ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
ศาสตราจารย์ มล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัคร
ครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทย ณ วัดไทยในต่างประเทศ
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑

คุณสมบัติทั่วไป
๑. ผู้สมัครนับถือศาสนาพุทธ
๒. ผู้สมัครชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร (แนบใบผ่านเกณฑ์ทหารในใบสมัคร)
๓. ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการภาคทัณฑ์หรือรอการลงอาญา จากศาลฎีกาใดๆ และไม่เคยมีคดีความหรือถูกจาคุกจากศาล
๔. ผู้สมัครมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจาตัว ไม่มีภาวะที่ต้องให้แพทย์ดูแลเป็นประจาและ
ผ่านการตรวจสุขภาพจากหน่วยงานที่กาหนด
๕. ผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ที่ มี จิ ต อาสา เสี ย สละ อดทนในการท างานเป็ น หมู่ ค ณะ มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร้ อ ย
มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์หนักแน่น มั่นคง สามารถเป็นผู้นาหรือผู้ตามได้ มี วุฒิภาวะสมวัย
สามารถปรับตัวให้ เผชิญกับปัญหาตามสภาพการณ์ที่พบระหว่างการอบรมและการปฏิบัติงานทั้งในไทยและใน
ต่างประเทศได้
คุณสมบัติของครูภาคฤดูร้อน
๑. อายุไม่เกิน ๕๐ ปี และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
๒. ผู้ ส มั ค รเป็ น ครู ส าเร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ต่ าระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาการศึ ก ษาปฐมวั ย สาขาประถมศึ ก ษาและ
สาขามัธยมศึกษา (เอกวิชาภาษาไทย เอกปฐมวัย เอกประถมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สาขาวิชา
เฉพาะ พลศึกษา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ จิตวิทยา สังกัดหน่วยงานราชการที่ศูนย์ส่งเสริ ม
การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ ขอความร่วมมือไป ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน ส านัก งานการศึ กษากรุ งเทพมหานคร โดยได้ รับ ความเห็ นชอบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ เป็นครูประจาการโรงเรียนเอกชน หรือ มีประสบการณ์มนการสอนนักเรียน
คุณสมบัติของครูประจาการ ๑ ปี
๑. อายุไม่เกิน ๒๘ ปี
๒. ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรม ศิลปศึกษา
ศิลปนาฏดุริยางค์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เอกสาขาปฐมวัย สาขาประถมศึกษา สาขาดนตรี และนาฏศิ ล ป์ จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

เงื่อนไขอื่นๆ
- การสอบผ่านการคัดเลือกขึ้นอยู่กับผลการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม
การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ-ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์
- ผู้ได้รับการคัดเลือกในภาคฤดูร้อนทุกคนต้องสามารถจ่ายค่าเดินทางไป – กลับเองได้
- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในภาคประจาการสามารถสารองค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับได้
- ค่าอบรมไม่สามารถเบิกกับทางวัดได้
- ผู้ ได้รั บ การคัด เลื อ กต้อ งมุ่ง หวัง ในการใช้ความสามารถของตนเองอย่า งเต็ มศัก ยภาพเพื่ อพัฒ นาปลู กฝั ง
ความเป็นไทยให้กับเด็กไทยในต่างแดน
- ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเข้าอบรม ทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการ ธรรมปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
ของจานวนเวลาทั้งหมด จึงจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม และได้รับการอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ใน
ต่างประเทศในนามครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
- ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
- ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่

(รองศาสตราจารย์

ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
คณบดี

กาหนดการ
รับสมัคร โดยใช้หลักฐาน ดังนี้
๑) รับใบสมัครที่ห้องศูนย์ส่งเสริมการสอน
ภาษาไทยฯ หรือดาวน์โหลด ที่
www.edu.chula.ac.th
๒) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๓) สาเนาทะเบียนบ้าน
๔) สาเนาบัตรประชาชน
๕) สาเนาโอนค่าสมัครสอบ
๖) สาหรับครูอาสาภาคฤดูร้อน
- หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
๗) สาหรับครูอาสาสมัครประจาการ ๑ ปี
- หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
หรืออาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
- หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง
สอบข้อเขียน

รายละเอียด / วัน / เวลา
วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
ถึง วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

- ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือ
- ส่งทางไปรษณีย์

ชาระเงินค่าสมัครสอบ ๓๐๐ บาท
( โอนผ่านทางธนาคารตามใบแจ้ง
การชาระเงินที่กาหนด เท่านั้น )
วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

สถานที่
ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทยฯ
อาคาร ๔ ชัน้ ๒ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๓๐
โทร ๐ ๒๒๑๘ ๒๖๒๑ ต่อ ๒๐๑
และ ๐๘๐ ๘๐๑๘๔๔๐
E-Mail ctlc.edu.ac.th

ห้อง ๒๐๘ อาคาร ๔ ชั้น ๒
(สาหรับผู้สมัครครูอาสาภาคฤดูร้อน)

ห้อง ๒๐๙ อาคาร ๔ ชั้น ๒
(สาหรับผู้สมัครครูอาสาประจาการ)

สอบสัมภาษณ์ครูภาคฤดูร้อน

วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ห้อง ๒๐๘ อาคาร ๔ ชั้น ๒

วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ห้อง ๒๐๙ อาคาร ๔ ชั้น ๒

ประกาศผลสอบ

วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ปฐมนิเทศ/รายงานตัว โปรดนา
- สาเนาโอนค่าอบรมผ่านทางธนาคาร
จานวน ๒,๐๐๐ บาท

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

www.edu.chula.ac.th และ
ห้องศูนย์ส่งเสริมฯ อาคาร ๔ ชั้น ๒
ห้องอาไพ สุจริตกุล
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โปรดนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
เพื่อประกอบการสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ครูประจาการ
โปรดนาแฟ้มสะสมผลงาน(ถ้ามี)
เพื่อประกอบการสัมภาษณ์

(ไม่โอนในเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ และ
โอนผ่านทางธนาคารตามเอกสาร การชาระเงิน
ที่กาหนด เท่านั้น )

- เอกสารสัญญาเข้าร่วมโครงการ
- เอกสารสัญญาค้าประกัน
(ไม่นามาถือว่าสละสิทธิ์)

กาหนดการ
รายละเอียด / วัน เวลา
ประชุมผู้ปกครอง (ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์) วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
(สาหรับครูอาสาประจาการเท่านั้น)
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
อบรมธรรมปฏิบัติและการปฏิบัติตน เมื่อ วันที่ ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
อยู่วัดและฝึกฐานปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการและฐานกิจกรรม
วันที่ ๒๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และ
วันที่ ๑ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑
ช่วงเวลาปฏิบัติงาน
๑. ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน
(กรณีผู้สมัครไปวัดพุทธรังษี ออสเตรเลีย
(มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๑)
ต้องเป็นผู้ที่เคยไปเป็นครูอาสา
๒. ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน
ณ สหรัฐอเมริกาแล้ว)
(ธันวาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
๓. ครูประจาการ ๑ ปี
จานวนรับ (โดยประมาณ)
๑. ครูภาคฤดูร้อน จานวน ๔๓ คน
๒. ครูประจาการ ๑ ปี จานวน ๓๘ คน
ค่าใช้จ่าย
๑. ค่าลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒,๐๐๐ บาท
หลังจากได้รับคัดเลือก (โดยประมาณ) ๒. ค่าตรวจร่างกาย โรงพยาบาลจุฬาฯ หรือ
โรงพยาบาลที่ประเทศนั้นๆ กาหนด
๖๐๐ – ๑,๒๐๐ บาท
๓. ค่าเสื้อประจารุ่น และเสื้อเบลเซอร์
๑,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ บาท
๔. ค่าทาหนังสือเดินทาง ๑,๐๐๐ บาท
๕. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ๔,๕๐๐ – ๖,๐๐๐ บาท
(เฉพาะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน)
๖. ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ
๓๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท
(เฉพาะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน)
๗. ค่าที่พักระหว่างการอบรม
การชาระเงินค่าสมัครสอบและค่าอบรม ค่าสมัครสอบ ๓๐๐ บาท
ค่าอบรมเมื่อได้รับคัดเลือก ๒,๐๐๐ บาท

สถานที่
ห้องประชุม ๑ - ๓
อาคารพระมิ่งขวัญ
ต้นบุญธรรมสถาน จังหวัดชลบุรี
ห้องอาไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์
สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์

การชาระเงิน ใช้เอกสาร
การชาระเงินที่กาหนด เท่านั้น
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ
สาขา สยามสแควร์
ชื่อบัญชี คณะครุศาสตร์
เลขที่บัญชี ๑๕๒-๐๖๓๓๑๘๙

