
 
  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ 

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประกาศรับสมัคร 

ครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

คุณสมบัติทั่วไป 
๑. ผู้สมัครนับถือศาสนาพุทธ 
๒. ผู้สมัครชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร (แนบใบผ่านเกณฑ์ทหารประกอบใบสมัครด้วย) 
๓. ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการภาคทัณฑ์หรือรอการลงอาญา และไม่เคยมีคดีความหรือถูกจ าคุก 
๔. ผู้สมัครมีสุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจ าตัว ไม่มีภาวะท่ีต้องให้แพทย์ดูแลเป็นประจ าและผ่าน

การตรวจสุขภาพกาย และสุขภาพฟัน 
๕. ผู้สมัคร ฯ ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ อย่างน้อย ๒ เข็มจึงจะเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ 
๖. ผู้สมัครเป็นผู้ท่ีมีจิตอาสา เสียสละ อดทนในการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถปรับตัวให้เผชิญกับปัญหาตาม

สภาพการณ์ท่ีพบระหว่างการอบรม และการปฏิบัติงานท้ังในไทยและในต่างประเทศได้ 
๗. ผู้สมัครมีความประพฤติเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะและรักษากริยาวาจาสุภาพเสมอ 
๘. ผู้สมัครมีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์หนักแน่น มั่นคง  
๙. ผู้สมัครมีความสามารถเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้ มีวุฒิภาวะสมวัย  
๑๐. ผู้สมัครเป็นผู้มุ่งมั่นท่ีจะรักษาเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเป็นชาติไทย 

 

คุณสมบัติของครูภาคฤดูร้อน 
๑.   เป็นครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนของศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทย ฯ ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกไว้แล้วต้ังแต่ปี ๒๕๖๓  

แต่ยังไม่ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีเพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และในการประกาศรับสมัครปี ๒๕๖๕ นี้ 
ต้องกรอกใบสมัครเพื่อไปปฏิบัติหน้าท่ีครูอาสาภาคฤดูร้อนปี  ๒๕๖๕ อีกครั้ง (ส าหรับครูอาสาภาคฤดูร้อนท่ีจะไป
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีวัดพุทธรังษี ประเทศออสเตรเลีย จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีจากเจ้าอาวาสหรือพระ
อาจารย์ใหญ่ของวัดท่ีเคยเป็นครูอาสาสมัครต้ังแต่ครั้งก่อนเป็นส าคัญ 

 

คุณสมบัติของครูประจ าการ ๑ ปี 
๑.   อายุไม่เกิน ๒๘ ปี 
๒.   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  ศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปศึกษา    ศิลป

ศาสตร์  ศิลปนาฏดุริยางค์ หรือ อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
 
หมายเหตุ***** 
ผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของวัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ 
๑.  ส าเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย เอกปฐมวัย เอกประถมศึกษา  
๒.  สามารถเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานได้ 
๓.  สามารถท าคอมพิวเตอร์กราฟฟิกได้  
๔.  สามารถส่ือสารสนทนาภาษาอังกฤษได้ดี 
 

 
 





 
ก าหนดการ รายละเอียด / วัน เวลา สถานที่ 

การสมัคร 
การส่งใบสมัคร 
ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
ถึง วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
ช าระเงินค่าสมัครสอบ ๓๐๐ บาท 
( โอนผ่านทางธนาคารตามใบแจ้ง 
การช าระเงินที่ก าหนดเทา่น้ัน ) 

๑. ผูส้มัครจะต้องด าเนินการช าระเงินค่าสมัครก่อน 
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการช าระเงินค่า
สมัครได้ที่ http://bit.ly/2OIt1BN 
หรือผ่านทาง QR code 
 

 
 
 

๒. ผู้สมัครจะต้องใช้ภาพถ่ายหลักฐานการช าระเงิน  
ค่าสมัคร แนบไฟล์ในการ สมัครออนไลน์ ผ่านทาง 
https://bit.ly/wt-onlineapply65  
หรือผ่านทาง QR code 

 
 
 
 
 

๓. เมื่อสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้อง
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร จาก  
https://bit.ly/wt-applypdf65 
หรือทีc่uvolunteerteacher.org หรือที่ 
www.edu.chula.ac.th 
โดย กรอกเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร  
เพื่อน ามายื่นในวันสอบข้อเขียน 
๔. เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์แลว้ 
โปรดน าเอกสารต่อไปน้ีมาส่งในวันสอบ 
- ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและมีเอกสาร 
  ตามท่ีก าหนด 
- หลักฐานการช าระเงินค่าสมคัรสอบ 
**หากไม่น าใบสมัครและเอกสารตามที่ก าหนด      
มาส่งถือว่าสละสิทธิ์** 

ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทยฯ 
อาคาร ๔ ชั้น ๒ คณะครุศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไทแขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๓๐ 
โทร ๐-๒๒๑๘๒๕๖๕ ต่อ ๖๓๒๑ 
และ ๐๘๐-๘๐๑๘๔๔๐ 
E-Mail ctlc.edu@chula.ac.th  
 
 

สอบข้อเขียนครูประจ าการ 
(ความรู้ด้านหลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีไทย,   
ความรู้ด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม                 
ปรนัย ๘๐ ข้อ อตันัย ๑ ข้อ) 

วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ –๑๑.๐๐น. 
 

คณะครศุาสตร ์
อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๙ 
(ส าหรับผู้สมัครครูอาสาประจ าการ)  

สอบสัมภาษณ์ครูประจ าการ 
โปรดน าแฟ้มสะสมผลงาน 
เพื่อประกอบการสัมภาษณ ์

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ –๑๖.๐๐น. 

อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๘ 
อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๙ และ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 

ประกาศผลการคัดเลือก วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ www.edu.chula.ac.th และ
cuvolunteerteacher.org  

ปฐมนิเทศ/รายงานตัว 
- ค่าอบรมได้รับการสนับสนุนจากคณะครศุาสตร์  
  และจากทางวัดรวม ๖,๓๐๐ บาท  
- ค่าใช้จ่ายการอบรมปฏิบัติการเพ่ือจัดมหกรรม 
  การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง  
  ๕,๕๐๐ บาท 
- (โอนผ่านทางธนาคารตามเอกสาร 
  การช าระเงินที่ก าหนดเท่าน้ัน) 
 

วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๐๐น. – ๑๕.๓๐น. 
โปรดน าหลักฐานต่อไปน้ีมาส่งในวันปฐมนิเทศ 
- ส าเนาโอนค่าการอบรมปฏิบัติการเพ่ือจัดมหกรรม 
  การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง  
  ผ่านทางธนาคารจ านวน ๕,๕๐๐ บาท 
- อากรแสตมป์ ๓๐ บาท ๑ ชุด 
- อากรแสตมป์ ๑๐ บาท ๑ ชุด 
(ไม่น าเอกสารตามที่ก าหนดมาถือวา่สละสิทธิ์) 

ห้องอ าไพ สุจริตกุล 
คณะครศุาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 

 
    

http://bit.ly/2OIt1BN
http://www.edu.chula.ac.th/


   
 

ก าหนดการ รายละเอียด / วัน เวลา สถานที่ 
การประชุมผู้ปกครอง 
(ส าหรับครูอาสาประจ าการเท่านั้น) 

 

วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๓.๐๐น. – ๑๕.๐๐น. 
         (ไม่มาประชุมถือวา่สละสทิธิ์) 

ห้องอ าไพ สุจริตกุล 
คณะครศุาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อบรมปฏิบัติธรรม/การปฏิบัติตนเมื่ออยู่วัด       

และฐานกิจกรรม 
วันที่ ๑ – ๕  เมษายน ๒๕๖๕ 
 

ต้นบุญธรรมสถาน จังหวัดชลบุร ี

อบรมเชิงปฏิบัติการและฐานกิจกรรม 
 

วันที่ ๖ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ 
วันที่ ๔ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
วันที่ ๑๓ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ห้องอ าไพ สุจริตกุลคณะครศุาสตร ์
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯฝา่ยประถม 

ช่วงเวลาปฏิบัติงาน 
 

๑. ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน 
    ( มถิุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๕ )  
๒. ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน 
    ( ธันวาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ )  
๓. ครูประจ าการ ๑ ปี 
    ( สิงหาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๖ ) 

สหรัฐอเมริกา 
 
ออสเตรเลีย 
 

สหรัฐอเมริกา  

จ านวนรับ (โดยประมาณ)  ๑. ครูภาคฤดูร้อนจ านวน ๙ คน 
๒. ครูประจ าการ ๑ ปีจ านวน ๒๖ คน 

 

ค่าใช้จ่าย หลังจากได้รับคัดเลือก (โดยประมาณ) ๑. ค่าอบรมเม่ือได้รับคัดเลือก ๑๑,๘๐๐ บาท /คน โดย
ได้รับการสนับสนุนจากคณะครศุาสตร์ จ านวน ๓,๐๐๐ 
บาท/คน ได้รับการสนับสนุนจากวัด ๓,๓๐๐ บาท/คน 
และค่าใช้จ่ายในการอบรมปฏิบัติการเพ่ือจัดมหกรรม
การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงที่ครู
อาสาต้องช าระเอง ๕,๕๐๐ บาท/คน 
๒. ค่าตรวจร่างกายโรงพยาบาลจุฬาฯ ก่อนไปปฏิบัติ
หน้าท่ีในต่างประเทศ ๖๐๐ – ๑,๒๐๐ บาท 
๓. ค่าท าหนังสือเดินทาง ๑,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ๕,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ บาท (เฉพาะ
ครูอาสาสมคัรภาคฤดูร้อน)  
๕. ค่าต๋ัวเครื่องบินเดินทางไป-กลับ  ๓๐,๐๐๐ – 
๕๐,๐๐๐ บาท  (เฉพาะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน)  
๖. ค่าเสื้อประจ ารุ่นเสื้อเบลเซอร์ และค่าใชจ้่าย  
ส่วนรวม  ๓,๕๐๐ – ๔,๕๐๐ บาท 
๗. ค่าอาหาร และที่พักระหว่างการอบรม 

 

การช าระเงิน  - ค่าสมัครสอบ ๓๐๐ บาท  
- ค่าปฏิบัติการเพ่ือจัดมหกรรมการแสดงเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระพันปีหลวง ๕,๕๐๐ บาท 
 

การช าระเงินใช้เอกสาร 

การช าระเงินที่ก าหนดเทา่น้ัน 

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ
สาขา  สยามสแควร ์
ชื่อบัญชี  คณะครุศาสตร์ 
เลขที่บัญชี  ๑๕๒-๐๖๓๓๑๘๙ 

 
หมายเหตุ***** 
เรื่องก าหนดการปฐมนิเทศ การรายงานตัวและการอบรมปฏิบัติการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  ส่งผลต่อการเปิด – ปิด ภาคเรียนของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ จะประกาศยืนยันให้ทราบอีกครั้งหน่ึง                                                               

โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารทาง  www.edu.chula.ac.th และcuvolunteerteacher.org 

 




