
รายละเอียดแนบท้ายการจ้างครูชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ 
โครงการ จ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ปีการศึกษา 2559 
........................................................................ 

1. เงื่อนไขการจ้าง โรงเรียนประสงค์จัดจ้างครูชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ โดยมี
รายละเอียดการจ้าง ดังนี้  
 
 จ้างครูชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 2 อัตรา รวมระยะเวลาการจ้างทั้งสิ้น      
8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560  
2. คุณลักษณะเฉพาะของผู้รับจ้าง  
 2.1 ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ในการรับจ้างงาน การจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ และมีประสบการณ์
ในการบริหารจัดการนิเทศการสอนครูชาวต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 2.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก 5 ประเทศ (Native 
Speakers) ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  
 
 2.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอน วิชา
ภาษาอังกฤษ  
 2.4 ผู้รับจ้างต้องส่งรายชื่อครูผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีโรงเรียนก าหนดไว้  
มาพร้อมใบเสนอราคา พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว การศึกษา และประสบการณ์การสอนนักเรียน  
 2.5 ผู้รับจ้างต้องจัดให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นรูปเล่มของแต่ละ    
ภาคเรียนของปีการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ในภาคเรียนที่ 2 ต้องส่งแผนการสอนภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559  
 2.6 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการพัฒนาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งท า 
แผนการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ฉบับและต้อง
ปฏิบัติการตามแผนดังกล่าว  
 2.7 ผู้รับจ้างต้องจัดให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีจ านวนคาบสอนไม่น้อยกว่า 20 คาบต่อสัปดาห์  
และสอนคนละ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 2.8 ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศเข้ามาสอนแทน กรณีที่ครูผู้สอนตามสัญญาจ้างฯ  
มีการเจ็บป่วย หรือ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศติดภารกิจต่างๆ ซึ่งไม่สามารถเข้าสอนตามปกติได้  โดยให้แจ้งโรงเรียน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการ  
 2.9 กรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถจัดส่งครูมาสอนได้ ให้ปรับเงินค่าสอนเท่ากับเงินเดือนครูผู้สอนชาว 
ต่างประเทศ (คิดจากฐานเงินที่จ้าง หารด้วยจ านวนครูตามที่ตกลงจ้าง หารด้วยจ านวนเดือนตามบันทึกตกลงจ้าง 
หารด้วยชั่วโมงสอน และ/หรือ การจัดกิจกรรมตามตารางสอน)  
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 2.10 ผู้รับจ้างต้องจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียน เช่น ค่าย
ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนในหลักสูตร และการสอนปรับพ้ืนฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ตามปฏิทินของโรงเรียน  
 2.11 ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต (Work Permit) จากกรมจัดหางาน ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตขยายเวลา
พ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทย จากผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในใบเสนอราคาที่ผู้รับจ้างเสนอราคา  
 2.12 ผู้รับจ้างต้องให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมี
บทลงโทษที่เข้มงวดหากครูผู้สอนชาวต่างประเทศละเมิดสัญญาจ้าง  
 
3. คุณลักษณะเฉพาะครูผู้สอนชาวต่างประเทศ  
 3.1 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก 5 ประเทศ (Native 
Speakers) ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  
 3.2 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เป็นอย่างน้อย หรือ เทียบเท่า และมีใบอนุญาต 
ครูชาวต่างประเทศข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ ท าเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา  
 3.3 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศมีเกียรติบัตรการอบรมเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง  
 3.4 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศเป็นผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมาแล้ว พร้อมยื่น
หลักฐานหนังสือรับรองที่ออกให้โดยสถานศึกษาที่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศเคยท าการสอน  
 3.5 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีอายุระหว่าง 22- 55 ปี  
 3.6 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ เป็นผู้มีความรักในอาชีพครู ขยัน สุภาพและอดทน  
 3.7 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่น้อยกว่า 20 คาบต่อสัปดาห์ อย่างน้อย 2 รายวิชา และ
สอนคนละ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 3.8 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติงานได้ครบภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2559  
 3.9 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 
 3.10 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้  
 3.11 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องจัดท ารายงานผลการเรียนของนักเรียนใน ปพ. 5ต. / ปพ. 5ป.  
เป็นปัจจุบัน  
 3.12 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าประตูโรงเรียน ตอนเช้า เดือนละ 2-3 ครั้ง  
พูดทักทายกับครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง  
 3.13 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นรูปเล่มส่งล่วงหน้าของภาคเรียน 
ทั้งนี้ ต้องส่งแผนการสอนภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
 3.14 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดของนักเรียน ให้สามารถ  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการฟัง-พูดของหน่วยงานภายนอกได้  
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 3.15 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการด้านภาษาอังกฤษ เช่น  
ค่ายภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนในหลักสูตร และการสอนปรับพ้ืนฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ตามปฏิทิน ของ
โรงเรียน  
 3.16 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย เช่น ครูที่ปรึกษา  
กรรมการก ากับห้องสอบ กรรมการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
 3.17 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีหน้าที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่คณะครูและบุคลากร ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนดจัดกิจกรรมข้ึนมา  
 3.18 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ สามารถ
ปรับตัวและประพฤติตนได้เหมาะสม  
 3.19 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องเข้าท างานตามเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น.  
เสมือนครูประจ าการของโรงเรียน พร้อมลงชื่อเข้าท างานและกลับทุกวันท าการ  
 3.20 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  
 3.21 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องมีส่วนร่วมกับครูผู้สอนคนไทย ในการจัดกิจกรรมในเทศกาล  
ต่างๆ ของโรงเรียน  
 3.22 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จะต้องจัดกิจกรรมพิเศษตามวาระเทศกาลหรือวันส าคัญของชาวตะวันตก 
เช่น Easter Day,Christmas Day เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและขนบธรรมเนียม 
ประเพณีปฏิบัติของวันนั้นๆ  
 3.23 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จะต้องมีโครงการที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานลงสู่ผู้เรียน อย่างน้อย 1 
โครงการ ใน 1 ปีการศึกษา  
 3.24 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียนใน
หลักสูตรปกติ ในเดือนมีนาคม  
 3.25 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีน้ าใจช่วยเหลืองาน กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ของโรงเรียนที่นอกเหนือจาก
ชั่วโมงประจ าในบางโอกาสที่เป็นวันหยุดทางราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์  
 3.26 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถท างานเป็นทีม เข้ากันได้ดีกับเพ่ือนร่วมงาน  
 3.27 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถปฏิบัติงานอ่ืน ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน  
 
4. เหตุสุดวิสัย  
 ในกรณีที่โรงเรียนต้องปิดสถานศึกษา หยุดท าการเรียนการสอน เนื่องจากประกาศของทางราชการ หรือ มี
เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ การ
ประท้วงจากการเมือง การจลาจล ปิดถนน การก่อการร้าย จนเป็นเหตุให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดท าการได้ และผู้รับ
จ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โรงเรียนจะแจ้งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่สอนเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ คลี่คลายเป็นปกติ และ
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานชดเชยให้ครบถ้วนตามจ านวนวัน เวลา ที่จ้างงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน  



รายละเอียดแนบท้ายการจ้างครูชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาญี่ปุ่น 
โครงการ จ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ปีการศึกษา 2559 
........................................................................ 

1. เงื่อนไขการจ้าง โรงเรียนประสงค์จัดจ้างครูชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียด
การจ้าง ดังนี้  
 จ้างครูชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาญี่ปุ่น จ านวน 1 อัตรา รวมระยะเวลาการจ้างทั้งสิ้น 8เดือน 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560  
 
2. คุณลักษณะเฉพาะของผู้รับจ้าง  
 2.1 ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ในการรับจ้างงาน การจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ และมีประสบการณ์
ในการบริหารจัดการนิเทศการสอนครูชาวต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 2.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ได้แก่ ญี่ปุ่น  
 2.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอน วิชา
ภาษาญี่ปุ่น  
 2.4 ผู้รับจ้างต้องส่งรายชื่อครูผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีโรงเรียนก าหนดไว้  
มาพร้อมใบเสนอราคา พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว การศึกษา และประสบการณ์การสอนนักเรียน  
 2.5 ผู้รับจ้างต้องจัดให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นรูปเล่มของแต่ละ    
ภาคเรียนของปีการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ในภาคเรียนที่ 2 ต้องส่งแผนการสอนภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559  
 2.6 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการพัฒนาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งท า 
แผนการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ฉบับและต้อง
ปฏิบัติการตามแผนดังกล่าว  
 2.7 ผู้รับจ้างต้องจัดให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีจ านวนคาบสอนไม่น้อยกว่า 20 คาบต่อสัปดาห์  
และสอนคนละ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 2.8 ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศเข้ามาสอนแทน กรณีที่ครูผู้สอนตามสัญญาจ้างฯ  
มีการเจ็บป่วย หรือ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศติดภารกิจต่างๆ ซึ่งไม่สามารถเข้าสอนตามปกติได้  โดยให้แจ้งโรงเรียน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการ  
 2.9 กรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถจัดส่งครูมาสอนได้ ให้ปรับเงินค่าสอนเท่ากับเงินเดือนครูผู้สอนชาว 
ต่างประเทศ (คิดจากฐานเงินที่จ้าง หารด้วยจ านวนครูตามที่ตกลงจ้าง หารด้วยจ านวนเดือนตามบันทึกตกลงจ้าง 
หารด้วยชั่วโมงสอน และ/หรือ การจัดกิจกรรมตามตารางสอน)  
 2.10 ผู้รับจ้างต้องจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่นให้นักเรียน เช่น ค่าย  ให้นักเรียน
ในหลักสูตร และการสอนปรับพ้ืนฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ตามปฏิทินของโรงเรียน  
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 2.11 ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต (Work Permit) จากกรมจัดหางาน ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตขยายเวลา
พ านักอยู่ในราชอาณาจักรไทย จากผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในใบเสนอราคาที่ผู้รับจ้างเสนอราคา  
 2.12 ผู้รับจ้างต้องให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมี
บทลงโทษที่เข้มงวดหากครูผู้สอนชาวต่างประเทศละเมิดสัญญาจ้าง  
 
3. คุณลักษณะเฉพาะครูผู้สอนชาวต่างประเทศ  
 3.1 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ได้แก่ ญี่ปุ่น  
 3.2 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เป็นอย่างน้อย หรือ เทียบเท่า และมีใบอนุญาต 
ครูชาวต่างประเทศข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ ท าเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา  
 3.3 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศมีเกียรติบัตรการอบรมเก่ียวกับการสอนภาษาญี่ปุ่น  
 3.4 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศเป็นผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยมาแล้ว พร้อมยื่น
หลักฐานหนังสือรับรองที่ออกให้โดยสถานศึกษาท่ีครูผู้สอนชาวต่างประเทศเคยท าการสอน  
 3.5 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีอายุระหว่าง 22- 55 ปี  
 3.6 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ เป็นผู้มีความรักในอาชีพครู ขยัน สุภาพและอดทน  
 3.7 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่น้อยกว่า 20 คาบต่อสัปดาห์ อย่างน้อย 2 รายวิชา และ
สอนคนละ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 3.8 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติงานได้ครบภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2559  
 3.9 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 
 3.10 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้  
 3.11 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องจัดท ารายงานผลการเรียนของนักเรียนใน ปพ. 5ต. / ปพ. 5ป.  
เป็นปัจจุบัน  
 3.12 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าประตูโรงเรียน ตอนเช้า เดือนละ 2-3 ครั้ง  
พูดทักทายกับครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง  
 3.13 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นรูปเล่มส่งล่วงหน้าของภาคเรียน 
ทั้งนี้ ต้องส่งแผนการสอนภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
 3.14 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดของนักเรียน ให้สามารถ  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการฟัง-พูดของหน่วยงานภายนอกได้  
 3.15 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่น ให้นักเรียนใน
หลักสูตร และการสอนปรับพ้ืนฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ตามปฏิทิน ของโรงเรียน  
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 3.16 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย เช่น ครูที่ปรึกษา  
กรรมการก ากับห้องสอบ กรรมการการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น  
 3.17 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีหน้าที่ให้ความรู้ภาษาญี่ปุ่น แก่คณะครูและบุคลากร ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนดจัดกิจกรรมข้ึนมา  
 3.18 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ สามารถ
ปรับตัวและประพฤติตนได้เหมาะสม  
 3.19 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องเข้าท างานตามเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น.  
เสมือนครูประจ าการของโรงเรียน พร้อมลงชื่อเข้าท างานและกลับทุกวันท าการ  
 3.20 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  
 3.21 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องมีส่วนร่วมกับครูผู้สอนคนไทย ในการจัดกิจกรรมในเทศกาล  
ต่างๆ ของโรงเรียน  
 3.22 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จะต้องจัดกิจกรรมพิเศษตามวาระเทศกาลหรือวันส าคัญของประเทศญี่ปุ่น 
เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติของวันนั้นๆ  
 3.23 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จะต้องมีโครงการที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานลงสู่ผู้เรียน อย่างน้อย 1 
โครงการ ใน 1 ปีการศึกษา  
 3.24 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่นให้นักเรียนใน
หลักสูตรปกติ ในเดือนมีนาคม  
 3.25 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีน้ าใจช่วยเหลืองาน กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ของโรงเรียนที่นอกเหนือจาก
ชั่วโมงประจ าในบางโอกาสที่เป็นวันหยุดทางราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์  
 3.26 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถท างานเป็นทีม เข้ากันได้ดีกับเพ่ือนร่วมงาน  
 3.27 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถปฏิบัติงานอ่ืน ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน  
 
4. เหตุสุดวิสัย  
 ในกรณีที่โรงเรียนต้องปิดสถานศึกษา หยุดท าการเรียนการสอน เนื่องจากประกาศของทางราชการ หรือ มี
เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ การ
ประท้วงจากการเมือง การจลาจล ปิดถนน การก่อการร้าย จนเป็นเหตุให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดท าการได้ และผู้รับ
จ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โรงเรียนจะแจ้งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่สอนเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ คลี่คลายเป็นปกติ และ
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานชดเชยให้ครบถ้วนตามจ านวนวัน เวลา ที่จ้างงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน  
 
 

 


