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ประกาศโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย 
ท่ี  14 / 2561 

เรื่อง  การบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต)างชาติ 
–––––––––––––––––––––– 

 
โดยท่ีเป�นการสมควร เพ่ือให�การบริหารครู และบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติ มีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน*สูงสุด สอดคล�องกับตราสารจัดต้ังโรงเรียนมงฟอร*ตวิทยาลัย พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต*คาเบรียล แห'งประเทศไทย อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 39(2)(3) แห'ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 โรงเรียนมงฟอร*ต
วิทยาลัย จึงให�ออกประกาศข้ึนไว� ดังต'อไปนี้ 

 
ข,อ 1 ประเภทของครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติ จําแนกเป�น 3 ประเภท  ได�แก' 

1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติท่ีเป�นเจ�าของภาษาอังกฤษ 5 สัญชาติ คือ 
สหราชอาณาจักร บริเตนใหญ'และไอร*แลนด*เหนือ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด* และแคนาดา  

1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติท่ีไม'เป�นเจ�าของภาษาอังกฤษ จากทวีปยุโรป 
และทวีปอเมริกากลาง ทวีปอเมริกาใต� และทวีปแอฟริกา 

1.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติท่ีไม'เป�นเจ�าของภาษาอังกฤษ จากทวีปเอเชีย 
 

ข,อ 2  คุณสมบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติ  
 2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติข�อ 1.1 – 1.3 ต�องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี

ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง หรือมีใบประกาศนียบัตรการอบรม การสอนภาษาอังกฤษสําหรับชาว
ต'างประเทศ (TEFL/TESOL) หรือเทียบเท'า         

2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติข�อ 1.2 – 1.3 ต�องมีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม'
น�อยกว'า 850 หรือ IELTS ไม'น�อยกว'า 6.0  หรือ TOEFL ไม'น�อยกว'า 590 หรือ CBT ไม'น�อยกว'า 243  หรือ 
IBT ไม'น�อยกว'า 96  

 
 ข,อ 3  ประเภทหลักสูตรการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติ  แบ'งออกเป�น 2 
ลักษณะ  ได�แก' 

3.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติท่ีสอนหลักสูตรปกติ (Regular Program) 
  3.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติท่ีสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English 
Program) 
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ข,อ 4  เง่ือนไขการจ�างของครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติ  มีดังนี้ 
  4.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติมีคุณสมบัติตาม ข�อ 1 และข�อ 2 

4.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติต�องผ'านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกครูและได�รับอนุมัติจากผู�อํานวยการให�ทําการทดลองงานเป�นระยะเวลาไม'เกิน 120 วัน  

4.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติเ ม่ือผ'านการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการสอบคัดเลือกครูและได�รับอนุมัติจากผู�อํานวยการให�ทําการทดลองงานจะต�องทําสัญญาการจ�าง
งาน โดยมีสิ้นสุดสัญญา ณ วันท่ี 31 มีนาคม ของป̂การศึกษานั้น  

4.4  การทําหนังสือต'อสัญญาจ�างในป̂การศึกษาถัดไป โรงเรียนจะดําเนินการให�เสร็จสิ้นภายใน
เดือนมีนาคมของป̂การศึกษานั้น  กรณีครูชาวต'างชาติไม'ต'อสัญญาจ�าง จะถือว'าการว'าจ�างสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 
มีนาคม ของป̂การศึกษานั้น และทางโรงเรียนจะดําเนินการระงับหนังสืออนุญาตการทํางาน (Work Permit) 
หนังสืออนุญาตให�พํานักในราชอาณาจักร (VISA) และสวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีได�รับจากทางโรงเรียน  

 
ข,อ 5  สวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติ 

  5.1 ค'าทําหนังสืออนุญาตให�พํานักในราชอาณาจักร (VISA) และใบอนุญาตทํางาน (Work 
Permit)  จํานวน 5,800 บาทต'อคนต'อป̂ 
                   5.2 ค'าธรรมเนียมการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป�น Non- Immigrant Visa จํานวน 
2,000 บาท 

5.3 ค'าประกันสุขภาพ  (จะได�รับเม่ือผ'านการทดลองงาน) จํานวน 4,500 บาทต'อคนต'อป̂ โดย
ข้ึนอยู'กับหลักเกณฑ*ตามอายุของผู�เอาประกัน 
  5.4 อาหารกลางวันในวันทําการ 
                   5.5 ท่ีพักสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติใน 1 ป̂แรกของการทํางาน 

5.6 ผ�าสําหรับตัดชุดทํางานสําหรับครูหญิง และเนคไทสําหรับครูชาย (เม่ือผ'านการทดลองงาน)  
  5.7 สวัสดิการสําหรับบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติให�เหมือนกับครูไทยโดยมี
เง่ือนไขว'า 
  5.7.1 อายุงาน 0-5 ป̂ ได�รับการลดหย'อน 40 เปอร*เซ็นต*ของค'าใช�จ'ายเพ่ือการศึกษา 
ยกเว�นค'าใช�จ'ายท่ีโรงเรียนต�องใช�ต�นทุน ให�จ'ายตามจริง 
  5.7.2 อายุงานต้ังแต' 6 ป̂ ข้ึนไป ใช�สิทธิเหมือนครูไทย 

5.8 ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติจะได�รับเงินเดือน เดือนท่ี 13 (โบนัสประจําป̂) 
                  5.8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติท่ีทํางานครบ 1 ป̂การศึกษาจะได�รับ

เงินเดือน เดือนท่ี 13 (โบนัสประจําป̂) ในอัตรา  7,000 - 20,000 บาท ข้ึนอยู'กับผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
          5.8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติท่ีทํางานไม'ครบ 1 ป̂การศึกษาจะ

ได�รับเงินเดือน เดือนท่ี 13 (โบนัสประจําป̂) ตามสัดส'วนของจํานวนวันและเดือนท่ีทํางาน 
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                 5.8.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติจะได�รับเงินเดือน เดือนท่ี 13 (โบนัส
ประจําป̂) ในเดือนพฤษภาคม ป̂การศึกษานั้น 

         5.9 กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติท่ีโรงเรียนหรือมูลนิธิคณะเซนต*คาเบรียล
แห'งประเทศไทยทําสัญญาความร'วมมือโดยตรงจากต'างประเทศ จะได�รับค'าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ และท่ีพัก หรือ
เป�นไปตามข�อตกลงท่ีได�ทําร'วมกันไว� 

 
ข,อ 6  อัตราจ�างของครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติ 

ประเภทของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาชาวต)างชาติ 

ENGLISH PROGRAM REGULAR PROGRAM 

6.1  ครูชาวต'างชาติท่ีเป�นเจ�าของ
ภาษา อั งกฤษ  5  สัญชา ติ  คื อ 
สหราชอาณาจักร บริเตนใหญ'และ
ไอร*แลนด* เหนือ สหรัฐอเมริกา 
เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด* 
และแคนาดา  

เริ่มต�นท่ี 40,000 บาทต'อเดือน 
สําหรับครู EP โดยเงินเดือนสูงสุด
ไม'เกิน 60,000 บาทต'อเดือน ท้ังนี้
ใ ห� เ ป� น ไ ป ต า ม ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง
ผู�อํานวยการ 
 

เริ่มต�นท่ี 30,000 บาทต'อเดือน 
โดยเงินเดือนสูงสุดไม'เกิน 60,000 
บาทต'อเดือน ท้ังนี้ให�เป�นไปตาม
ดุลยพินิจของผู�อํานวยการ 
 

6 .2   ครูชาวต' า งชา ติ ท่ี ไม' เป�น
เจ�าของภาษาอังกฤษ จากทวีป
ยุโรป และทวีปอเมริกากลาง  ทวีป
อเมริกาใต� และทวีปแอฟริกา 

 

เริ่มต�นท่ี  35,000 บาทต'อเดือน 
สําหรับครู EP โดยเงินเดือนสูงสุด
ไม'เกิน 60,000 บาทต'อเดือน ท้ังนี้
ใ ห� เ ป� น ไ ป ต า ม ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง
ผู�อํานวยการ 

เริ่มต�นท่ี 25,000 บาทต'อเดือน 

โดยเงินเดือนสูงสุดไม'เกิน 60,000 
บาทต'อเดือน ท้ังนี้ให�เป�นไปตาม
ดุลยพินิจของผู�อํานวยการ 
 

6.3   ครูชาวต' า งชา ติ ท่ี ไม' เป�น
เจ�าของภาษาอังกฤษ จากทวีป
เอเชีย 
 

เริ่มต�นท่ี 25,000 บาทต'อเดือน 
สําหรับครู EP  โดยเงินเดือนสูงสุด
ไม'เกิน 60,000 บาทต'อเดือน ท้ังนี้
ใ ห� เ ป� น ไ ป ต า ม ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง
ผู�อํานวยการ 

เริ่มต�นท่ี 20,000 บาทต'อเดือน 
โดยเงินเดือนสูงสุดไม'เกิน 60,000 
บาทต'อเดือน ท้ังนี้ให�เป�นไปตาม
ดุลยพินิจของผู�อํานวยการ 
 

 
          6.4 กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติ ปฏิบัติงานในเดือนแรกไม'ครบ 30 วัน ทาง

โรงเรียนจะคิดค'าจ�างตามวันท่ีปฏิบัติงาน ตามฐานเงินเดือนท่ีได�รับอนุมัติจากผู�อํานวยการ  โดยจ'ายเป�นเงินสดใน
วันสุดท�ายของเดือน 
  6.5  กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติท่ีโรงเรียนหรือมูลนิธิคณะเซนต*-                
คาเบรียลแห'งประเทศไทย ติดต'อโดยตรงจากต'างประเทศ จะเป�นไปตามข�อตกลงในสัญญาท่ีทําร'วมกัน 
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ข,อ 7  อัตราการข้ึนข้ันเงินค'าจ�างของครู และบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติ 
 7.1  เกณฑ*ในการพิจารณาการข้ึนข้ันเงินเดือน และอัตราการข้ึนเงินค'าจ�างหรือเงินเดือนของครู

และบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติ มีหลักการดังนี้  
7.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติจะได�รับการข้ึนข้ันเงินเดือนต'อเม่ือทํา

สัญญาในป̂การศึกษาถัดไป 
7.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติจะได�รับการข้ึนเงินเดือนเม่ือทํางานครบ 1 

ป̂การศึกษา    
 7.1.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติท่ีเริ่มทํางานภายในเดือน

พฤษภาคม จนถึง 31 มีนาคม ถือว'าทํางานครบป̂การศึกษา 
7.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติจะได�รับการข้ึนเงินเดือน 1,000 - 2,000 

บาทต'อเดือน ข้ึนอยู'กับผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
7.1.4 เกณฑ*การข้ึนเงินค'าจ�างหรือเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติมี ดังนี้  

 7.1.4.1  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 7.1.4.2  ส'งแผนการสอนและส'งงานต'างๆ ของฝoายวิชาการตามเวลาท่ีกําหนด 
 7.1.4.3  สถิติการทํางานตามเกณฑ*ท่ีโรงเรียนกําหนด 
 7.1.4.4  การปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย และการเข�าร'วมกิจกรรมของโรงเรียน 
ท้ังในและนอกสถานท่ีตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

7.1.5  ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติท่ีได�รับการข้ึนข้ันเงินเดือน ตามข�อ 7.1.2 
หรือข�อ 7.1.3 จะต�องผ'านการประเมินโดยคณะกรรมการท่ีได�รับการแต'งต้ังจากผู�อํานวยการ และผ'านการ
พิจารณาเห็นชอบและลงนามโดยผู�อํานวยการ 

7.1.6 กรณีรับครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวต'างชาติท่ีได�รับการบรรจุเข�ามาปฏิบัติ
หน�าท่ี ระหว'างป̂การศึกษา จะไม'พิจารณาการปรับข้ันเงินเดือนเม่ือสิ้นสุดป̂การศึกษานั้น โดยจะพิจารณาการ
ปรับข้ันเงินเดือนในเดือนพฤษภาคมป̂การศึกษาถัดไป 
 

ข�อ  7.2  กรณีเกิดข�อขัดแย�งหรือข�อพิจารณาอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากประกาศนี้   ให�เสนอต'อ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู�อํานวยการพิจารณา และนําเสนอต'อผู�อํานวยการพิจารณาอนุมัติตามลําดับ 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี  30  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2561 

 
 
(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน*) 

      ผู�อํานวยการโรงเรียนมงฟอร*ตวิทยาลัย 


