
 
 

ศูนย%ส'งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 

ศาสตราจารย% ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย%ท'านผูBหญิงพูนทรัพย%  นพวงศ% 

คณะครุศาสตร%  จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย 

ประกาศรับสมัคร 

ครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต'างประเทศ 

ประจำป& พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

คุณสมบัติท่ัวไป 
๑. ผู&สมัครนับถือศาสนาพุทธ 
๒. ผู&สมัครชาย ต&องผ<านการเกณฑAทหาร (แนบใบผ<านเกณฑAทหารประกอบใบสมัครด&วย) 
๓. ผู&สมัครต&องไม<อยู<ระหว<างการภาคทัณฑAหรือรอการลงอาญา และไม<เคยมีคดีความหรือถูกจำคุก 
๔. ผู&สมัครมีสุขภาพแข็งแรงท้ังร<างกายและจิตใจ ไม<มีโรคประจำตัว ไม<มีภาวะท่ีต&องให&แพทยAดูแลเปZนประจำและผ<านการตรวจ

สุขภาพกาย และสุขภาพฟ\น 
๕.   ผู&สมัครต&องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนปaองกันโรคโควิด ๑๙ อย<างน&อย ๓ เข็มจึงจะเข&ารับการสอบคัดเลือกได& 
๖. ผู&สมัครเปZนผู&ท่ีมีจิตอาสา เสียสละ อดทนในการทำงานเปZนหมู<คณะ สามารถปรับตัวให& เผชิญกับป\ญหาตามสภาพการณAท่ี

พบระหว<างการอบรม และการปฏิบัติงานท้ังในไทยและในต<างประเทศได& 
๗. ผู&สมัครมีความประพฤติเรียบร&อย มีสัมมาคารวะ แต<งกายได&เหมาะสมกับกาลเทศะและรักษากริยาวาจาสุภาพเสมอ 
๘. ผู&สมัครมีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธAดี อารมณAหนักแน<น ม่ันคง  
๙. ผู&สมัครมีความสามารถเปZนผู&นำหรือผู&ตามได& มีวุฒิภาวะสมวัย  
๑๐. ผู&สมัครเปZนผู&มุ<งม่ันท่ีจะรักษาเอกลักษณA ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเปZนชาติไทย 

 

คุณสมบัติของครูภาคฤดูรBอน 
๑.   อายุไม<เกิน ๕๐ ปl และได&รับอนุญาตจากผู&บังคับบัญชาหรือหน<วยงานต&นสังกัด 
๒.   ผู&สมัครเปZนครูสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาประถมศึกษาและสาขามัธยมศึกษา 

(เอกวิชาภาษาไทย เอกปฐมวัย เอกประถมศึกษา จะได&รับพิจารณาเปZนพิเศษ) สาขาวิชาเฉพาะดนตรีและนาฏศิลปm 
(สามารถเล<นดนตรีพื้นบ&านอีสาน จะได&รับการพิจารณาเปZนพิเศษ ) คอมพิวเตอรA จิตวิทยา ศิลปะ หรือสังกัดหน<วยงาน
ราชการที่ศูนยAส<งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ฯ ขอความร<วมมือ ได&แก< กระทรวงศึกษาธิการ กรมส<งเสริม
การปกครองท&องถิ่น สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยได&รับความเห็นชอบจากหน<วยงานต&นสังกัด หรือเปZนครู
ประจำการโรงเรียนเอกชน 

๓.   ผู&สมัครเปZนครูอาสาสมัครภาคฤดูร&อน ที่จะไปปฏิบัติหน&าที่ที่วัดพุทธรังษี ประเทศออสเตรเลีย จะต&องเคยได&รับการคัดเลือก
จากโครงการให&ไปปฏิบัติหน&าที่ในสหรัฐอเมริกามาแล&ว ทั้งจะต&องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติหน&าที่จากเจ&าอาวาสหรือ
พระอาจารยAใหญ<ของวัดท่ีเคยเปZนครูอาสาสมัครต้ังแต<คร้ังก<อนเปZนสำคัญ 

 

คุณสมบัติของครูประจำการ ๑ ปS 
๑.   อายุไม<เกิน ๒๘ ปl 
๒.   เปZนผู&สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตรA  ศึกษาศาสตรA  ศิลปกรรมศาสตรA   ศิลปศึกษา  ศิลปศาสตรA  

ศิลปนาฏดุริยางคA หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข&อง (เอกสาขาภาษาไทย สาขาปฐมวัย สาขาประถมศึกษา สาขาวิชาเฉพาะดนตรีและ
นาฏศิลปm จะได&รับพิจารณาเปZนพิเศษ) 



 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 

๑.  ผู&สมัครต&องสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในใบสมัครได&ครบถ&วน 

๒.  การสอบผ<านการคัดเลือกข้ึนอยู<กับผลการสอบภาคข&อเขียน ภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณAจากคณะกรรมการ 

๓.  ในกรณีท่ีไม<เปZนไปตามคุณสมบัติท่ีกำหนดไว& ขอให&อยู<ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

๔.  ผู&ได&รับการคัดเลือกต&องเข&าอบรม ทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการ ธรรมปฏิบัติ กิจกรรมกลุ<มสัมพันธA ตามเกณฑAที่ศูนยA  ส<งเสริมการ       

สอนภาษาไทย ฯ กำหนด ไม<ต่ำกว<าร&อยละ ๘๐ ของจำนวนเวลาทั้งหมด จึงจะได&รับวุฒิบัตรผ<านการอบรม และได&รับการอนุมัติ

ให&เดินทางไปปฏิบัติหน&าที่ในต<างประเทศในนามครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยใน ต<างประเทศ 

คณะครุศาสตรA จุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย 

๕.  ผู&ได&รับการคัดเลือกต&องมุ<งมั่นในการใช&ความสามารถของตนเองอย<างเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาปลูกฝ\งและสืบสานภาษาไทย 

ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และความเปZนไทยให&กับเด็กไทยในต<างแดน 

๖.  ผู&ได&รับการคัดเลือกต&องลงนามในสัญญาเก่ียวกับข&อตกลงในการเดินทางไปปฏิบัติหน&าท่ีตามโครงการของคณะ   

     ครุศาสตรAท่ีทำไว&กับจุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย 

๗.  การไปปฏิบัติหน&าท่ีกรณีท่ีเปZนครูอาสาสมัครภาคฤดูร&อน หากหลังจากส้ินสุดภารกิจและเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล&ว  

    จะต&องทำการกักตัวตามข&อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจจะส<งผลกระทบกับจำนวนวันในการปฏิบัติหน&าที่ตาม

ระเบียบราชการ ผู&สมัครจะต&องสอบถามและดำเนินการด&วยตนเองเพื่อให&ได&รับการยินยอมจากหน<วยงานต&นสังกัดอย<างเปZน

ทางการ ซ่ึงศูนยAส<งเสริมการสอนภาษาไทย ฯ จะไม<รับผิดชอบ 

๘.  กรณีครูอาสาสมัครภาคฤดูร&อนท่ีเปZนข&าราชการและได&รับการคัดเลือก ทางราชการจะไม<ถือเปZนวันลา แต<การพิจารณา   

     ปรับเงินเดือนข้ึนประจำปlจะเปZนไปตามดุลยพินิจของผู&บังคับบัญชาต&นสังกัดของครูแต<ละคน 

๙.   ผู&ได&รับการคัดเลือกในภาคฤดูร&อนทุกคนต&องสามารถจ<ายค<าเดินทางไป – กลับเองได&   

๑๐.   ค<าอบรมปฏิบัติการก<อนการไปปฏิบัติหน&าท่ีตามข&อกำหนดของโครงการไม<สามารถเบิกกับทางวัดได& 

๑๑.  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการศูนยAส<งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ฯ ให&ถือเปZนท่ีส้ินสุด 

๑๒.  ครูอาสาสมัคร ฯ ท่ีได&รับการคัดเลือกต&องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนปaองกันโรคโควิด ๑๙ อย<างน&อย ๓ เข็มจึงจะเข&ารับ    

       การอบรม และเดินทางไปปฏิบัติหน&าท่ีในต<างประเทศได& 
 

         ประกาศ ณ วันท่ี 

 

 

 

  (รองศาสตราจารยA ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 

  คณบดี 

                                

 

 

 

 





กำหนดการ รายละเอียด / วัน เวลา สถานท่ี 
การสมัคร 
การส)งใบสมัคร 
ตั้งแต&บัดนี้เป-นต.นไป  
ถึง วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
ชำระเงินค)าสมัครสอบ ๓๐๐ บาท 
( โอนผ)านทางธนาคารตามใบแจ>ง 
การชำระเงินที่กำหนดเท)านั้น ) 

๑. ผู>สมัครจะต>องดำเนินการชำระเงินค)าสมัครก)อน 
โดยสามารถดาวนKโหลดแบบฟอรKมการชำระเงินค)า

สมัครได>ที่ http://bit.ly/2OIt1BN  

หรือผ&านทาง QR code 

 
๒. ผู.สมัครจะต.องใช>ภาพถ)ายหลักฐานการชำระเงิน 
ค&าสมัคร แนบไฟลPในการ สมัครออนไลนK ผ&านทาง 

https://bit.ly/3h00RSp หรือผ&านทาง QR code 

                       
๓. เมื่อสมัครออนไลนPเรียบร.อยแล.ว ผู>สมัครจะต>อง
ดาวนKโหลดเอกสารใบสมัคร จาก
https://bit.ly/3U3uuAW 
หรือที่cuvolunteerteacher.org หรือที่ 
www.edu.chula.ac.th 
โดย กรอกเอกสารเปSนลายลักษณKอักษร  
เพื่อนำมายื่นในวันสอบข>อเขียน 
๔. เมื่อกรอกใบสมัครออนไลนKแล>ว 
โปรดนำเอกสารต)อไปนี้มาส)งในวันสอบ 
- ใบสมัครที่กรอกข.อความครบถ.วนและมีเอกสาร 
  ตามที่กำหนด 
- หลักฐานการชำระเงินค&าสมัครสอบ 
**หากไม)นำใบสมัครและเอกสารตามที่กำหนด      
มาส)งถือว)าสละสิทธิ์** 

ศูนยPส&งเสริมการสอนภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทยฯ 
อาคาร ๔ ชั้น ๒ คณะครุศาสตรP 
จุฬาลงกรณPมหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไทแขวงวังใหม& 
เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๓๐ 
โทร ๐-๒๒๑๘๒๕๖๕ ต&อ ๖๓๒๑ 
และ ๐๘๐-๘๐๑๘๔๔๐ 
E-Mail ctlc.edu@chula.ac.th  

กำหนดการสอบครูประจำการ 
-สอบสัมภาษณK และทดสอบฝ�มือ ทดสอบการสอน 
เป-นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
-สอบข>อเขียน (ปรนัย ๘๐ ข)อ) 
(ความรู.ด.านหลักการใช.ภาษาไทย วรรณคดีไทย,   
ความรู.ด.านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม)                 

 
วันศุกรPที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ –๑๖.๐๐น. 
 
วันเสารPที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ –๑๑.๓๐น. 
 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 
 
 
คณะครุศาสตรP 
อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห.อง ๒๐๘ 
 

กำหนดการสอบครภูาคฤดูร>อน 
-สอบข>อเขียน (ปรนัย ๘๐ ข)อ) 
(ความรู.ด.านหลักการใช.ภาษาไทย วรรณคดีไทย,   
ความรู.ด.านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม)   
-สอบสัมภาษณK 
 

 
วันเสารPที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ –๑๑.๓๐น. 
 
วันเสารPที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๓.๐๐ –๑๖.๐๐น. 

 
คณะครุศาสตรP 
อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห.อง ๒๐๙ 
 
อาคาร ๔ ชั้น ๒ ห.อง ๒๐๙  
 

                   

                                          ****** ผู>สมัครสอบโปรดนำแฟ]มสะสมผลงานเพื่อประกอบการสัมภาษณK ****** 

ประกาศผลการคัดเลือก วันศุกรPที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     www.edu.chula.ac.th และ
cuvolunteerteacher.org  



กำหนดการ รายละเอียด / วัน เวลา สถานที่ 

ปฐมนิเทศ/รายงานตัว 
 
 
อบรมปฏิบัติการลงทะเบียนขอสัมภาษณKวีซ)า 

 

วันศุกรPที่ ๔ กุมภาพันธP ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๐.๐๐น. 
 
วันศุกรPที่ ๔ กุมภาพันธP ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๐.๓๐น. – ๑๓.๐๐น. 

 

ห.องอำไพ สุจริตกุล 
คณะครุศาสตรP 
 
คณะครุศาสตรP 
จุฬาลงกรณPมหาวิทยาลัย 

 
 

              ผู.สมัครที่ผ&านการสอบคัดเลือกเป-นครูอาสาทุกคนต.องชำระเงิน ค&าอบรม  ๕,๕๐๐ บาท โดยใช.เอกสารการชำระเงินที่กำหนดเท&านั้น              
                  ทำการโอนเงิน เข.าบัญชธีนาคารกรุงเทพสาขา  สยามสแควรK ชื่อบัญชี  คณะครุศาสตรK เลขที่บัญชี  ๑๕๒-๐๖๓๓๑๘๙ 
                            โปรดนำหลักฐานสำเนาการชำระเงินมาส&งในวันปฐมนิเทศ (ไม&นำเอกสารตามที่กำหนดมาถือว&าสละสิทธิ์)  

- อากรแสตมป� ๓๐ บาท ๑ ชุด  อากรแสตมป� ๑๐ บาท ๑ ชุด 

อบรมเชิงปฏิบัติการและฐานกิจกรรมทางวิชาการ 
อบรมปฏิบัติธรรม/การปฏิบัติตนเมื่ออยู)วัด       
และฐานกิจกรรมสัมพันธKเพื่อใช>กับนักเรียนในวัด 
 

วันที่ ๑ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ 
 
 

ห.องอำไพ สุจริตกุลคณะครุศาสตรP 
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯฝ�ายประถม
วัดนาคปรก 

การประชุมผู>ปกครอง 
(สำหรับครูอาสาประจำการเท:านั้น) 
ไม)มาประชุมถือว)าสละสิทธิ ์

 

วันเสารPที ่๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๓.๐๐น. – ๑๕.๐๐น. 
 

ห.องอำไพ สุจริตกุล 
คณะครุศาสตรP 
จุฬาลงกรณPมหาวิทยาลัย 

ช)วงเวลาปฏิบัติงาน 
 

๑. ครูอาสาสมัครภาคฤดูร.อน 
    ( มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๖ )  
๒. ครูอาสาสมัครภาคฤดูร.อน 
    ( ธันวาคม ๒๕๖๖ – กุมภาพันธP ๒๕๖๗ )  
๓. ครูประจำการ ๑ ป� 
    ( สิงหาคม ๒๕๖๖ – กรกฎาคม ๒๕๖๗ ) 
 

สหรัฐอเมริกา 
 
ออสเตรเลีย 
 

สหรัฐอเมริกา  

 

                                    จำนวนรับทั้งภาคประจำการและภาคฤดูร>อนจะประกาศภายหลังตามความจำนงของวัด 
 

ค)าใช>จ)ายอื่นๆ หลังจากได>รับคัดเลือก
(โดยประมาณ) 

๑. ค&าตรวจร&างกายโรงพยาบาลจุฬาฯ ๖๐๐ – ๑,๒๐๐ 
บาท 
๒. ค&าเสื้อประจำรุ&นเสื้อเบลเซอรP และค&าใช.จ&าย  
ส&วนรวม  ๓,๕๐๐ – ๔,๕๐๐ บาท 
๓. ค&าทำหนังสือเดินทาง ๑,๐๐๐ บาท 
๔. ค&าธรรมเนียมวีซ&า ๕,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ บาท 
(เฉพาะครูอาสาสมัครภาคฤดูร.อน)  
๕. ค&าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ  
๓๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท    
(เฉพาะครูอาสาสมัครภาคฤดูร.อน)  
๖. ค&าอาหาร และที่พักระหว&างการอบรม 

 

                                              ครูอาสาสมคัรทุกคนเมื/อได้รับคดัเลือกและมกีารอบรม จะมค่ีาใช้จ่ายอื/นๆอกี  ๖,๓๐๐ บาท /คน  

                        (โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ จาํนวน ๓,๐๐๐ บาท/คนและได้รับการสนับสนุนจากวดั ๓,๓๐๐ บาท/คน) 
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