
 

คู่มอืการขอรบัอาสาสมัคร  

โครงการเพื่อนครเูพื่อการพัฒนา 

Teacher Empowerment for Student Success (TESS) 

 

หน่วยสันตภิาพสหรัฐอเมรกิาเป็นองคก์รอสิระภายใตส้ังกัดของรัฐบาลอเมรกิัน ซึง่กอ่ตัง้โดย ประธานาธบิด ี

จอห์น เอฟ เคเนดี้ ในปี พ.ศ. 2504  เพื่อเสรมิสรา้งสันตภิาพ ดว้ยการส่งอาสาสมัครอเมริกันไปช่วย

ปฏบิตังิานและใชช้วีติอยูใ่นประเทศก าลังพัฒนา โดยตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา หน่วยสนัตภิาพฯยงัคงมุง่เนน้

การเสรมิสรา้งสนัตภิาพและมติรภาพ ตามวัตถปุระสงคห์ลัก อนัไดแ้ก ่

1. ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นก าลังคนแกป่ระเทศทีก่ าลังพัฒนา  และยงัขาดแคลนบคุลากร ในสาขาของ

งานทีจ่ าเป็นตอ่การพัฒนา 

2. เพือ่สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจทีด่ขีองประชาชนเจา้ของประเทศ ทีม่ตีอ่คนอเมรกินั 

3. เพือ่สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจทีด่ขีองคนอเมรกินั ทีม่ตีอ่ประชาชนเจา้ของประเทศ  

ประวตัคิวามเป็นมา 

วันทีก่อ่ตัง้ 1 มนีาคม พ.ศ. 2504 

จ านวนอาสาสมคัรทัง้หมดทีเ่คยปฏบิตังิานในพืน้ทีม่ากกวา่ 230,000 คน 

จ านวนประเทศทีเ่คยมอีาสาสมคัร 141 ประเทศ 

สถติลิา่สดุ 

จ านวนประเทศทีห่น่วยสนัตภิาพเขา้ไปปฏบิตังิาน      62  ประเทศ 

จ านวนอาสาสมคัรทัง้หมด      5,480  คน 

 

อาสาสมคัรท าอะไร 

อาสาสมคัรหน่วยสนัตภิาพฯ ปฏบิตังิานอยูท่ั่วโลกในหลายดา้น เชน่ ดา้นการศกึษา สิง่แวดลอ้ม สาธารณสขุ 

วสิาหกจิชมุชนขนาดยอ่ม สารสนเทศ สิง่แวดลอ้ม การเกษตร และการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 

การจะมาเป็นอาสาสมคัรน ัน้มเีงือ่นไขดงันี ้

 ระยะเวลาการปฏบิตังิานทัง้สิน้ 27 เดอืน (รวมชว่งฝึกอบรม 11 สปัดาหแ์ละปฏบิตังิานจรงิ 24 เดอืน) 

 สามารถสมคัรไดต้ลอดเวลา โดยระยะเวลาทีใ่ชใ้นการพจิารณาใบสมคัรนัน้ 9-12 เดอืน 

 อายขุัน้ต า่คอื 18 ปีและไมไ่ดก้ าหนดวา่จะตอ้งอายไุมเ่กนิเทา่ไหร่  

 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรเีป็นอยา่งนอ้ย 

 อาสาสมคัรจะไมไ่ดรั้บเงนิเดอืนแตม่เีงนิยงัชพีรายเดอืนซึง่เพยีงพอตอ่การยงัชพีในชมุชน 

 หน่วยสนัตภิาพฯใหค้วามส าคัญสงูสดุกบัเรือ่งสขุภาพและความปลอดภยัของอาสาสมคัร โดยทีท่าง

หน่วยสนัตภิาพฯ ทุม่เทเต็มทีก่บัการฝึกอบรมและใหค้วามชว่ยเหลอื เพือ่ใหอ้าสาสมคัรสามารถ

ท างานไดอ้ยา่งแข็งแรงและปลอดภยั 

 

 

 

 



 

เกีย่วกบัหนว่ยสนัตภิาพสหรฐัอเมรกิา ประเทศไทย 

รัฐบาลไทยและหน่วยสนัตภิาพสหรัฐอเมรกิา ไดร้ว่มมอืกนัในโครงการตา่งๆ เป็นอยา่งด ีตัง้แตปี่ พ.ศ. 2505  

อาสาสมัครและผูร้่วมงานไดร้่วมกันปฏบิัตงิานในโครงการดว้ยดีตลอด 57 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมกีาร

เปลีย่นแปลงเกดิขึน้มากมาย ขณะทีรั่ฐบาลไทยพบวา่มคีวามตอ้งการพัฒนาดา้นการศกึษาและพัฒนาชมุชน

เป็นอยา่งสงู อกีทัง้ไทยยังตอ้งเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน จากความตอ้งการดังกลา่ว 

หน่วยสนัตภิาพสหรัฐอเมรกิา ประเทศไทย จงึมุง่หวังในการพัฒนาเยาวชนในดา้นตา่งๆ ภายใตโ้ครงการสรา้ง

เยาวชนเพื่อนการพัฒนา (Youth in Development Project) และ การพัฒนาดา้นการศึกษา โดยเนน้

บุคลากรดา้นการสอนภาษาอังกฤษภายใตโ้ครงการเพือ่นครูเพือ่การพัฒนา (Teacher Empowerment for 

Student Success –TESS) โดยปัจจบุนัมอีาสาสมคัรรว่มปฏบิตังิานในประเทศไทยทัง้สิน้ประมาณ 113 คน  

โครงการดา้นการศึกษานี้คือ โครงการเพื่อนครูเพื่อการพฒันา (Teacher Empowerment for 

Student Success –TESS) ซึ่งได รั้บการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560 หน่วยงานที่ใหก้ารสนับสนุน

ประกอบดว้ย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึษาธกิาร โดยการร่วมมอืกันอยา่งใกลช้ดิใน

การออกแบบ วางแผน การสนับสนุน การตดิตามผล และการประเมนิผลโครงการร่วมกันโดยโครงการมี

วตัถปุระสงคห์ลกั 3 ประการ ดังนี ้

1.  พฒันาศกัยภาพการสอนของครสูอนภาษาองักฤษ  

2.  พฒันาความสามารถดา้นภาษาองักฤษของนกัเรยีน 

3.  สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของชุมชนในการสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูภ้าษาองักฤษในชุมชน 

อาสาสมคัรจะเดนิทางมาถงึประเทศไทย ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2565 และเขา้รับการฝึกอบรมเพือ่เรยีนรูก้าร

ท างานร่วมกับครูไทย และ ระบบการศกึษาของไทย รวมถงึเรียนรูว้ัฒนธรรมและวถิีชวีติแบบไทย เป็น

ระยะเวลา 10 สัปดาห ์หลังจากการอบรม 10 สัปดาห ์เสร็จสิน้ อาสาสมัครก็จะเริม่ปฏบิัตงิานในราวปลาย

เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 อาสาสมัครเหล่านี้จะปฏบิัตงิานในทุกภาคทั่วประเทศ โดยจะปฏบิัตงิานใน

โรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา โดยอาสาสมัครจะร่วมมอือยา่งใกลช้ดิกบั

ครู นักเรยีน และผูป้กครองในโรงเรยีนและชมุชน อาสาสมัครจะเป็นสมาชกิของชมุชนและจะมสีว่นร่วมใน

กจิกรรมทางวัฒนธรรม รวมถงึกจิกรรมทางดา้นการพัฒนาชมุชน ตัวอย่างของกจิกรรมที่อาสาสมัครและ

ผูร้ว่มงานรว่มกนัท าในและนอกโรงเรยีน เชน่ การพัฒนาแผนการสอน การจัดท าสือ่การสอน การจัดฝึกอบรม

ครู/ นักเรียนดา้นภาษาอังกฤษ ค่ายทักษะชวีติ โครงการรักการอ่าน โครงการสิง่แวดลอ้ม ค่ายเยาวชน  

เป็นตน้   

 

“อาสาสมคัรจะปรับตวัและเรยีนรูไ้ดด้หีากพืน้ทีใ่หค้ าชีแ้นะ   

ซึง่จะท าใหอ้าสาสมคัรไดน้ าทักษะและความถนัดทีม่มีาปรับใชใ้หต้รงกบัความตอ้งการของพืน้ที”่ 

 
หลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการคดัเลอืกสถานทีป่ฏบิตังิานของอาสาสมคัร  
ชุมชน 

 ชมุชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิส าหรับอาสาสมคัร ไมม่ปัีญหาอทุกภยัหรอืภยัธรรมชาติ

อืน่ๆ รนุแรง 

 ผูน้ าชมุชนเต็มใจรว่มงานกบัอาสาสมคัร และสนับสนุนงานทีอ่าสาสมคัรท ารว่มกบัชมุชน 

 มสีถานพยาบาล  หรอือยูใ่กลก้บัโรงพยาบาลในอ าเภอหรอืจังหวดั  ทีส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอื

อาสาสมคัร  และสามารถตดิตอ่หน่วยแพทยข์องหน่วยสนัตภิาพสหรัฐอเมรกิาทีก่รงุเทพฯได ้ เมือ่มี

เหตฉุุกเฉนิ 



 สามารถเขา้ถงึระบบการสือ่สารและระบบขนสง่สาธารณะ เชน่ มรีถโดยสารประจ าทางไปยงัตัวอ าเภอ 

จังหวดั หรอืกรงุเทพมหานครไดอ้ยา่งสะดวก และสามารถใชบ้รกิารไดอ้ยา่งสม า่เสมอ   

 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา   

 ศกึษานเิทศกว์างแผนปฏบิตังิานรว่มกนักบัอาสาสมคัร  ใหค้ าแนะน า และสนับสนุนการท างาน

รว่มกบัโรงเรยีนและชมุชน 

 ศกึษานเิทศกใ์หค้ าแนะน าในการท างานรว่มกนักบัศนูยพั์ฒนาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษระดับ

ประถมศกึษา (PEER Center) เพือ่พัฒนาการอบรมครใูหม้ปีระสทิธภิาพ 

 

โรงเรยีน 

 เป็นโรงเรยีนประถมขนาดกลาง หรอืโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา 

 ไมม่กีารจา้งครชูาวตา่งชาตอิยูแ่ลว้ และไมม่อีาสาสมคัรตา่งชาตจิากองคก์รหรอืหนว่ยงาน

อืน่ๆ 

 ระยะทางจากบา้นพักของอาสาสมคัรไปถงึโรงเรยีน ควรเป็นระยะทีเ่หมาะสมกบัการเดนิทางโดยใช ้

จักรยาน (ระยะทางไมเ่กนิ 5 กโิลเมตรจากโรงเรยีน)  

ผูบ้รหิารสถานศกึษา  

 ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งมเีป้าหมายในการพัฒนาบคุลากรทีช่ดัเจน  

 ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งพรอ้มจะเป็นผูบ้งัคับบญัชาของอาสาสมคัร โดยมหีนา้ทีต่ดิตาม ดแูลการ

ท างาน ตลอดจนสนับสนุนการท างานของอาสาสมคัร 

ครทูีร่ว่มงานกบัอาสาสมคัร 
 ไมจ่ าเป็นตอ้งจบเอกวชิาภาษาองักฤษแตต่อ้งสอนภาษาองักฤษ มคีวามสมคัรใจในการรว่มมอืกบั

อาสาสมคัร รวมทัง้พรอ้มทีจ่ะเปิดรับวธิกีารสอนแบบใหม่ๆ เพือ่น าไปปรับใชใ้นหอ้งเรยีน 

 ตอ้งเป็นครทูีบ่รรจแุลว้ อายไุมเ่กนิ 50 ปี และไมม่ภีาระงานอืน่ๆ เชน่ ท าผลงานเพือ่เลือ่นวทิยฐานะ 

ศกึษาตอ่ รวมทัง้ไมไ่ดเ้ขยีนขอยา้ยกลับไปภมูลิ าเนา 

 ครทูีร่ว่มงานกบัอาสาสมคัรจะสอนรว่มกนักบัอาสาสมคัรในชัน้เรยีนไมเ่กนิสปัดาหล์ะ 20 ชัว่โมง และ

มเีวลาในการวางแผนรว่มกนั อยา่งนอ้ยอาทติยล์ะ 4-5 ชัว่โมง ทางโครงการไมอ่นญุาตให้

อาสาสมคัรสอนคนเดยีว 

 คร ูและเจา้หนา้ทีใ่นโรงเรยีน เต็มใจชว่ยอาสาสมคัรเรยีนรูแ้ละฝึกฝนภาษาและวัฒนธรรมไทย 

 

 

ทีพ่กัส าหรบัอาสาสมคัรในระยะเวลา 2 ปีทีป่ฏบิตังิาน  

 อาสาสมคัรจะพักกบัครอบครัวอปุถัมภช์าวไทยในชว่ง 1 เดอืนแรก เพือ่การเรยีนรูว้ฒันธรรมไทยและ

ชมุชน 

 ไมอ่นุญาตใหอ้าสาสมคัรพักกบัครอบครัวผูบ้รหิารและครทูีร่ว่มงาน 

 หลังจากนัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครใูนโรงเรยีนจะใหค้ าแนะน าและชว่ยเหลอืในการหาทีพั่กให ้

อาสาสมคัร (ทางโรงเรยีนไมต่อ้งรับผดิชอบคา่ทีพ่ักของอาสาสมคัร)  

 ควรเป็นบา้นทีอ่าสาสมัครสามารถอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นสว่นตัว สามารถเดนิทางมาโรงเรยีนไดเ้อง และ 

มคีวามปลอดภยั เชน่ ตัง้อยูใ่นชมุชนทีม่เีพือ่นบา้นโดยรอบ มปีระต ูหนา้ตา่ง ทีส่ามารถล็อคได ้

แน่นหนา มเีครือ่งใชพ้ืน้ฐานทีจ่ าเป็น เป็นตน้  

 

 

 



 

 

ข ัน้ตอนการคดัเลอืกพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

 

เปิดรับสมคัร 1 กมุภาพันธ ์2564 – 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

พจิารณาคดัเลอืกจากใบสมคัร เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ประกาศรายชือ่โรงเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืกรอบแรกจากใบสมคัร ทาง

เว็บไซตห์น่วยสนัตภิาพฯ 

https://www.peacecorps.gov/thailand/peace-corps-thailand/  

มถินุายน พ.ศ. 2564 

ส ารวจพืน้ทีแ่ละโรงเรยีน กรกฎาคม – ตลุาคม พ.ศ. 2564 

ประกาศผลการคดัเลอืกขัน้สดุทา้ยทางจดหมาย กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2565 

ขอ้มลูตดิตอ่หนว่ยสนัตภิาพสหรฐัอเมรกิา ประเทศไทย 

ผูอ้ านวยการ โครงการเพือ่นครเูพือ่การพัฒนา 
หน่วยสนัตภิาพสหรัฐอเมรกิา ประเทศไทย 

242 ถนนราชวถิ ีเขตดสุติ 
กรงุเทพฯ 10300 

โทร 02-243-0140 ตอ่ 401 
โทรสาร 02-243-5777 

 

https://www.peacecorps.gov/thailand/peace-corps-thailand/

