
รางขอบเขตของาน (Terms of Reference : TOR) 

งานจางบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

ในโครงการหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎรธานี ตองการจางบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติ

เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๕ 

โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  

๑.ความเปนมา  

 เนื่องจากโรงเรียนสุราษฎรธานีไดเปดการเรียนการสอน โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ มาตั้งแต

ปการศึกษา ๒๕๔๓ และในปการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนสุราษฎรธานีมีความจําเปนท่ีตองดําเนินการจัดหาและ

จัดจางครูชาวตางชาติที่มีความสามารถในการสอนแตละสาขาวิชา เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษตอไป 

๒.วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพื่อมีจํานวนครูชาวตางชาติเพียงพอตอความตองการในการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 ๒.๒ เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงตามเงื่อนสัญญาจางครูชาวตางชาติเขาทํางานในโรงเรียน 

๓.คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

  ๓.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  ๓.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ 

ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน  

ตามระเบียบของทางราชการ 

  ๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย

อื่น และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด

ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง 

เปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 

  ๓.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ 

ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

  ๓.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส สัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา รอยละ ๒๕ และเปน

ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน

ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ  



  ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

  ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด

จางด วยระบบอิ เล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ต องลงทะเบียนในระบ บ

อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

     ทั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก  หากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลคาตั้งแต 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาท) ขึ้นไป กับโรงเรียนสุราษฎรธานี  ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและ

ยื่นตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคล เปนคูสัญญากับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเติม  และโรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไมกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือ

นิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแตบุคคลหรือนิตบิุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย

ตามประกาศดังกลาว หรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว 

  ทั้งนี้ผูเสนอราคาจําเปนตองนําเสนอหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตร

ภาคภาษาอังกฤษใหแกคณะกรรมการเปดซองขอเสนอดานเทคนิคพิจารณาในวันเปดซองยื่นขอเสนอ 

ดานเทคนิคดวย 

๔.แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะ 

 รายละเอียดตามรางบันทึกขอตกลงวาจางการสอนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ดังแนบ 

๕.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตลอดปการศึกษา ๒๕๕๗ 

๖.วงเงินในการจัดหา  

 กําหนดราคากลางรวมภาษีมูลคาเพิ่มเปนเงิน ๗,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดลานหกแสนบาทถวน) 

 วงเงินในการจัดจางครั้งนี้รวมภาษีมูลคาเพิ่มเปนเงิน ๗,๖๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดลานหกแสนบาทถวน) 

๗.การเบิกจายเงิน 

 การเบิกจายเงิน โรงเรียนสุราษฎรธานี แบงจายชําระเปนจํานวน ๘ งวด งวดละ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท 

(เกาแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยจะชําระในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗ และ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗ – กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

๘.หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 

 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนสุราษฎรธานี 



สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัวได 

๑.ทางไปรษณีย 

สงถึง ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี 

 ๘๘ ถนนดอนนก  อําเภอเมือง  

 จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๐๐๐ 

๒.โทรศัพท ๐-๗๗๒๗-๒๓๐๐ 

๓.โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๔๙๘๕ 

๔.ทางเว็บไซต http://www.st.ac.th 

๕.E-mail surat@st.ac.th 

  

 

(ลงชื่อ) ..........................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ 

(นางชวัลกร  ไชยานุพงศ)     (นางกัลยา  บุญกลอม) 

 

(ลงชื่อ) ..........................................กรรมการ  (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ 

(นางวิภาดา  วัชรสินธุ)     (นางสิริพร  มากเกลี้ยง) 

 

(ลงชื่อ)..........................................กรรมการและเลขานุการ 

       (นางนพวรรณ  สมานสุขุมาล)      

 

 

 

 

 

 

 

 



รางบันทึกขอตกลงวาจางการสอนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน 2  หองเรียน  หองเรียนละ  30 คน  รวมเปน  ๖๐  คน 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 2  หองเรียน  หองเรียนละ  29 คน  รวมเปน  58  คน 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2  หองเรียน  หองเรียนละ  35 คน  รวมเปน  70  คน 

ประจําปการศึกษา 2557  ระหวางเดือนพฤษภาคม 2557 – เดือนมีนาคม 2558 

1. ดําเนินการออกแบบและบริหารหลักสูตร รายวิชาท่ีสอนในโครงการ EP สําหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

1.1 รายวิชาที่สอนสําหรับโครงการ EP ประกอบดวย 5 รายวิชาตามนโยบายของโรงเรียน คือ  

 -  วิชาภาษาอังกฤษ (English) โดยสอนหองละ 5 ชั่วโมง ตอ สัปดาห  

 -  วิชาคณิตศาสตร (Mathematics) โดยสอนหองละ 5 ชั่วโมง ตอ สัปดาห 

 -  วิชาวิทยาศาสตร (Science) โดยสอนหองละ 5 ชั่วโมง ตอ สัปดาห 

 -  วิชาคอมพิวเตอร (Information Communication Technology - ICT) โดยสอนหองละ 

2 ชั่วโมง ตอ สัปดาห 

 -  วิชาสุขศึกษา (Health) โดยสอนหองละ 1 ชั่วโมง ตอ สัปดาห  

1.2 หลักสูตร 

 จัดทําหลักสูตรสําหรับ 5 รายวิชาดังกลาว ใหสอดคลองกับสาระการเรียนรูมาตรฐาน/ตวัชี้วัด 

และผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่กําหนดโดยกระทรวง 

ศึกษาธิการ  

ท้ั งนี้ผู เสนอราคาจํ าเปนตองเสนอหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนให แก

คณะกรรมการเปดซองดานเทคนิคในวันเปดซองเสนอราคาดานเทคนิค 

2. บุคลากรและทีมงาน 

 2.1 จัดอาจารยผูสอน ซึ่งเปนอาจารยเจาของภาษา (Native English Speaker) จาก 6 ประเทศ 

ไดแก อเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด และแอฟริกาใต จํานวนไมนอยกวา 7 ทาน 

สําหรับปการศึกษา 2557 เพื่อดําเนินการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

คอมพิวเตอร สุขศึกษา และคาบชุมนุม โดยอาจารยผูสอนตองเปนครูประจําชั้นและปฏิบัติหนาที่ประจําอยู

โรงเรียนระหวางวันจันทร – ศุกร เวลา 08.00 น. – 16.30 น.  

 2.2 เมื่อมีกิจกรรมของโรงเรียนอาจารยผูสอนตองเขารวมกิจกรรมดวย และเปนครูที่ปรึกษารวมทํา

กิจกรรมกับทางโรงเรียนตามที่โรงเรียนกําหนด 

 2.3 มีผูประสานงานประจําโรงเรียน เพื่ อปฏิบัติ งานรวมกับโรงเรียนและครูชาวตางชาติ 

ตลอดปการศึกษา 



3. คุณสมบัติผูสอน 

 3.1 อาจารยเจาของภาษาตองมีคุณวุฒิตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เพื่อดําเนินการเรียนการ

สอนในโครงการโรงเรียนสองภาษา (English Program) โดยทางบริษัท และผูสอนจะตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี้ 

  -  วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของกับการศึกษา (Teacher with education degree) 

หรือวุฒิปริญญาตรีตรกับสาขาวิชาที่จะสอนและมีประสบการณสอน 

  -  มี ใบ รับรองการสอนภาษาอังกฤษ (TFEL Certificate) หรือมีประสบการณ สอน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง 

  -  สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนไดดวยตนเอง   

  -  อายุไมเกิน 60 ป  

  -  เขาใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประเทศไทยพอสมควร 

  -  สามารถเปนที่ปรึกษาและเปนวิทยากรของครูในกลุมสาระฯได 

  -  ตองทําการสอน และรวมกิจกรรมกับทางโรงเรียนอยางนอย 24 ชั่วโมงตอสัปดาห 

  -  ตองผานการอบรมการจัดการเรียนการสอน 

 3.2 ในกรณีที่อาจารยเจาของภาษาไมสามารถมาสอนไดทางบริษัทตองดําเนินการจัดหาอาจารยที่มี

คุณวุฒิเทียบเทากันมาทําการสอนแทน หากบริษัทไมสามารถจัดหาอาจารยมาสอนแทนไดในเวลาเดียวกัน 

บริษัทจะตองชดเชยคาเสียหายใหโรงเรียนตามชั่วโมงสอนที่ขาดเปนจํานวนเงิน 600 บาท ตอ ชั่วโมง ทั้งนี้

ทางโรงเรียนตองแสดงหลักฐานที่อางอิงโดยสาํเนาใบเซ็นชื่อปฏิบตังิาน และจัดเจาหนาที่ผูประสานงาน 2 ทาน 

ประจําที่โรงเรียน ในเวลาทําการตั้งแตวันจันทร – ศุกร เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. และเขารวมกิจกรรม

ของทางโรงเรียนตามที่โรงเรียนกําหนด  

 3.3 ทั้งเจาหนาที่ผูประสานงาน และครูชาวตางชาติ จะตองลงเวลาปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ

ขอบังคับของโรงเรียน 

 3.4 บริษัทตองจัดทําใบอนุญาตการทํางาน (Work Permit) ใหกับอาจารยเจาของภาษา โดยโรงเรียน

เปนผูรับรอง 

 3.5 จัดบุคลากรฝายวิชาการใหประสานงานกับโรงเรียน เพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนอยาง

ตอเนื่อง 

 3.6  ทางบริษัทตองจัดอบรมเตรียมความพรอมครูชาวตางชาติ  (Orientation) เกี่ยวกับเทคนิคการ

เรียนการสอน ความเปนอยู และวัฒนธรรมของประเทศไทย 

 ๓.๗  ทางบริษัทตองอบรม และพัฒนาครูชาวตางชาติที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสุราษฎรธานี 

เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 



4. เอกสารประกอบการเรียน และการประเมินผล 

 4.1  จัดสื่อประกอบการเรียน (Worksheets) ใหสอดคลองกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  

 4.2  จัดทําการประเมินผล และรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบการวัดผล

ประเมินผลของโรงเรียน 

 4.3  ทางบริษัทจะตองทําการประเมินผลผูสอนอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา พรอมทั้งรายงานผล

ทุกๆภาคเรียนใหทางโรงเรียนทราบ 

4.4  ในกรณีที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในหองเรียน ผูสอนจะตองควบคุมดูแล

พฤติกรรมนั้นๆ เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ แตหากไมเกิดผลสามารถติดตอประสานงานมายัง

สํานักงานโครงการฯ ของทางโรงเรียน เพื่อชวยกันควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนใหเหมาะสม 

5. สื่อ และอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน 

 5.1 สําหรับครูผูสอน 

 - สาระการเรียนรู มาตรฐานตัวชี้วัดโครงสรางรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู สอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

 - สื่อภาพประกอบการเรียนการสอน 

 - โปรแกรมเสริมความรูเพื่อพัฒนาการสอน 

 - วัสดุสํานักงานที่ใชในการสอน 

6. จัดหนังสืออางอิงและคนควาขอมูลเพ่ิมเติม เฉพาะหองเรียน EP จํานวน 1 หอง 

7. ทางบริษัทตองจัดเตรียมการทดลองในรายวิชาวิทยาศาสตร โดยใชอุปกรณของทางโรงเรียน แตหากมี

วัสดุสิ้นเปลือง หรือตองจัดหาอุปกรณใหม ทางบริษัทจะตองจัดเตรียมใหกับครูผูสอนเอง  

หมายเหต ุ: หากอุปกรณการทดลองของทางโรงเรียนชํารุด ทางบริษัทจะตองแจงกับโครงการโดยทันที มิฉะน้ัน

ทางบริษัทจะตองจัดหาอุปกรณดังกลาวมาทดแทนให 

8. กิจกรรมเสริม 

8.1 การเตรียมความพรอม จัด Preparation Course สําหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

กอนทําการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 อยางนอย 1 สัปดาห  

8.2 จัดทีมวิทยากรและคณะเพื่อทํากิจกรรมคายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) จํานวน 

3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน 2 คืน ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 โดยโรงเรียนสุราษฎรธานี

รับผิดชอบในการจัดสถานที่ ที่พัก อาหาร ของทีมวิทยากรไมเกิน 10 ทาน 

8.3 จัดใหครูผูสอน เขารวมทํากิจกรรมคายคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1-3 รวมกันกับทางโรงเรียน 

8.4 จัดอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษสําหรับครูไทย จํานวน 3 กลุม กลุมละไมเกิน 30 ทาน กลุม

ละ 3 วัน และ จัดการอบรมและพัฒนาการสอนโดยครูเจาของภาษาใหกับครูไทยที่สอนวิชาคณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร กลุมละ 3 วัน ในชวงปดเทอมภาคเรียนท่ี 1 ระหวางวันที่ 1 – 10 ตุลาคม โดยไมคิดคาใชจาย 



8.5 จัดเปดชุมนุม English Talent เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาของนักเรียนโครงการหลักสูตร

ภาคภาษาอังกฤษ คนละ 1 ชุมนุม และเตรียมพรอมสาํหรับกิจกรรมแขงขันทักษะตางๆ (ทั้งในและตางจังหวดั) 

รวมถึงกิจกรรม Open House ศูนยภาคใต โดยสอนระดับชั้นละ 1 ชั่วโมง ตอ สัปดาหในคาบชุมนุมของ

โรงเรียน  

8.6 บริษัทตองเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนโครงการหลักสูตร

ภาคภาษาอังกฤษ กอนสิ้นปการศึกษา 

 

 

9. คาดําเนินการโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2557 มีดังนี้ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน ๖0 คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 58 คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 70 คน 

 

 โดยมีกําหนดชําระเงิน 8 งวด  ดังนี้ 

 งวดที่ 1 วันที่ 15 เดือนมิถุนายน  2557  เดือนละ 9๕0,000 บาท  

 งวดที่ 2 วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2557   เดือนละ 9๕0,000 บาท 

 งวดที่ 3 วันที่ 15 เดือนสิงหาคม  2557   เดือนละ 9๕0,000 บาท 

 งวดที่ 4 วันที่ 15 เดือนกันยายน  2557  เดือนละ 9๕0,000 บาท 

 งวดที่ 5 วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2557  เดือนละ 9๕0,000 บาท 

 งวดที่ 6 วันที่ 15 เดือนธันวาคม  2557  เดือนละ 9๕0,000 บาท 

 งวดที่ 7 วันที่ 15 เดือนมกราคม  2558   เดือนละ 9๕0,000 บาท 

 งวดที่ 8 วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ 2558  เดือนละ 9๕0,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


