
 
 
 
 

ประกาศกรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ                                                       
เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครไปปฏบิัติงานในต่างประเทศ 

ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔ 
                                                     

 
  ตามประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการเปน็อาสาสมัครเพื่อนไทย ประจำป ี๒๕๖๔ นัน้ 
 

  บัดนี้ กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศประสงค์จะรับสมัครอาสาสมัครเพือ่นไทยเพิ่มเติม 
ประจำป ี๒๕๖๔ เพื่อทดแทนผู้สละสิทธิ ์จำนวน ๒ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

๑. ตำแหน่งที่รับสมคัร 
 

ตำแหน่ง จำนวนตำแหน่ง สถานที่ปฏบิัตงิาน 
๑.๑  ผู้ช่วยสอนด้านประมง ๑ โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่

วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว 
 

๑.๒  ผู้ช่วยสอนภาษาไทย ๑ มหาวทิยาลัยดานัง เวียดนาม 
 

 

   ๒.  คุณสมบตัิทั่วไป 
         ๒.๑  มีสญัชาติไทย 

       ๒.๒  อายุระหว่าง ๒๑-๓๕ ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร โดยม ี
หลักฐานรับรอง) 

       ๒.๓  สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
       ๒.๔  สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอสมควร 
       ๒.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ดี เหมาะสมที่จะเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทย 
       ๒.๖  มีสขุภาพด ีไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อาสาสมคัร 
       ๒.๗  หากมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
       ๒.๘  ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ 

กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็น             
ผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี 
 
 
 
 
 

 



๒ 
 

๓.  คุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่ง  
 

ตำแหน่ง คุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่ง ภารกิจ 
๓.๑  ผู้ช่วยสอนด้านประมง - สำเรจ็การศึกษาตั้งแต่ระดับ

ปริญญาตรีสาขาประมง 
- มีทักษะที่ดใีนการถ่ายทอด 

ความรู ้
- มีทักษะที่ดใีนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครูผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติและการใช้
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการสำหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตวน์้ำ เช่น 
- การเพาะเลี้ยงและอนุบาลปลาและกบ 
- การวิเคราะห ์pH NH3 และTurbidity 

 
๓.๒  ผู้ช่วยสอนภาษาไทย - สำเรจ็การศึกษาตั้งแต่ระดับ

ปริญญาตรีสาขาภาษาไทยหรอื
การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

- มีทักษะที่ดใีนการถ่ายทอด 
    ความรู ้
- มีทักษะที่ดใีนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- สอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของภาควิชาภาษาไทย 

- เผยแพร่วฒันธรรมไทย 
- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสรมิการเรียน

การสอนภาษาไทย 

 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมคัร 
       ๔.๑  แบบฟอร์มใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ 
https://tica-thaigov.mfa.go.th  

     ๔.๒  รูปถา่ยสี หน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกนิ ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป  
       ๔.๓  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
       ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 

     ๔.๕  สำเนาปริญญาภาษาอังกฤษที่ออกโดยสถาบันการศึกษามีตราประทับรับรอง 
     ๔.๖  สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบบั 

       ๔.๗  ประวัติย่อ (CV) และ Portfolio ภาษาอังกฤษ 
       ๔.๘  ใบรบัรอง/หลักฐานแสดงประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)  
       ๔.๙  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  
       ๔.๑๐  เอกสารประกอบอื่น ๆ อาท ิเอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
 

๕.  ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑ ปี หรือตามที่ประเทศผู้ขอกำหนด 
 

  ๖.  ค่าใช้จ่ายสำหรบัการไปปฏิบัติงานของอาสาสมัครเพื่อนไทยในต่างประเทศ ดังนี ้
       ๖.๑  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการก่อนเดินทาง เช่น ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง กระเป๋า
เดินทาง ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าตรวจร่างกายสำหรับการทำประกัน ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ เบิกจา่ย 
ในลักษณะเหมาจ่าย จำนวน 12,000 บาท  
       ๖.2  ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 15,000 บาท  
       ๖.๓  เงินได้รับเมื่อแรกถึง จำนวนเงิน 8,000 บาท 

https://tica-thaigov.mfa.go.th/


๓ 
 
       ๖.๔  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป – กลับ จากภูมิลำเนาถึงสถานที่ปฏิบัติงาน เบิกจ่ายได้
ในอัตราของข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการพิเศษลงมา 
       ๖.๕  ค่าเช่าที่พัก (รวมค่าเช่าเครื่องเรือน) ค่าสาธารณปูโภคที่จำเป็น เบิกจ่ายตามจ่ายจริง 
ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท ในบางกรณี หน่วยงานประเทศผู้รับจะจัดหาที่พักให้อาสาสมัครเพื่อนไทย 

     ๖.๖  ค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศที่ไปปฏิบัติงาน เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย  
เดือนละ 2,500 บาท กรณไีปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน สามารถเบิกจ่ายได้ตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในอัตราของข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการพิเศษลงมา  
       ๖.๗  ค่าขนย้าย เบิกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสัมภาระได้ 2 เที่ยว กรณีที่ปฏิบัติงานไม่ถึง  
6 เดือน เบิกจ่ายได้ตามจ่ายจริง ไม่เกินคนละ 40 กิโลกรมั ต่อเที่ยว และกรณีที่ปฏิบัติงานต้ังแต่ 6 เดือน 
ขึ้นไป เบิกจ่ายไดต้ามจ่ายจริง ไม่เกินคนละ 50 กิโลกรมั ตอ่เที่ยว 
       ๖.๘  การประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินประกัน  
500,000 บาท ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย ทั้งนี้ ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลใด ๆ  
จากทางราชการได้อีก ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็นอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิบดีกรมความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ 
       ๖.๙  อาสาสมัครเพื่อนไทยสามารถขอเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการย่อยโดยส่ง
ข้อเสนอโครงการที่ระบุแผนการดำเนินกิจกรรม พร้อมวงเงินงบประมาณให้อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอนุมัติ ทั้งนี้ เงินสนับสนุนโครงการย่อยจะเบิกจ่ายให้ในลกัษณะเหมาจ่าย ในวงเงิน 15,000 บาทต่อปี 
       ๖.๑๐  ค่าฉีดวัคซีนที่จำเป็นต้องได้รับก่อนการเดินทาง (Required vaccine) สำหรับ
บางประเทศ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขไทย 

     ๖.๑๑  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เบิกได้ในอตัราที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกเก็บ เช่น  
ค่าธรรมเนียมท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (หน่วยงานของประเทศผู้รับจะประสานงาน/
อำนวยความสะดวกในการขอรับการตรวจลงตรา/ใบอนุญาตทำงานให้กับอาสาสมัครเพ่ือนไทย) ค่าธรรมเนียม
การขยายระยะเวลาพำนัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร ฯลฯ 
       ๖.๑๒  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
       (1)  ค่าจัดทำรายงาน ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจา่ยจำนวน  
1 ครั้ง จำนวนเงิน 3,000 บาท  
       (2)  ค่าติดต่อสื่อสาร (ค่า internet, ค่าโทรศัพท์) เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย  
จำนวนเงิน 2,000 บาท ต่อเดือน   
       ๖.๑๓  ค่าสมนาคุณพิเศษ อาสาสมัครเพื่อนไทยจะได้รับค่าสมนาคณุพิเศษ เมื่อ
อาสาสมัครเพื่อนไทยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เล่มสุดท้ายที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
มอบหมายให้ไปปฏิบัติงานตามกรณีดังต่อไปนี้ 
                      (1)  กรณีอาสาสมัครเพื่อนไทยปฏิบัติงานครบตามสัญญา ซึ่งมีระยะเวลา 1 ปี  
ให้จ่ายค่าสมนาคุณ 1 ครั้ง เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้ว จำนวน 50,000 บาท หรือกรณีสัญญา 2 ปี ให้จ่าย 
ค่าสมนาคุณ 1 ครั้ง เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้ว จำนวน 100,000 บาท หากระยะเวลาปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายไม่ครบ 1 ปี หรือ 2 ปี ให้จ่ายค่าสมนาคุณตามสัดส่วนของระยะเวลาปฏิบัติงาน 
       (2)  กรณีที่มีการต่อสัญญาการปฏิบัติงานให้ต่อสัญญาได้ครั้งละ 1 ปี และให้จ่าย 
ค่าสมนาคุณ จำนวน 50,000 บาท เมื่อปฏิบัติงานครบตามสัญญาใหม่ หรือจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 
                        (3)  กรณีอาสาสมัครเพื่อนไทยขอยกเลกิการปฏิบัติงานก่อนครบกำหนดตาม
สัญญา โดยไมม่ีเหตุอันควรหรือถูกส่งตัวกลับประเทศไทยและพ้นสภาพการเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทยด้วย



๔ 
 
สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดผิดกฎหมายที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการแพทย์ หรือละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ           
ของประเทศคู่ร่วมมือหรือของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จะไม่มีการจ่ายค่าสมนาคุณพิเศษ    
   

  ๗.  การรับสมัคร  
       รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) โดยผู้สนใจ
สามารถเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่ง และกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ที่ https://tica-thaigov.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ : ข่าวสาร/กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัคร
อาสาสมัครเพื่อนไทย และสง่เอกสารการสมัครในรูปแบบ PDF ไปที่ Email: fft.tica@mfa.mail.go.th 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท ์๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๑๔/๔๒๐๐๗ 
 

  ๘.  ขั้นตอนการคัดเลือก 
 

ขั้นตอน วันที ่
๑. ประกาศรับสมัคร ๑๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๒   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์   ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๓.  สอบสมัภาษณใ์นรูปแบบออนไลน์ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๔.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อม  
     เกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย 

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  

๔.  ประกาศผลผู้ทีผ่่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 
     

  ๙.  สถานที่รบัสมัคร  
       ส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบ PDF ไปที ่Email: fft.tica@mfa.mail.go.th รวมทั้ง            
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (ส่วนงานอาสาสมัครเพื่อนไทย) 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ 
ชั้น ๘ ถนนแจง้วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
 

  ๑๐. เงื่อนไข 
     กำหนดการไปปฏิบัติงานอาสาสมัครเพื่อนไทย ขึ้นอยูก่ับความพร้อมของประเทศผู้รับ 

และสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้ขึน้บัญชีผ่านการคัดเลือกแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทาง
ได้ภายใน ๑ ปี บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔   

         

           (นางอุรีรัชต์ เจริญโต)                                                                                                  
         อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 


