 

๑๑. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม  
๑๑.๑ ทางไปรษณีย : งานพัสดุและสินทรัพย 

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
๖๐๘ หมูที่ ๑๑ ตําบลลํานารายณ  อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี  ๑๕๑๓๐ 

๑๑.๒ โทรศัพท  : ๐ – ๓๖๖๘ – ๙๙๙๑ 
๑๑.๓ โทรสาร  : ๐ – ๓๖๖๘ – ๙๙๙๒ 
๑๑.๔ เว็บไซต  : www.chaiwit.ac.th 

 


