โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ขอกําหนดลักษณะและเงื่อนไขดําเนินงาน (Terms of Reference : TOR)
การจางเหมาบริการครูสอนภาษาตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2561
โครงการสงเสริมภาษาตางประเทศสําหรับสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
********************
1. ความเปนมา
ตามที่โ รงเรีย นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริห ารสวนจังหวัด
นนทบุรี โครงการสงเสริมภาษาตางประเทศสําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
โรงเรียนจึงจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ มีเครือขายรวมพัฒนาทั้งระบบทองถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหวาง
ประเทศ โดยมุงเนนใหผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก ไดแก ความเปนเลิศทางวิชาการ สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา
ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบตอสังคม โรงเรียนจึงมีนโยบายในการจัดการเรียนการ
สอนที่มุงเนนใหนักเรียนไดรับการ พัฒนาตามศักยภาพอยางหลากหลาย โดยเฉพาะดานภาษาอังกฤษและภาษาจีน
โรงเรียนมีการจัดจางครูผูสอนชาวตางประเทศมาปฏิบัติการสอนใหแกนักเรียนหองเรียนพิเศษและหองเรียนปกติ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความเปนเลิศดานวิชาการและสามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา
2.2 เพื่อใหนักเรียน ทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกๆ ดาน และเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. ผลที่คาดวาจะไดรับ
3.1 นักเรียนมีความรูความเขาใจ กลาพูด กลาแสดงออกทางดานภาษาอังกฤษมากขึ้น
3.2 นักเรียนมีพัฒนาการดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
3.3 นักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
3.4 นักเรียนมีความล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบตอสังคม
3.5 นักเรียนเกิดความพรอมพื้นฐานการเขาสูประชาคมอาเซียนตอไป
4. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561
ยกเวนเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2561
5. คุณสมบัติของผูรับจาง
5.1 เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายของประเทศไทย
5.2 ผู รั บ จ า งต อ งเป น นิ ติ บุ ค คลผู มี อ าชี พ รั บ จ า งงานที่ เ กี่ ย วกั บ การให บ ริ ก ารด า นวิ ช าการและต อ งมี
ประสบการณในการรับจางงานการจัดหาครูผูสอนชาวตางประเทศ และมีประสบการณในการบริหารจัดการนิเทศการ
สอนครูชาวตางประเทศ ไมนอยกวา 2 ป

-26. เงื่อนไขและรายละเอียดของงานจาง
6.1 ผูรับจางตองจัดหาครูผูสอนชาวตางประเทศที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณในการสอน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยปฏิบัติหนาที่การสอนภาษาอังกฤษในวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 6 อัตรา และภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
(1) ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ปฏิบัติหนาที่สอนใหนักเรียนหองเรียนพิเศษและหองเรียน
ปกติ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
(2) ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เปนอยางนอยหรือเทียบเทาและ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ ทําเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
โดยใชหลักเกณฑของคุรุสภา
(3) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีเกียรติบัตรการอบรมเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน อยางนอย 15 ชั่วโมง
(4) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน เปนผูมีประสบการณการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ในประเทศไทยมาแลว พรอมยื่นหลักฐานหนังสือรับรองที่ออกใหโดยสถานศึกษาที่ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เคยทําการสอน
(5) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน เปนผูมีความรักในอาชีพครู ขยัน สุภาพ อดทน
(6) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ปฏิบัติหนาที่สอน ไมนอยกวา 20 คาบตอสัปดาห สอนอยาง
นอย 2 วิชา ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(7) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ปฏิบัติงานไดครบทั้ง 2 ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560 และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
(8) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ปฏิบัติหนาที่สอนตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่
30 กันยายน 2561 (ยกเวนเดือน มีนาคมและเดือนเมษายน 2561)
(9) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได
(10) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตองจัดทํารายงานผลการเรียนของนักเรียนใน ปพ.5ต. /ปพ.
5ป เปนปจจุบัน
(11) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน ตามคําสั่งโรงเรียน พูดทักทายกับ
ครู นักเรียน และผูปกครอง
(12) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตองสงเสริมและพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะใหแกนักเรียนให
สามารถเขารวมการประกวด การแขงขันทักษะทางวิชาการของสถาบันการศึกษาอื่นๆ หรือ หนวยงานภายนอกได
(13) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย เชน ครูที่
ปรึกษา กรรมการกํากับหองสอบ กรรมการการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ เปนตน
(14) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีหนาที่ใหความรูภาษาอังกฤษแกคณะครูและบุคลากร
สัปดาหละ 2 คาบ ในรูปของคลินิกภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
(15) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของขาติอื่นๆ
สามารถปรับตัวและประพฤติตนไดเหมาะสม
(16) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตองเขาทํางานตามเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 07.30 น. ถึง
16.30 น. เสมือนครูประจําการของโรงเรียน พรอมลงชื่อเขาทํางานและเวลากลับทุกวันทําการ
(17) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
(18) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตองมีสวนรวมกับครูผูสอนคนไทย ในการจัดกิจกรรมใน
เทศกาลตางๆ ของโรงเรียน

-3(19) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน จะตองจัดกิจกรรมพิเศษตามวาระเทศกาลหรือวันสําคัญของ
ชาวตะวักตก เชน Easter Day, Christmas Day และวันสําคัญของจีน เปนตน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมาและขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของวันนั้นๆ
(20) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน จะตองมีโครงการที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานลงสูผูเรียน
อยางนอย 1 โครงการใน 1 ปการศึกษา
(21) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน สามารถเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษไดตามตารางเวลา
ที่โรงเรียนไดกําหนดไว
(22) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีน้ําใจชวยเหลืองาน, กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ของโรงเรียนที่
นอกเหนือจากชั่วโมงประจําในบางโอกาสที่เปนวันหยุดทางราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ
(23) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน สามารถทํางานเปนทีม เขากันไดดีกับเพื่อนรวมงาน
(24) ครูผูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน สามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียน
6.2 ผูรับจางตองสงรายชื่อครูผูสอนชาวตางประเทศที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามขอ 6.1 มาพรอมใบเสนอ
ราคา พรอมทั้งแนบรูปถาย ประวัติสวนตัว การศึกษา และประสบการณการสอนนักเรียน
6.3 ผูรับจางตองจัดทําหลักสูตรแตละรายวิชาใหโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ฉบับ ประมวลรายวิชาทุกวิชาและ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ใหเปนรูปเลมของแตละภาคเรียนของปการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 ตองสงประเมินผลรายวิชาทุกวิชาและแผนการจัดการเรียนรูภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ตองสงภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
6.4 ผูรับจางตองเสนอแผนการพัฒนาครูผูสอนชาวตางประเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง พรอมทั้งทําแผนการ
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใหโรงเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ฉบับ และตองปฏิบัติตามแผน
ดังกลาวและสรุปผลการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 1 ฉบับ
6.5 ผูรับจางตองจัดใหครูผูสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน มีจํานวนคาบสอนไมนอยกวา 20 คาบ ตอ
สัปดาหตอครู 1 คน และสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
6.6 ผูรับจางตองจัดหาครูผูสอนชาวตางประเทศเขามาสอนแทน กรณีที่ครูผูสอนตามสัญญาจางฯ มีการ
เจ็บปวย หรือ ครูผูสอนชาวตางประเทศติดภารกิจตางๆ ซึ่งไมสามารถเขาสอนตามปกติได ใหแจงโรงเรียนลวงหนา
อยางนอย 1 วันทําการ
6.7 กรณีที่ผูรับจางไมสามารถจัดสงครูมาสอนได ใหปรับเงินคาสอนเทากับเงินเดือนครูผูสอนชาว
ตางประเทศ (คิดจากฐานเงินที่จาง หารดวยจํานวนครูตามที่ตกลงจาง หารดวยจํานวนเดือน ตามบันทึกขอตกลงจาง
หารดวยชั่วโมงสอน และ/หรือ การจัดกิจกรรมตามตารางสอน)
6.8 ผูรับจางตองจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการดานภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ใหนักเรียน
หองเรียนพิเศษและหองเรียนปกติ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ไดตามปฏิทินของโรงเรียน
6.9 คาใชจายในการขอใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) จากกรมจัดหางาน คาใชจายในการขออนุญาต
ขยายเวลาพํานักอยูในราชอาณาจักรไทย จากผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินการดังกลาว เปนคาใชจายที่รวมอยูในใบเสนอราคาที่ผูรับจางเสนอราคา
6.10 ผูรับจางตองใหครูผูสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา
จาง และมีบทลงโทษที่เขมงวดหากครูผูสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ละเมิดสัญญาจาง
เหตุสุดวิสัย
ในกรณีที่โรงเรียนตองปดสถานศึกษา หยุดทําการเรียนการสอน เนื่องจากประกาศของทางราชการ หรือ
มีเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย เชน น้ําทวม แผนดินไหว ไฟไหม การ
ประทวงจากการเมือง การจลาจล ปดถนน การกอการราย จนเปนเหตุใหโรงเรียนไมสามารถเปดทําการไดและผู
รับจางไมสามารถปฏิบัติงานได โรงเรียนจะแจงใหกลับมาปฏิบัติหนาที่สอนเมื่อเหตุการณตางๆ คลี่คลายเปนปกติ

-4และผูรับจางจะตองปฏิบัติงานชดเชยใหครบถวนตามจํานวนวัน เวลา ที่จางงาน โดยใหเปนไปตามประกาศของ
โรงเรียน
หมายเหตุ
ผูรับจางจะตองนําสงเอกสารเพื่อประกอบการจัดทําสัญญาจาง ดังนี้
(1) สําเนาหนังสือเดินทางของครูผูสอนชาวตางประเทศ
(2) แผนการจัดการเรียนรู ที่ใชในการสาธิตการสอน
(3) สําเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนอยางนอยหรือเทียบเทา
(4) สําเนาใบอนุญาตครูชาวตางประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ ทําเรื่องขออนุญาต
ปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใชหลักเกณฑของคุรุสภา
(5) สํ า เนาเกี ย รติ บั ตรการอบรมเกี่ ย วกับ การสอนภาษาอังกฤษ อยางนอย 15 ชั่ว โมงของครูผูส อนชาว
ตางประเทศ
(6) สําเนาหนังสือรับรองประสบการณสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ออกโดยสถานศึกษาที่ครูผูสอนชาว
ตางประเทศเคยทําการสอน
7. งบประมาณ
งบประมาณป 2561 โดยได รั บ การสนั บ สนุ น จากองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด นนทบุ รี จํ า นวนเงิ น
3,717,000.00 บาท (สามลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
8. การสงมอบงานและการเบิกจายเงิน
8.1 การสงมอบงาน แบงเปน 9 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 ผูรับจางตองจัดสง
(1) หลักสูตรแตละรายวิชาของภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใหโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ
(2) จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแตละรายวิชา พรอมจัดทําเปนรูปเลมของภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 ฉบับ
(3) จัดทําแผนการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชาของภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 ฉบับ
(4) หลักฐานการสอนในเดือนพฤศจิกายน 2560 จํานวนการสอนไมนอยกวา 80 คาบ ตอ
เดือนตอครู 1 คน (สัปดาหละไมนอยกวา 20 คาบ ตอครู 1 คน)
(5) หลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการดานภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ใหนักเรียนหองเรียนพิเศษและหองเรียนปกติ (ไมนอยกวา 1 กิจกรรม)
(6) รายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
ระยะเวลาการสงมอบ
(1) - (6) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560
งวดที่ 2 ประจําเดือนธันวาคม 2560 ผูรับจางตองจัดสง
(1) หลักฐานการสอนในเดือนธันวาคม 2560 จํานวนการสอนไมนอยกวา 80 คาบ ตอ
เดือนตอครู 1 คน (สัปดาหละไมนอยกวา 20 คาบ ตอครู 1 คน)
(2) หลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการดานภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ใหนักเรียนหองเรียนพิเศษและหองเรียนปกติ (กรณีที่โรงเรียนไดจัดกิจกรรม)
(3) รายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจําเดือนธันวาคม 2560
ระยะเวลาการสงมอบ ภายในเดือนธันวาคม 2560

งวดที่ 3

งวดที่ 4

งวดที่ 5

งวดที่ 6

-5ประจําเดือนมกราคม 2561 ผูรับจางตองจัดสง
(1) หลักฐานการสอนในเดือนมกราคม 2561 จํานวนการสอนไมนอยกวา 80 คาบ ตอ
เดือนตอครู 1 คน (สัปดาหละไมนอยกวา 20 คาบ ตอครู 1 คน)
(2) หลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการดานภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ใหนักเรียนหองเรียนพิเศษและหองเรียนปกติ (กรณีที่โรงเรียนไดจัดกิจกรรม)
(3) รายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจําเดือนมกราคม 2561
ระยะเวลาการสงมอบ ภายในเดือนมกราคม 2561
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 ผูรับจางตองจัดสง
(1) หลักฐานการสอนในเดือนกุมภาพันธ 2561 จํานวนการสอนไมนอยกวา 80 คาบ ตอ
เดือนตอครู 1 คน (สัปดาหละไมนอยกวา 20 คาบ ตอครู 1 คน)
(2) หลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการดานภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ใหนักเรียนหองเรียนพิเศษและหองเรียนปกติ (กรณีที่โรงเรียนไดจัดกิจกรรม)
(3) รายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
(4) สรุปผลการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชาของ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใหโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ
ระยะเวลาการสงมอบ ภายในเดือนกุมภาพันธ 2561
ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 ผูรับจางตองจัดสง
(1) หลักสูตรแตละรายวิชาของภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ใหโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ
(2) จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแตละรายวิชา ไมนอยกวา 1 วิชา พรอมจัดทําเปนรูปเลม
ของภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 ฉบับ
(3) จัดทําแผนการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชา ของภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 ฉบับ
(4) หลักฐานการสอนในเดือนพฤษภาคม 2561 จํานวนการสอนไมนอยกวา 80 คาบ ตอ
เดือนตอครู 1 คน (สัปดาหละไมนอยกวา 20 คาบ ตอครู 1 คน)
(5) หลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการดานภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ใหนักเรียนหองเรียนพิเศษและหองเรียนปกติ (กรณีที่โรงเรียนไดจัดกิจกรรม)
(6) รายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
ระยะเวลาการสงมอบ
(1) - (6) ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
ประจําเดือนมิถุนายน 2561 ผูรับจางตองจัดสง
(1) หลักฐานการสอนในเดือนมิถุนายน 2561 จํานวนการสอนไมนอยกวา 80 คาบ ตอ
เดือนตอครู 1 คน (สัปดาหละไมนอยกวา 20 คาบ ตอครู 1 คน)
(2) หลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการดานภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ใหนักเรียนหองเรียนพิเศษและหองเรียนปกติ (กรณีที่โรงเรียนไดจัดกิจกรรม)
(3) รายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจําเดือนมิถุนายน 2561
ระยะเวลาการสงมอบ ภายในเดือนมิถุนายน 2561

-6งวดที่ 7 ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 ผูรับจางตองจัดสง
(1) หลักฐานการสอนในเดือนกรกฎาคม 2561 จํานวนการสอนไมนอยกวา 80 คาบ ตอ
เดือนตอครู 1 คน (สัปดาหละไมนอยกวา 20 คาบ ตอครู 1 คน)
(2) หลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการดานภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ใหนักเรียนหองเรียนพิเศษและหองเรียนปกติ (กรณีที่โรงเรียนไดจัดกิจกรรม)
(3) รายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจําเดือนกรกฎาคม 2561
ระยะเวลาการสงมอบ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
งวดที่ 8 ประจําเดือนสิงหาคม 2561 ผูรับจางตองจัดสง
(1) หลักฐานการสอนในเดือนสิงหาคม 2561 จํานวนการสอนไมนอยกวา 80 คาบ ตอ
เดือนตอครู 1 คน (สัปดาหละไมนอยกวา 20 คาบ ตอครู 1 คน)
(2) หลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการดานภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ใหนักเรียนหองเรียนพิเศษและหองเรียนปกติ (กรณีที่โรงเรียนไดจัดกิจกรรม)
(3) รายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจําเดือนสิงหาคม 2561
ระยะเวลาการสงมอบ ภายในเดือนสิงหาคม 2561
งวดที่ 9 ประจําเดือนกันยายน 2561 ผูรับจางตองจัดสง
(1) หลักฐานการสอนในเดือนกันยายน 2561 จํานวนการสอนไมนอยกวา 80 คาบ ตอ
เดือนตอครู 1 คน (สัปดาหละไมนอยกวา 20 คาบ ตอครู 1 คน)
(2) หลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการดานภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ใหนักเรียนหองเรียนพิเศษและหองเรียนปกติ (กรณีที่โรงเรียนไดจัดกิจกรรม)
(3) รายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจําเดือนมิถุนายน 2561
(4) สรุปผลการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชาของ
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ใหโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ
ระยะเวลาการสงมอบ ภายในเดือนกันยายน 2561
8.1 การเบิกจายเงินคาจาง แบงเปน 9 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 เมื่อผูรับจางดําเนินงานตามเงื่อนไขและรายละเอียด
การจาง พรอมสงมอบหลักฐานตามที่กําหนด ในงวดที่ 1 เรียบรอยแลว
จายชําระเงินคาจางจํานวนเงิน 413,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
งวดที่ 2 ประจําเดือนธันวาคม 2560 เมื่อผูรับจางดําเนินงานตามเงื่อนไขและรายละเอียด
การจาง พรอมสงมอบหลักฐานตามที่กําหนด ในงวดที่ 2 เรียบรอยแลว
จายชําระเงินคาจางจํานวนเงิน 413,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
งวดที่ 3 ประจําเดือนมกราคม 2561 เมื่อผูรับจางดําเนินงานตามเงื่อนไขและรายละเอียด
การจาง พรอมสงมอบหลักฐานตามที่กําหนด ในงวดที่ 3 เรียบรอยแลว
จายชําระเงินคาจางจํานวนเงิน 413,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
งวดที่ 4 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 เมื่อผูรับจางดําเนินงานตามเงื่อนไขและรายละเอียด
การจาง พรอมสงมอบหลักฐานตามที่กําหนด ในงวดที่ 4 เรียบรอยแลว
จายชําระเงินคาจางจํานวนเงิน 413,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)

-7งวดที่ 5 ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 เมื่อผูรับจางดําเนินงานตามเงื่อนไขและรายละเอียด
การจาง พรอมสงมอบหลักฐานตามที่กําหนด ในงวดที่ 5 เรียบรอยแลว
จายชําระเงินคาจางจํานวนเงิน 413,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน
งวดที่ 5 ประจําเดือนมิถุนายน 2561 เมื่อผูรับจางดําเนินงานตามเงื่อนไขและรายละเอียด
การจาง พรอมสงมอบหลักฐานตามที่กําหนด ในงวดที่ 6 เรียบรอยแลว
จายชําระเงินคาจางจํานวนเงิน 413,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
งวดที่ 7 ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 เมื่อผูรับจางดําเนินงานตามเงื่อนไขและรายละเอียด
การจาง พรอมสงมอบหลักฐานตามที่กําหนด ในงวดที่ 7 เรียบรอยแลว
จายชําระเงินคาจางจํานวนเงิน 413,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน
งวดที่ 8 ประจําเดือนสิงหาคม 2561 เมื่อผูรับจางดําเนินงานตามเงื่อนไขและรายละเอียด
การจาง พรอมสงมอบหลักฐานตามที่กําหนด ในงวดที่ 8 เรียบรอยแลว
จายชําระเงินคาจางจํานวนเงิน 413,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน
งวดที่ 9 ประจําเดือนกันยายน 2561 เมื่อผูรับจางดําเนินงานตามเงื่อนไขและรายละเอียด
การจาง พรอมสงมอบหลักฐานตามที่กําหนด ในงวดที่ 9 เรียบรอยแลว
จายชําระเงินคาจางจํานวนเงิน 413,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

