
ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรพัย์  นพวงศ์ 

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประกาศรับสมัคร 

ครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

(รอบที่ ๒) 

คุณสมบัติทั่วไป 
๑. ผู้สมัครนับถือศาสนาพุทธ 
๒. ผู้สมัครชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร (แนบใบผ่านเกณฑ์ทหารประกอบใบสมัครด้วย) 
๓. ผู้สมัครต้องไม่อยูร่ะหว่างการภาคทัณฑ์หรือรอการลงอาญา และไม่เคยมีคดีความหรือถูกจำคุก 
๔. ผู้สมัครมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีภาวะที่ต้องให้แพทย์ดูแลเป็นประจำและ

ผ่านการตรวจสุขภาพกาย และสุขภาพฟัน 
๕. ผู้สมัคร ฯ ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ อย่างน้อย ๒ เข็มจึงจะเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ 
๖. ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละ อดทนในการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถปรับตัวให้ เผชิญกับปัญหาตาม

สภาพการณ์ที่พบระหว่างการอบรม และการปฏิบัติงานทั้งในไทยและในต่างประเทศได้ 
๗. ผู้สมัครมีความประพฤติเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ แต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะและรักษากิริยาวาจาสุภาพเสมอ 
๘. ผู้สมัครมีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์หนักแน่น มั่นคง  
๙. ผู้สมัครมีความสามารถเป็นผู้นำหรือผู้ตามได้ มีวุฒิภาวะสมวัย  
๑๐. ผู้สมัครเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะรักษาเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเป็นชาติไทย 

คุณสมบัติของครูภาคฤดูร้อนปฏิบัติหน้าที่ที่วัดพุทธรังษี ประเทศออสเตรเลีย 
๑.  อายุไม่เกิน ๕๐ ปี และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
๒.  เคยไปปฏิบัติหน้าที่ ในประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้ว และจะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากเจ้าอาวาส 
      หรือพระอาจารย์ใหญ่ของวัดที่เคยครั้งก่อนเป็นสำคัญ 
๓.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาประถมศึกษาและสาขามัธยมศึกษา 

เพศหญิงหรือชาย เอกวิชาภาษาไทย  เพศหญิงหรือชายสาขาวิชาดนตรีไทย (ป่ีพาทย์) และเพศชายสาขา
นาฏศิลป์ หากมีความสามารถด้านการออกแบบกราฟฟิกจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

คุณสมบัติของครูภาคฤดูร้อนปฏิบัติหน้าที่ที่วัดไทยในสหรฐัอเมริกา 
๑.  อายุไม่เกิน ๕๐ ปี และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
๒.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาประถมศึกษาและสาขามัธยมศึกษา 

เพศชาย เอก/โท วิชาภาษาไทย หรือมีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 



คุณสมบัติของครูประจำการ ๑ ปี 
๑.   อายุไม่เกิน ๒๘ ปี 
๒.   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   ขั้นต่ำระดับปริญญาตรีจาก

คณะครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  ศิลปกรรมศาสตร์  ศิลปศึกษา  ศิลปศาสตร์  ศิลปนาฏดุริยางค์ เพศหญิง/เพศชาย
วิชาเอกภาษาไทย ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เพศหญิง/เพศชายสาขาวิชาดนตรีไทย (ปี่พาทย์และ
เครื่องสาย) 

หมายเหตุ***** 
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของวัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ 
๑.  สำเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย เอกปฐมวัย เอกประถมศึกษา  
๒.  สามารถเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานได้ 
๓.  สามารถทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิกได้  
๔.  สามารถส่ือสารสนทนาภาษาอังกฤษได้ดี 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
๑.  ผู้สมัครต้องสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบสมัครได้ครบถ้วน 
๒. การสอบผ่านการคัดเลือกขึ้นอยู่กับผลการสอบภาคข้อเขียน ภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ 
๓.  ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
๔.  ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเข้าอบรม ทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการ ธรรมปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ที่ศูนย์ 

ส่งเสริมการสอนภาษาไทย ฯ กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเวลาทั้งหมด จึงจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการ
อบรม และได้รับการอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศในนามครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๕.  ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมุ่งมั่นในการใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนาปลูกฝังและสืบสาน
ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และความเป็นไทยให้กับเด็กไทยในต่างแดน 

๖.  ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องลงนามในสัญญาเกี่ยวกับข้อตกลงในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการของ
คณะครุศาสตร์ที่ทำไว้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๗.  การไปปฏิบัติหน้าที่กรณีที่เป็นครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน หากหลังจากส้ินสุดภารกิจและเดินทางกลับถึงประเทศ 
ไทยแล้ว จะต้องทำการกักตัวตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับจำนวนวันใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการ ผู้สมัครจะต้องสอบถามและดำเนินการด้วยตนเองเพื่อให้ได้รับการยินยอม
จากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นทางการ ซึ่งศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทย ฯ จะไม่รับผิดชอบ 

๘.  กรณีครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนที่เป็นข้าราชการและได้รับการคัดเลือก ทางราชการจะไม่ถือเป็นวันลา แต่การ        
      พิจารณาปรับเงินเดือนขึ้นประจำปีจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของครูแต่ละคน 
๙.   ผู้ได้รับการคัดเลือกในภาคฤดูร้อนทุกคนต้องสามารถจ่ายค่าเดินทางไป – กลับเองได้   
๑๐.   ค่าอบรมปฏิบัติการก่อนการไปปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของโครงการไม่สามารถเบิกกับทางวัดได้ 
๑๑.  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ฯ ให้ถือเป็นที่ส้ินสุด 
๑๒.  ครูอาสาสมัคร ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ อย่างน้อย ๓ เข็มจึง
       จะเข้ารับ การอบรม และเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศได้ 

        ประกาศ ณ วันที่

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ)
คณบดี

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕



กำหนดการ รายละเอียด / วัน เวลา สถานที ่
การสมัคร 
การส่งใบสมัคร 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
ถึง วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ชำระเงินค่าสมัครสอบ ๓๐๐ บาท 
( โอนผ่านทางธนาคารตามใบแจ้ง 
การชำระเงินที่กำหนดเท่าน้ัน ) 

๑. ผู้สมัครจะต้องดำเนินการชำระเงินค่าสมัครก่อน 
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่า
สมัครได้ที่ http://bit.ly/2OIt1BN 
หรือผ่านทาง QR code 

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

๓. เม่ือสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้อง
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร จาก
http://bit.ly/2razZp1 
หรือทีc่uvolunteerteacher.org หรือที ่
www.edu.chula.ac.th 
โดย กรอกเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อนำมายื่นในวันสอบข้อเขียน 
๔. เม่ือกรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว 
โปรดนำเอกสารต่อไปน้ีมาส่งในวันสอบ 
- ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและมีเอกสาร
ตามที่กำหนด

- หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ
**หากไม่นำใบสมัครและเอกสารตามที่กำหนด
มาส่งถือว่าสละสิทธิ์**

*ผู้สมัครจะต้องดำเนินการชำระ
เงินค่าสมัครผ่านทางเคาน์เตอร์
ของธนาคารเท่าน้ัน เพื่อนำ
หลักฐานการชำระเงินฉบับเต็มมา
เป็นใช้ในการสมัคร ทางโครงการ
ไม่รองรับการชำระเงินค่าสมัคร
ผ่านทาง Mobile Banking หาก
ท่านชำระเงินผ่าน Mobile 
Banking ทางโครงการไม่ถือเป็น
การสมัครที่ถูกต้องและไม่คืนเงิน
ค่าสมัครรูปแบบดังกล่าว 

ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทยฯ 
อาคาร ๔ ช้ัน ๒ คณะครุศาสตร์ 
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 อัตนยั ๑ ข้อ) 

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ –๑๑.๐๐น. 

คณะครุศาสตร์ 
อาคาร ๔ ช้ัน ๒ ห้อง ๒๐๙ 

สอบสัมภาษณ์ 
โปรดนำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ 

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๓.๐๐ –๑๖.๐๐น. 

อาคาร ๔ ช้ัน ๒ ห้อง ๒๐๙ 

ประกาศผลการคัดเลือก วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ www.edu.chula.ac.th และ
cuvolunteerteacher.org  

http://bit.ly/2OIt1BN
https://bit.ly/applyform65-R2
http://bit.ly/2razZp1
http://www.edu.chula.ac.th/
mailto:ctlc.edu@chula.ac.th


 
กำหนดการ รายละเอียด / วัน เวลา สถานที่ 
ปฐมนิเทศ/รายงานตัว 
- ค่าอบรม ๕,๕๐๐ บาท  
- ค่าใช้จ่ายการอยู่ค่ายการแสดงครูอาสา ๒,๓๐๐ 
บาท 
- (โอนผ่านทางธนาคารตามเอกสาร 
การชำระเงินที่กำหนดเท่าน้ัน) 
 
 

วันพุธที ่๖ เมษายน ๒๕๖๕ 
เวลา  ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. 
โปรดนำหลักฐานต่อไปน้ีมาส่งในวันปฐมนิเทศ 
- สำเนาโอนค่าอยู่คา่ยการแสดง  
  ผ่านทางธนาคารจำนวน ๗,๘๐๐ บาท 
- อากรแสตมป์ ๓๐ บาท ๑ ชุด 

- อากรแสตมป์ ๑๐ บาท ๑ ชุด 

(ไม่นำเอกสารตามที่กำหนดมาถือว่าสละสิทธิ์) 

ห้องอำไพ สุจริตกุล 
คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 

 
    

การประชุมผู้ปกครอง 
(สำหรับครูอาสาประจำการเท่านั้น) 

 

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

ห้องอำไพ สุจริตกุล 
คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อบรมปฏิบัติธรรม/การปฏิบัติตนเม่ืออยู่วัด       

และฐานกิจกรรม 
วันที่ ๑ – ๕  เมษายน ๒๕๖๕ 
 

ต้นบุญธรรมสถาน จังหวัดชลบุรี 

อบรมเชิงปฏิบัติการและฐานกิจกรรม 
 

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

ห้องอำไพ สุจริตกุลคณะครุศาสตร ์
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯฝ่ายประถม 

ช่วงเวลาปฏิบัติงาน 
 

๑. ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน 
    ( มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๕ )  

๒. ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน 
    ( ธันวาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ )  

๓. ครูประจำการ ๑ ป ี
    ( สิงหาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๖ ) 

สหรัฐอเมริกา 
 
ออสเตรเลีย 
 

สหรัฐอเมริกา  

จำนวนรับ (โดยประมาณ)  ๑. ครูภาคฤดูร้อนจำนวน ๙ คน 
๒. ครูประจำการ ๑ ปีจำนวน ๒๖ คน 

 

ค่าใช้จ่าย หลังจากได้รับคดัเลือก (โดยประมาณ) ๑. ค่าอบรมเม่ือได้รับคัดเลือก ๑๑,๘๐๐ บาท /คน โดย
ได้รับการสนับสนนุจากคณะครุศาสตร์ จำนวน ๓,๐๐๐ 
บาท/คน ได้รับการสนับสนุนจากวัด ๓,๓๐๐ บาท/คน 
และค่าใช้จ่ายในการอบรมปฏิบัติการเพื่อจัดมหกรรม
การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงที่ครู
อาสาต้องชำระเอง ๕,๕๐๐ บาท/คน 
๒. ค่าตรวจร่างกายโรงพยาบาลจุฬาฯ กอ่นไปปฏิบัติ
หน้าที่ในต่างประเทศ ๖๐๐ – ๑,๒๐๐ บาท 
๓. ค่าทำหนังสือเดินทาง ๑,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ๕,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ บาท (เฉพาะ
ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน)  
๕. ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ  ๓๐,๐๐๐ – 
๕๐,๐๐๐ บาท  (เฉพาะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน)  
๖. ค่าเส้ือประจำรุ่นเส้ือเบลเซอร์ และค่าใช้จ่าย  
ส่วนรวม  ๓,๕๐๐ – ๔,๕๐๐ บาท 
๗. ค่าอาหาร และที่พักระหว่างการอบรม 

 



 
กำหนดการ รายละเอียด / วัน เวลา สถานที่ 
การชำระเงิน  - ค่าสมัครสอบ ๓๐๐ บาท  

- ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความ
เป็นครูอาสาสมัคร ๓,๐๐๐ บาท 
 

การชำระเงินใช้เอกสาร 

การชำระเงินที่กำหนดเท่าน้ัน 

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
เท่าน้ัน โดยชำระเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงเทพ  
สาขา  สยามสแควร์ 
ช่ือบัญชี  คณะครุศาสตร์ 
เลขท่ีบัญชี  ๑๕๒-๐๖๓๓๑๘๙ 

 

หมายเหตุ***** 
เร่ืองกำหนดการปฐมนิเทศ การรายงานตัวและการอบรมปฏิบัติการอาจมีการเปล่ียนแปลง 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  ส่งผลต่อการเปิด – ปิด ภาคเรียนของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ จะประกาศยืนยนัให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง                                                               

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




