
 
 

 
  

ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ 

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประกาศรับสมัคร 

ครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

(รอบที่ ๔) 
 
 

คุณสมบัติท่ัวไป 
๑. ผู้สมัครนับถือศาสนาพุทธ 
๒. ผู้สมัครชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร (แนบใบผ่านเกณฑ์ทหารประกอบใบสมัครด้วย) 
๓. ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการภาคทัณฑ์หรือรอการลงอาญา และไม่เคยมีคดีความหรือถูกจ าคุก 
๔. ผู้สมัครมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจ าตัว ไม่มีภาวะที่ต้องให้แพทย์ดูแลเป็นประจ าและ

ผ่านการตรวจสุขภาพกาย และสุขภาพฟัน 
๕. ผู้สมัคร ฯ ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ อย่างน้อย ๓ เข็มจึงจะเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ 
๖. ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละ อดทนในการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถปรับตัวให้ เผชิญกับปัญหาตาม

สภาพการณ์ที่พบระหว่างการอบรม และการปฏิบัติงานทั้งในไทยและในต่างประเทศได้ 
๗. ผู้สมัครมีความประพฤติเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะและรักษากริิยาวาจาสุภาพเสมอ 
๘. ผู้สมัครมีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์หนักแน่น มั่นคง  
๙. ผู้สมัครมีความสามารถเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้ มีวุฒิภาวะสมวัย  
๑๐. ผู้สมัครเป็นผู้มุ่งม่ันที่จะรักษาเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเป็นชาติไทย 
 
 
 

คุณสมบัติของครูภาคฤดูร้อนปฏิบัติหน้าที่ท่ีวัดพุทธรังษี ประเทศออสเตรเลีย 
๑.  อายุไม่เกิน ๕๐ ปี และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
๒.  เคยไปปฏิบัติหน้าทีค่รูอาสาสมัครของโครงการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬา ฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
     มาแล้ว และจะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากเจ้าอาวาสหรือพระอาจารย์ใหญ่ของวัดที่เคยปฏิบัติ 
     หน้าที่ในครั้งก่อนเป็นส าคัญ 
๓.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันต่ าระดับปริญญาตรี  
     เพศชาย สาขาวิชาดนตรีไทย (ปี่พาทย์)  
 
คุณสมบัติของครูประจ าการ ๑ ปี 
๑.   อายุไม่เกิน ๒๘ ปี 
๒.   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว หรือก าลังจะส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔   ขั้นต่ าระดับปริญญาตรีจาก

คณะครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  ศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปศึกษา  ศิลปศาสตร์  ศิลปนาฏดุริยางค์  
      เพศชาย/เพศหญิง วิชาเอกภาษาไทย ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  
     เพศหญิง สาขาวิชาดนตรีไทย ปี่พาทย์ เครื่องสายเน้นการสอนขิม และระนาด 
 
 

*ผู้สมัครที่สามารถท าด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และสนทนาภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขอ่ืนๆ 
๑.  ผู้สมัครต้องสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบสมัครได้ครบถ้วน 
๒. การสอบผ่านการคัดเลือกข้ึนอยู่กับผลการสอบภาคข้อเขียน ภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ 
๓.  ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
๔.  ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเข้าอบรม ทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการ ธรรมปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ที่ศูนย์  

ส่งเสริมการสอนภาษาไทย ฯ ก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนเวลาทั้งหมด จึงจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการ
อบรม และได้รับการอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศในนามครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๕.  ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมุ่งมั่นในการใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือพัฒนาปลูกฝังและสืบสาน
ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และความเป็นไทยให้กับเด็กไทยในต่างแดน 

๖.  ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องลงนามในสัญญาเกี่ยวกับข้อตกลงในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการของ
คณะครุศาสตร์ที่ท าไว้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๗.  การไปปฏิบัติหน้าที่กรณีที่เป็นครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน หากหลังจากสิ้นสุดภารกิจและเดินทางกลับถึงประเทศ 
ไทยแล้ว จะต้องท าการกักตัวตามข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับจ านวนวันใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการ ผู้สมัครจะต้องสอบถามและด าเนินการด้วยตนเองเพ่ือให้ได้รับการยินยอม
จากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นทางการ ซึ่งศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทย ฯ จะไม่รับผิดชอบ 

๘.  กรณีครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนที่เป็นข้าราชการและได้รับการคัดเลือก ทางราชการจะไม่ถือเป็นวันลา แต่การ         
      พิจารณาปรับเงินเดือนขึ้นประจ าปีจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของครูแต่ละคน 
๙.   ผู้ได้รับการคัดเลือกในภาคฤดูร้อนทุกคนต้องสามารถจ่ายค่าเดินทางไป – กลับเองได้   
๑๐.   ค่าอบรมปฏิบัติการก่อนการไปปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก าหนดของโครงการไม่สามารถเบิกกับทางวัดได้ 
๑๑.  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
๑๒.  ครูอาสาสมัคร ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ อย่างน้อย ๓ เข็มจึง 

       จะเข้ารับการอบรม และเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศได้ 
 
 

         ประกาศ ณ วันที ่๑๘ เมษายน ๒๕๖๕  
 
 
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 
  คณบดี 
                                           ๐๗๓/๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการ รายละเอียด / วัน เวลา สถานที่ 
การสมัคร 
การส่งใบสมัคร 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
ถึง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
ช าระเงินค่าสมัครสอบ ๓๐๐ บาท 
( โอนผ่านทางธนาคารตามใบแจ้ง 
การช าระเงินที่ก าหนดเท่านั้น ) 

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

 
 
 

๒. ผูส้มัครจะต้องใชภ้าพถ่ายหลักฐานการช าระเงินค่า
สมัคร แนบไฟล์ในการ สมัครออนไลน์ ผ่านทาง 
https://bit.ly/applyform65-R2 หรือผ่านทาง QR code 

 
 
 
 
 

๓. เมื่อสมัครออนไลนเ์รียบร้อยแลว้ ผู้สมัครจะต้อง
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร จาก
http://bit.ly/2razZp1 
หรือท่ี cuvolunteerteacher.org หรือท่ี 
www.edu.chula.ac.th 
โดย กรอกเอกสารเป็นลายลกัษณ์อักษร  
เพ่ือน ามายื่นในวันสอบข้อเขียน 
๔. เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์แลว้ 
โปรดน าเอกสารต่อไปนี้มาส่งในวันสอบ 
- ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและมเีอกสาร 
  ตามที่ก าหนด 
- หลักฐานการช าระเงินค่าสมัครสอบ 
**หากไม่น าใบสมัครและเอกสารตามที่ก าหนด      
มาส่งถือว่าสละสิทธิ์** 

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

สอบข้อเขียน 
(ความรู้ด้านหลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีไทย,   
ความรู้ด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม                 
ปรนัย ๘๐ ข้อ อัตนัย ๑ ข้อ) 

วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ –๑๑.๐๐น. 
 

คณะครุศาสตร ์
โถงอาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง 
(อาคาร ๓) 
 

สอบสัมภาษณ์ 
โปรดน าแฟม้สะสมผลงานเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ 

วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๑.๐๐ –๑๓.๐๐น. 

คณะครุศาสตร ์
 

ประกาศผลการคัดเลือก วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

www.edu.chula.ac.th และ
cuvolunteerteacher.org  

ปฐมนิเทศ/รายงานตัว 
- ค่าอบรมไดร้ับการสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์  
  และจากทางวัดรวม ๖,๓๐๐ บาท  
- ค่าใช้จ่ายการอบรมปฏิบัติการเพือ่จัดมหกรรม 
  การแสดงเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระพันปีหลวง  
  ๓,๐๐๐ บาท 
- (โอนผ่านทางธนาคารตามเอกสาร 
การช าระเงินที่ก าหนดเท่านั้น) 

แจ้งให้ทราบภายหลัง 
โปรดน าหลักฐานต่อไปนี้มาส่งในวันปฐมนิเทศ 
- ส าเนาโอนค่าการอบรมปฏิบัติการเพื่อจัดมหกรรม 
  การแสดงเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระพันปีหลวง  
  ผ่านทางธนาคารจ านวน ๓,๐๐๐ บาท 
- อากรแสตมป์ ๓๐ บาท ๑ ชุด 
- อากรแสตมป์ ๑๐ บาท ๑ ชุด 
(ไม่มีเอกสารตามที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) 

ผ่าน Zoom Meeting 
ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดต่อไป 

http://bit.ly/2OIt1BN
https://bit.ly/applyform65-R2
http://bit.ly/2razZp1
http://www.edu.chula.ac.th/
http://bit.ly/329DKrG


ก าหนดการ รายละเอียด / วัน เวลา สถานที ่
การประชุมผู้ปกครอง 
(ส าหรับครูอาสาประจ าการเท่าน้ัน) 

 

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

แจ้งก าหนดการให้ทราบภายหลัง 

อบรมปฏิบัติธรรม/การปฏิบัติตนเมื่ออยู่วัด       
และฐานกิจกรรม 

ตามข้อก าหนดที่จะแจ้งต่อไป ตามสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการและฐานกจิกรรม 
 

วันท่ี ๔ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
วันท่ี ๑๓ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ห้อง ๔๐๑ ช้ัน ๔ 
อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง 
คณะครุศาสตร ์
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายประถม 

ช่วงเวลาปฏิบัติงาน 
 

๑. ครูอาสาสมัครภาคฤดรู้อน 
    ( มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๕ )  
๒. ครูอาสาสมัครภาคฤดรู้อน 
    ( ธันวาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ ์๒๕๖๖ )  
๓. ครูประจ าการ ๑ ปี 
    ( สิงหาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๖ ) 

สหรัฐอเมริกา 
 
ออสเตรเลีย 
 

สหรัฐอเมริกา  

จ านวนรับ (โดยประมาณ)  ๑. ครภูาคฤดูร้อนจ านวน ๑ คน 
๒. ครูประจ าการ ๑ ปีจ านวน ๔ คน 

 

ค่าใช้จ่าย หลังจากได้รับคัดเลือก (โดยประมาณ) ๑. ค่าอบรมเมื่อได้รับคัดเลือก ๙,๓๐๐ บาท /คน  
    โดยไดร้ับการสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ จ านวน    
    ๓,๐๐๐ บาท/คน ได้รับการสนบัสนุนจากวัด   
    ๓,๓๐๐ บาท/คน และค่าใช้จ่ายในการอบรม 
    ปฏิบัติการเพื่อจัดมหกรรมการแสดงเทิดพระเกียรติ 
    สมเด็จพระพันปีหลวงที่ ครูอาสาต้องช าระเอง  
    ๓,๐๐๐ บาท/คน 
๒. ค่าตรวจร่างกายโรงพยาบาลจฬุาฯ ก่อนไปปฏิบตั ิ
    หน้าท่ีในต่างประเทศ ๖๐๐ – ๑,๒๐๐ บาท 
๓. ค่าท าหนังสือเดินทาง ๑,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ๕,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ บาท  
    (เฉพาะครูอาสาสมัครภาคฤดรูอ้น)  
๕. ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลบั  ๓๐,๐๐๐ –  
    ๕๐,๐๐๐ บาท  (เฉพาะครูอาสาสมัครภาคฤดรู้อน)  
๖. ค่าเสื้อประจ ารุ่นเสื้อเบลเซอร์ และ 
    ค่าใช้จ่ายส่วนรวม  ๓,๕๐๐ – ๔,๕๐๐ บาท 
๗. ค่าอาหาร และที่พักระหว่างการอบรม 

 

การช าระเงิน  - ค่าสมัครสอบ ๓๐๐ บาท  
- ค่าปฏิบัติการเพื่อจดัมหกรรมการแสดงเทดิพระเกียรติ 
  สมเด็จพระพันปีหลวง ๓,๐๐๐ บาท 
 

การช าระเงินใช้เอกสาร 

การช าระเงินที่ก าหนดเท่านั้น 

โอนเงินเข้าบัญช ีธนาคารกรุงเทพ
สาขา  สยามสแควร์ 
ช่ือบัญช ี คณะครุศาสตร์ 
เลขท่ีบัญชี  ๑๕๒-๐๖๓๓๑๘๙ 

 
หมายเหตุ***** 
เร่ืองก าหนดการปฐมนิเทศ การรายงานตัวและการอบรมปฏิบัติการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙  ส่งผลต่อการเปิด – ปิด ภาคเรยีนของโรงเรยีนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ จะประกาศยืนยันให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง                                                               

โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารทาง  www.edu.chula.ac.th และ cuvolunteerteacher.org 


