
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 

ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ 
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

------------------------------------------- 
๑. ประวัติและความเป็นมาของโครงการฯ ในสหรัฐอเมริกา 
 ชมุชนไทยในตา่งประเทศจ าเป็นต้องมีพระพทุธศาสนาเป็นศนูย์รวมจิตใจและชว่ยบรรเทาความรู้สกึ
หา่งไกลบ้านเกิดเป็นเวลานาน  จงึเร่ิมด้วยการนิมนต์พระสงฆ์จากประเทศไทยไปประจ าในตา่งแดนและตอ่มาจงึ
ได้จดัตัง้ศนูย์พระพทุธศาสนาขึน้และได้นิมนต์พระสงฆ์จากประเทศไทยไปประจ าท่ีศนูย์ฯ  ณ  นครลอสแองเจลิส 
กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. นครนิวยอร์ก และนครชิคาโก โดยมีคณะกรรมการสงฆ์เป็นผู้ดแูล ท าให้ชมุชนไทยมีโอกาส
ท าบญุและใกล้ชิดกบัพระพทุธศาสนามากขึน้  
 ในปี ๒๕๑๗  เจ้าอาวาสและคนไทยในสหรัฐอเมริกาเห็นชอบท่ีจะตัง้เป็นวดัไทยแทนศนูย์พระพทุธศาสนา 
และได้เร่ิมต้นท่ีนครชิคาโกเป็นแหง่แรก โดยมีการจดทะเบียนเปล่ียนจากศนูย์พระพทุธศาสนาแหง่นครชิคาโกเป็น
วดัธมัมารามชิคาโก โดยมีพระราชรัตนาภรณ์  (ปัจจบุนัคือ พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวดัยานนาวา) เป็นเจ้า
อาวาสรูปแรกของวดัไทยในตา่งประเทศ และมีการเรียกจากศนูย์พระพทุธศาสนาแห่งอ่ืนเป็นวดัไทยในเวลาตอ่มา   
และคณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้จดัตัง้โครงการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยในตา่งประเทศ  
เม่ือปี ๒๕๒๗  ตามท่ีพระเทพโสภณ (หลวงเต่ีย) ประธานกรรมการวดัไทยในลอสแองเจลิส (ตอ่มาคือ พระธรรมรา
ชานวุตัรอดีตรองเจ้าอาวาสวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม) ได้ขอความร่วมมือมายงัคณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ให้ชว่ยจดัการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยแก่เยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา ซึง่ขณะนัน้ทางวดั
ไทยลอสแองเจลิสเปิดโรงเรียนสอนพทุธศาสนาและภาษาไทยในวนัอาทิตย์อยูแ่ล้ว แตเ่พ่ือให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้
ภาษาและวฒันธรรมไทยอย่างตอ่เน่ือง พระเทพโสภณจงึด าริให้เปิดสอนภาคฤดรู้อนขึน้  ความดงัปรากฏใน
สมัโมทนียกถาของหลวงเตี่ย  เก่ียวกบัประวตัคิวามเป็นมาการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยแตแ่รกเร่ิมของวดั
ไทยลอสแองเจลิส 
          “เม่ือข้าพเจ้า (หลวงเต่ีย) เดนิทางมารับต าแหนง่หวัหน้าสงฆ์  เม่ือวนัท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๒๒ นัน้  ยงัเป็น
ชว่งท่ีมิได้มีการเรียนการสอนโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ ตอ่เม่ือการก่อสร้างอโุบสถศาลาชัน้บนส าเร็จลลุว่งไป  
มีสถานท่ีพอท่ีนกัเรียนจะมาเรียนได้แล้ว  จงึได้เปิดด าเนินการขึน้มาอีกครัง้หนึง่ ในปี ๒๕๒๓ ในการด าเนินการ
คราวนี ้ ได้อาศยัผู้ มีศรัทธาหลายทา่นเป็นก าลงัอนัส าคญั โดยได้มอบให้คณุโอภาส เครือโสภณ เป็นผู้อ านวยการ   
อยา่งไรก็ตามตลอดเวลาท่ีการเรียนการสอนด าเนินอยู่นัน้ครูก็ดีผู้ปกครองก็ดีมีความคดิเป็นอนัเดียวกนัอยา่งหนึง่ก็
คือการเรียนของเด็กๆ ไมก้่าวหน้า  ผู้ปกครองอยากเห็นลกูๆ อา่นหนงัสือไทยออก พดูภาษาไทยได้ ครูเองก็
อยากจะสอนนกัเรียนให้คืบหน้าตอ่ไป แตก็่เป็นไปได้ยากเพราะเดก็ๆ เหล่านีมี้เวลาการเรียนภาษาไทย เพียง
สปัดาห์ละ ๒ ชัว่โมง นอกนัน้เดก็อยูก่บัสิ่งแวดล้อมท่ีบ้าน พบอปุสรรคท่ีพอจะสรุปได้  ๒ ประการ คือ ต าราเรียน 
และเวลาเรียน ในปี ๒๕๒๕ จงึได้ขอครูสงักดักรุงเทพมหานคร ๒ ทา่นมาท าการทดลองสอนเป็นปีแรก มีนกัเรียน
มาสมคัร ๒๖ คน ก าหนดเวลาเรียน ๔ วนั คือวนัองัคารถึงวนัศกุร์ เรียนวนัละ ๕ ชัว่โมง ปรากฏว่าเด็ก ๆ ท่ีเรียนใน



ภาคฤดรู้อน  ได้ผลเป็นท่ีนา่พอใจ  เด็กมีความเข้าใจภาษาไทยมากขึน้  มีความสนิทสนมกบัครูเป็นอยา่งดี   
ผู้ปกครองเองก็พอใจ ปี ๒๕๒๖ เราก็เปิดการสอนขึน้มาอีก แตใ่นปีนีเ้ราไมไ่ด้ขอครูมาจากประเทศไทย เราได้ครู
อาสาสมคัรท่ีน่ีเอง ซึง่ปรากฏผลเป็นท่ีนา่พอใจเชน่ปีท่ีแล้ว แตเ่ราก็ยงัไมส่ามารถแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัต าราเรียนได้   
บงัเอิญวา่ข้าพเจ้าได้ปรารภปัญหานีก้บักลุม่นกัจดัรายการ “สนทนาปัญหาบ้านเมือง” ทางทีวีชอ่ง ๙ อนัมีอาจารย์
ดสุิต  ศิริวรรณ ดร.สรุพล สดุารา เป็นต้น ซึง่เดนิทางมาอเมริกาในชว่งนัน้และพกัอยูท่ี่วดัไทยนี ้ความข้อนีท้ราบไป
ถึงคณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รองศาสตราจารย์ประภาศรี สีหอ าไพและผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไขสิริ 
ปราโมช ณ อยธุยา ได้เขียนจดหมายอาสาสมคัรมาศกึษาและท าการสอนท่ีน่ี ข้าพเจ้าดีใจท่ีเร่ืองราวซึง่เราคิดไว้...
เพราะคณะครุศาสตร์นัน้จดัว่าเป็นหน่วยงานท่ีจดังานด้านการศกึษามาโดยเฉพาะ ถ้าครุศาสตร์มาชว่ยเราได้  
หนทางข้างหน้ายอ่มมีแตค่วามแจม่ใส” 
               “...เม่ือข้าพเจ้าเดินทางกลบักรุงเทพฯ พบกบัคณะของอาจารย์ประภาศรีพร้อมกับอาจารย์ผู้ใหญ่อีกทา่น
หนึง่ คือศาสตราจารย์สมุน อมรวิวฒัน์ ทัง้ ๒ ทา่นนี ้เป็นผู้ ท่ีข้าพเจ้าได้ยินช่ือเสียงมานานและมีความคุ้นเคยเป็น
สว่นตวักบับดิาของทา่น คือ พนัโทประเสริฐ สดุบรรทดั อดีต ส.ส.สระบรีุ และเคยด ารงต าแหนง่รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมมาก่อนเม่ือเราปรึกษาหารือกนัแล้วจงึท าเร่ืองเป็นทางราชการคือขอให้คณะครุศาสตร์เป็น
เจ้าของโครงการนี ้ขณะเดียวกนัข้าพเจ้ามีข้อแม้วา่ให้เชิญครูจากสงักดักรุงเทพมหานครด้วยเพราะได้เคยตกลง
ด้วยวาจากบัรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครฝ่ายการศกึษาในขณะนัน้ไว้แตก็่มอบสิทธ์ิให้ทางคณะครุศาสตร์ เป็นผู้
คดัเลือกคณะครูมาสอน...”  
              คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจงึได้จดัสง่ศาสตราจารย์สมุน อมรวิวฒัน์ เป็นหวัหน้าคณะครู
อาสาสมคัรไปปฏิบตังิานสอนและท าวิจยัเร่ือง “รูปแบบหลกัสตูรระยะสัน้และการจดักิจกรรมบรูณาการเพ่ือการ
สอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยแก่นกัเรียนโรงเรียนวดัไทยลอสแองเจลิส”  โดยได้รับการสนบัสนนุคา่เดนิทาง
และทนุการท าวิจยัจากพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ ผู้ ร่วมโครงการมีจ านวน ๖ คน ได้แก่ 
  ศาสตราจารย์สมุน  อมรวิวฒัน์  (ปัจจบุนั  คือ ศาสตราจารย์กิตติคณุสมุน  อมรวิวฒัน์) 
  รองศาสตราจารย์ประภาศรี  สีหอ าไพ  (ปัจจบุนั คือ ศาสตราจารย์ประภาศรี  สีหอ าไพ) 

รองศาสตราจารย์ไขสิริ  ปราโมช  ณ  อยธุยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา  แขมมณี 
และข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ๒  คน คือ 
อาจารย์สาหร่าย  แตงนาวา (ปัจจบุนัคือ รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพชัร  เจษฎาวิโรจน์) 
อาจารย์วรวรรณ  ทวีศลิป์ 

โครงการสอนและท าวิจยัดงักลา่วประสบความส าเร็จอย่างดีย่ิงผู้ปกครองสนใจน าเยาวชนมาเรียนภาษาไทยและ
วฒันธรรมไทยภาคฤดรู้อนจ านวนมาก 
 ตอ่มาเม่ือปี ๒๕๒๘  พระราชรัตนาภรณ์  วดัธมัมารามชิคาโก  (ปัจจบุนัคือพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาส
วดัยานนาวา) ได้ขอความร่วมมือให้คณะครุศาสตร์ ไปจดัอบรมครูอาสาสมคัรโรงเรียนวดัไทยในสหรัฐอเมริกาท่ี
วดัธมัมาราม โดยมีศาสตราจารย์อ าไพ สจุริตกลุ  น าคณะไปจดัประชมุเชิงปฏิบตักิารอบรมครูอาสาสมคัรทัว่



สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย ศาสตราจารย์สมุน อมรวิวฒัน์ ศาสตราจารย์ประภาศรี  สีหอ าไพ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ทิศนา แขมมณี  และรองศาสตราจารย์วรนนัท์  อกัษรพงศ์  ในความอปุถมัภ์ของพระราชรัตนาภรณ์  (ประสิทธ์ิ  
เขมงักโร) โดยความอนเุคราะห์คา่เดินทางจากพลเอกอาทิตย์ ก าลงัเอก จดัขึน้ท่ีวดัธมัมาราม นครชิคาโก ปี ๒๕๓๑ 
ตอ่มาโครงการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทย ได้ขยายหนว่ยจดัการศกึษา  เพิ่มขึน้ท่ีวดัพทุธานสุรณ์ฟรีมอนท์ 
วดัมงคลรัตนาราม เบอร์กเลย์ และวดัพทุธธรรมชิคาโก รวมเป็น  ๖  แหง่   
                 ในปี ๒๕๒๙ ศาสตราจารย์สมุน  อมรวิวฒัน์ ได้ริเร่ิมด าเนินการตดิตอ่ประสานงานกบักรมการศกึษา
นอกโรงเรียน  กระทรวงศกึษาธิการ ให้มีหนว่ยจดัการศกึษานอกโรงเรียนประเภทบคุคลภายนอกในตา่งประเทศ  
เพ่ือเยาวชนไทยและประชาชนไทยในสหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสสอบเทียบความรู้ภาษาไทย  กรมการศกึษานอก
โรงเรียนจงึขอให้คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นหน่วยจดัการศกึษานอกโรงเรียนประเภท
บคุคลภายนอกในตา่งประเทศนบัแตน่ัน้มา 
 ตอ่มาโครงการนีไ้ด้รับความสนใจจากวดัไทยตา่ง ๆ ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึน้ทกุปี  จนถึงปัจจบุนัมีวดั
ไทยในสหรัฐอเมริกาแสดงความจ านงขอครูอาสาสมคัรจ านวน ๑๒ วดั ดงันี ้

 วดัไทยลอสแองเจลิส  (๒๕๒๗ – ปัจจบุนั) 
วดัธมัมาราม  ชิคาโก  (๒๕๓๐ – ปัจจบุนั) 
วดัวชิรธรรมปทีป  นิวยอร์ก (๒๕๓๐ – ปัจจบุนั) 
วดัพทุธานสุรณ์ ฟรีมอนท์  (๒๕๓๑ – ปัจจบุนั) 
วดัไทยกรุงวอชิงตนั ดี.ซี.  (๒๕๓๒ – ปัจจบุนั) 
วดัมงคลรัตนาราม  แทมป้า (๒๕๓๒ – ๒๕๓๘  และ ๒๕๔๒ – ปัจจบุนั ) 
วดัพทุธวราราม เดนเวอร์  (๒๕๓๒ – ๒๕๓๘ และ ๒๕๔๓ – ปัจจบุนั) 
วดัพทุธดลัลสั เท็กซสั  (๒๕๓๔ – ปัจจบุนั) 
วดัพทุธาวาส  ฮิวส์ตนั  (๒๕๓๗ – ปัจจบุนั) 
วดัมงคลรัตนาราม ฟอร์ด วลัตนั บีช (๒๕๔๔ และ ๒๕๕๑ – ปัจจบุนั) 
วดันวมินทรราชทูิศ  บอสตนั (๒๕๔๘ – ปัจจบุนั) 
วดัซานฟรานธมัมาราม  (๒๕๕๔ - ปัจจบุนั) 
 
นอกจากนีค้ณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ยงัได้ขยายโครงการฯ ไปยงัประเทศออสเตรเลีย ๒  

แหง่ คือ วดัพทุธรังษี นครซิดนีย์  ซึง่เปิดเม่ือปี ๒๕๓๕ จนถึงปัจจบุนั และสถานทตูไทยประจ ากรุงแคนเบอรา ซึง่
เปิดเม่ือปี ๒๕๓๖ และร่วมโครงการเพียงปีเดียว  ในปี ๒๕๕๗ ได้ขยายผลการด าเนินงานไปยงัวดัไทยในประเทศ
นิวซีแลนด์ วดัพทุธสามคัคี ไครสต์เชิร์ช และในปี ๒๕๕๘ นีก็้ยงัได้ขยายไปยงัวดัไทยในเยอรมนี ได้แก่ วดัพทุธ
วิหาร และวดัไทยในอเมริกา คือ วดัปากน า้มิชิแกน  
 
๒.  หลักการและเหตุผล 



ชมุชนไทยในตา่งประเทศมีความสนใจและความต้องการท่ีจะจดัการศกึษาให้เดก็และเยาวชนมีความรู้
ความสามารถในเร่ืองของภาษาไทยและวฒันธรรมไทย ซึ่งนบัวา่เป็นความสนใจและความต้องการท่ีจะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่ความเจริญรุ่งเรืองและความมัน่คงของชาตใินอนาคตในระยะยาว  การบริหารโครงการในชว่ง
ต้นมีลกัษณะเป็นโครงการวิจยัโดยคณะอาจารย์คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ตามรายละเอียดใน
ความเป็นมาข้างต้น  ตอ่มาโครงการนีป้ระสบความส าเร็จอยา่งดียิ่ง มีวดัไทยในตา่งประเทศโดยเฉพาะวดัไทยใน
สหรัฐอเมริกาแสดงความจ านงขอเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก โครงการนีจ้งึมีโครงสร้างการบริหารในลกัษณะ
โครงการอิสระขึน้ตรงตอ่ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ของคณะครุศาสตร์ตามล าดบัด าเนินงาน โดยคณะกรรมการซึง่คณบดี
แตง่ตัง้ คณะกรรมการแตล่ะชดุจะมีวาระ  ๑  ปี 
 ปี ๒๕๓๘  คณะครุศาสตร์มีนโยบายรวมโครงการอิสระตา่ง ๆ ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัไว้ด้วยกนั   
โครงการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยในตา่งประเทศ   ย้ายมาสงักดัศนูย์วฒันธรรมศกึษา    โดยมี
คณะกรรมการศนูย์วฒันธรรมศกึษาเป็นผู้บริหาร 
 ในปี ๒๕๔๐  โครงการนีไ้ด้แยกออกจากศนูย์วฒันธรรมศกึษา  เป็นโครงการเฉพาะท่ีมุ่งสาธิตการจดั
การศกึษาส าหรับเดก็และเยาวชนไทยในตา่งประทศในลกัษณะการสาธิตการจดัการศกึษานอกระบบโรงเรียน
รูปแบบใหมรู่ปแบบหนึง่ 
 ในปี ๒๕๔๘  ได้ปรับโครงการนี ้ เป็นศนูย์สง่เสริมการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยขึน้ตรงตอ่คณะครุ
ศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการสาธิตการจดัการศกึษาส าหรับเด็กและเยาวชนไทยในตา่งประเทศเพ่ือเป็นตวัอยา่งกบั
หนว่ยงานอ่ืนและเป็นสถานปฏิบตัิการวิจยัของคณะครุศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ๓.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทยในตา่งประเทศได้เรียนรู้ภาษาไทยและวฒันธรรมไทยและได้รับการ
ปลกูฝังให้ส านึกในความเป็นไทย  และด ารงไว้ซึง่ความเป็นไทยอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศชาตใินอนาคต 
 ๓.๓เพ่ือให้เดก็และเยาวชนไทยในตา่งประเทศ ได้รู้จกัและเทิดทนูไว้ซึง่สถาบนัชาต ิ ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ 
 ๓.๔ เพ่ือเป็นการกระชบัสมัพนัธภาพระหว่างคนไทยในตา่งประเทศและคนไทยในประเทศไทยให้เกิด
ความเข้าใจอนัดีตอ่กนัและกลมเกลียวกนัยิ่งขึน้ 
 ๓.๕ เพ่ือให้คณาจารย์คณะครุศาสตร์  นิสิตเก่าและนิสิตปัจจบุนั  ได้มีประสบการณ์ตรงในการเป็นครู
อาสาสมคัรสอนเดก็ไทยในตา่งประเทศ  และได้ศกึษาสภาพสงัคม  วฒันธรรม  และการจดัการศกึษาของ
ตา่งประเทศ 
 
๔.  กิจกรรมหลักของโครงการ มี ๒ กิจกรรม คือ 
 ๔.๑  ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน 



            (๑)  สอน  ณ  วดัไทยในสหรัฐอเมริกา  ระหวา่งเดือนมิถนุายน – เดือนกนัยายน  ๒๕๕๙  จ านวน
ครูอาสาสมคัร  ๓๒ คน 
                        (๒)  สอน  ณ  วดัไทยในออสเตรเลีย  ระหวา่งเดือนธนัวาคม ๒๕๕๘ – เดือนกมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
จ านวนครูอาสาสมคัร  ๖  คน 
      ๔.๒  ครูอาสาสมัครประจ าการ  ๑  ปี 
               (๑) สอน  ณ  วดัไทยในสหรัฐอเมริกา  ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ – เดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๙ จ านวนครูอาสาสมคัร ๓๐  คน  โดยเน้นการสอนภาษาไทย  นาฏศลิป์  และดนตรีไทย 
   (๒) สอน ณ วดัไทยในนิวซีแลนด์ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  
จ านวนครูอาสาสมคัร ๒ คน  โดยเน้นการสอนภาษาไทย  นาฏศลิป์  และดนตรีไทย 
 (๓) สอน ณ วดัไทย ในเยอรมณี  ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จ านวนครู
อาสาสมคัร ๑  คน  โดยเน้นการสอนภาษาไทย  นาฏศิลป์  และดนตรีไทย 
 
๕.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
 โครงการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยในตา่งประเทศมีกิจกรรมประจ าปีซึง่ต้องด าเนินการอยา่ง
ตอ่เน่ืองทกุปี มีก าหนดระยะเวลาด าเนินงานประจ าปีโดยประมาณ อาทิ ในชว่งปลายปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ มี
ก าหนดการ ดงันี ้
ธนัวาคม  ๒๕๕๗  - ร่วมแสดงความยินดีกบัพระสงฆ์ท่ีได้รับสมณศกัดิท่ี์จ าพรรษาอยู่ท่ีวท่ีัเข้าร่วมโครงการฯ
มกราคม  ๒๕๕๘ - อวยพรปีใหมแ่ดพ่ระสงฆ์ท่ีจ าพรรษาอยูท่ี่วดัท่ีเข้าร่วมโครงการ 
   -  ก าหนดวนัรับสมคัร  วนัสอบคดัเลือก  ครูอาสาสมคัรสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  
   นิวซีแลนด์และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
   -  ประกาศรับสมคัรครูอาสาสมคัรสหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และสหพนัธ์ 
   สาธารณรัฐเยอรมนี (๒๑ พ.ย. ๕๗ – ๒๕ ม.ค. ๕๘) 
                                      -  วดัตา่งๆ ในสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย  แจ้งความจ านงขอครูอาสาสมคัร 
   -  อาจารย์นิเทศเดนิทางไปนิเทศการสอนท่ีออสเตรเลีย  และจดังานมอบสมัฤทธิบตัร 
   -  จดัท าข้อสอบคดัเลือกครูอาสาสมคัรสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘         -  สอบคดัเลือกครูอาสาสมคัรไปสอนท่ีวดัตา่งๆในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  
   นิวซีแลนด์และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
   -  ประกาศผลการสอบคดัเลือกครูอาสาสมคัร  
   -  ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบตักิารติดตอ่สถานท่ีท่ีใช้อบรมและเชิญวิทยากร 
   -  จดัประชมุครูอาสาสมคัรท่ีผา่นการสอบคดัเลือก 
   -  ครูอาสาสมคัรออสเตรเลียเดนิทางกลบัประเทศไทย 
   -  ด าเนินการสง่ตวัคืนต้นสงักดัครูอาสาสมคัรออสเตรเลีย 
มีนาคม–เมษายน ๒๕๕๘ -  ปฐมนิเทศครูอาสาสมคัร 



                                    -  จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการครูอาสาสมคัร 
                                    -  ด าเนินการขออนมุตัิต้นสงักดัครูอาสาสมคัรสหรัฐอเมริกาและขอหนงัสือเดนิทางและวี
ซา่ 
พฤษภาคม - มิถนุายน ๒๕๕๘     -  ท าสญัญาเข้าร่วมโครงการฯ  และสญัญาค า้ประกนั 
                                            -  ครูอาสาสมคัรภาคฤดรู้อนสหรัฐอเมริกา  ออกเดนิทางจากประเทศไทยไป
ปฏิบตังิาน 
                                            -  ด าเนินการเร่ืองการเตรียมความพร้อมของครูประจ าการ  ๑  ปี                            
เพิ่มเตมิและเตรียมประสานงานเร่ืองการเดนิทางของคณะครู 
กรกฎาคม-ตลุาคม  ๒๕๕๘      -  ครูประจ าการ  ๑  ปี  ออกเดินทางจากประเทศไทยไปปฏิบตังิานสอนเป็น
ระยะเวลา  ๑  ปี  จนถึงเดือนกรกฎาคมหรือตลุาคมของปีถดัไป และครูประจ าการ  ๑  ปี  ของรุ่นก่อนเดนิทางกลบั
ประเทศไทย 
สิงหาคม  ๒๕๕๘                   - อาจารย์นิเทศเดนิทางไปนิเทศการสอนท่ีสหรัฐอเมริกา  และจดัมอบสมัฤทธิบตัร 
                              - ครูอาสาสมคัรภาคฤดรู้อนสหรัฐอเมริกา(บางวดั) เดนิทางกลบัประเทศไทย 
กนัยายน ๒๕๕๘                   - ครูอาสาสมคัรภาคฤดรู้อนสหรัฐอเมริกา  เดนิทางกลบัประเทศไทย 
          - ด าเนินการสง่ตวัคืนต้นสงักดัครูอาสาสมคัรภาคฤดรู้อนสหรัฐอเมริกา 
ตลุาคม  ๒๕๕๘                    -  ครูอาสาสมคัรภาคฤดรู้อนสหรัฐอเมริกาเดนิทางกลบัประเทศไทย 
         - ด าเนินการสง่ตวัคืนต้นสงักดัครูอาสาสมคัรภาคฤดรู้อนสหรัฐอเมริกา 

      - อาจารย์นิเทศรายงานผลการประเมินผลครูอาสาสมคัรสหรัฐอเมริกา  
      - ครูอาสาสมคัรสหรัฐอเมริกา รายงานผลการปฏิบตัิงาน 

พฤศจิกายน  ๒๕๕๘             - ด าเนินการขออนมุตัต้ินสงักดัครูอาสาสมคัรภาคฤดรู้อนออสเตรเลีย 
                                           - ขอหนงัสือเดนิทางและวีซา่ และท าสญัญาเข้าร่วมโครงการฯ  และสญัญาค า้
ประกนั 
                                           - เตรียมความพร้อม  ประสานงานเร่ืองการเดนิทางของคณะครูอาสาสมคัรภาคฤดู
ร้อนออสเตรเลีย 
ธนัวาคม ๒๕๕๘                  - ครูอาสาสมคัรภาคฤดรู้อนประเทศออสเตรเลีย  ออกเดินทางจากประเทศไทยไป
ปฏิบตังิาน 
                                          - ก าหนดวนัรับสมคัร วนัสอบคดัเลือกครูอาสาสมคัรสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
                                          - ประกาศรับสมคัรครูอาสาสมคัรสหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี      
๖.  งบประมาณ 
       ๖.๑  ช่วงระหวา่งปี  ๒๕๒๗ – ๒๕๔๕ 



                 -  ปี  ๒๕๒๗ – ๒๕๒๘  เป็นเงินบริจาคจากผู้สนบัสนนุโครงการ 
                 -  ปี  ๒๕๒๙ – ๒๕๔๒  เงินบริจาคคณะครูอาสาสมคัรและคณะกรรมการโครงการท่ีได้รับคา่ตอบแทน
ในการจดัสอบเทียบความรู้ของกรมการศกึษานอกโรงเรียน 
                 - ปี ๒๕๔๓ –  ๒๕๔๔  เงินบริจาคคณะครูอาสาสมคัรและคณะกรรมการโครงการท่ีได้รับเงินอดุหนนุ
ในการจดัการศกึษาสายสามญัและกลุม่สนใจ 
                 -  ปี ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙  กระทรวงศกึษาธิการอนมุตังิบประมาณสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน วนัละไมเ่กิน ๕,๐๐๐ บาท 
      -  ปี ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ กระทรวงศกึษาธิการอนมุตังิบประมาณสนบัสนนุการจดัอบรมเป็นเวลา ๔ วนั   
      -  ครูอาสาสมคัรภาคฤดรู้อนออกคา่เดนิทางเอง 
     -  ครูอาสาสมคัรลงทะเบียนอบรม  ประมาณ  ๒,๐๐๐ – ๒,๕๐๐  บาท 
    -  วดัไทยให้ทนุคา่เดนิทางแก่ครูอาสาสมคัรประจ าการ  ๑  ปี  และอาจารย์นิเทศ 
 ๖.๒  ชว่งระหวา่งปี ๒๕๔๖ –ปัจจบุนั 
          สืบเน่ืองจากคณะครุศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการมีมตใิห้ยกเลิกการสอบเทียบความรู้
ของกรมการศกึษานอกโรงเรียน เน่ืองจากจ านวนผู้สมคัรสอบน้อยและขณะนีมี้หนว่ยจดัการศกึษาของ กศน.ใน
ตา่งประเทศบ้างแล้ว  จงึมีผลให้โครงการไมส่ามารถเบกิเงินอดุหนนุของกระทรวงศึกษาธิการ  ตัง้แตปี่ ๒๕๔๕  
เป็นต้นไปได้  คณะครุศาสตร์ได้ปรับระบบการเงินของโครงการใหมใ่ห้คลอ่งตวัดงันี  ้
                    -   วดัไทยท่ีเข้าร่วมโครงการ จา่ยคา่ด าเนินโครงการ  วดัละ  ๑,๐๐๐  เหรียญสหรัฐ 
                    -  วดัไทยท่ีเข้าร่วมโครงการ จา่ยคา่ใช้จา่ยตามจ านวนครู  คนละ  ๑๒๐  เหรียญสหรัฐ 
        -  ครูอาสาสมคัรเสียคา่ลงทะเบียนอบรม  คนละประมาณ  ๔,๐๐๐ – ๕,๐๐๐  บาท 
                   -  วดัไทยให้ทนุคา่เดินทางแก่ครูอาสาสมคัรประจ าการ  ๑  ปี  และอาจารย์นิเทศ รวมทัง้ครู
อาสาสมคัรภาคฤดรู้อนบางสว่น 
๗.  การประเมินผล 
 ๗.๑   แบบประเมินครูอาสาสมคัร  นกัเรียน ผู้ปกครอง  และชมุชน 
 ๗.๒  ประเมินผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 
 ๗.๓  ข้อสงัเกตของอาจารย์นิเทศ 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑   เยาวชนไทยในตา่งประเทศจะได้เรียนรู้ภาษาไทยและวฒันธรรมไทย  ตระหนกัและส านกึในความ
เป็นไทย  ตลอดจนเทิดทนูไว้ซึง่สถาบนัชาต ิ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 ๘.๒   เกิดความเข้าใจอนัดีทัง้แก่กลุม่คนไทยในตา่งประเทศและในประเทศ  
 ๘.๓   ครูอาสาสมคัรได้รับประสบการณ์น ามาปรับใช้กบัการเรียนการสอนในประเทศไทยตอ่ไป 
 
------------------------------------ 
ท่ีมาข้อมลู  วดัไทยกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. 
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