CAMPUS
LEADER
PROGRAM

“True leaders don’t create followers,
they create more leaders”
– Tom Peters -

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยบ่นว่าการศึกษาไทยมีปัญหา
แต่ไม่รู้ว่าจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้ยังไง
วันนี้ คุณสามารถนำ�ความสามารถและทักษะที่คุณมีมาร่วมเป็น
ส่วนสำ�คัญในการแก้ปัญหาที่ยากที่สุด แต่เป็นปัญหาที่สำ�คัญ
ที่สุดของประเทศไทยกับ Teach For Thailand
WHAT IS CAMPUS LEADER PROGRAM?
Campus Leader Program คือ กลุ่มนิสิต-นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่มีความกระตือรือร้นต้องการที่จะพัฒนา
ตนเองและมีส่วนร่วมกับพันธกิจของ TFT ไปพร้อมๆกัน ผ่าน
การฝึกงาน (Internship) ด้านการสื่อสารการตลาดและการจัด
แคมเปญประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 9 เดือน
เพื่อเป็นส่วนสำ�คัญในการค้นหา “ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง” ใน
รั้วมหาวิทยาลัยของน้องๆเอง
ซึ่งการเข้ามาทำ�งานในตำ�แหน่ง
Campus Leader Program นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่น้องๆ จะ
ได้ฝึกฝนทักษะการวางแผนกลยุทธ์และกำ�หนดทิศทางการตลาด
ผ่านการทำ�งานใกล้ชิดกับทีมงานฝ่ายสรรหาผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
น้องๆ จะได้คิดริเริ่มแผนงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ใน
มหาวิ ท ยาลั ย และเป็ น ผู้ นำ � ในการบริ ห ารจั ดการเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้
แผนการที่วางไว้ประสบความสำ�เร็จ
TEACH FOR THAILAND | THE LEADERSHIP MOVEMENT
TFT เป็นความเคลือ่ นไหวของคนรุน่ ใหม่ทม่ี งุ่ มัน่ ขจัดความเหลือ่ มล้�ำ
ทางการศึกษาผ่านการ สร้างเครือข่ายผูน้ �ำ ในห้องเรียน โรงเรียน
และในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมต่อไป โดยเราตามหาคนรุน่ ใหม่ทม่ี งุ่
มัน่ มีความเป็นผูน้ �ำ และพร้อมรับความท้าทาย กล้าคิด กล้าทำ� กล้า
แตกต่าง เข้ามาในโครงการ “ผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง” โดยผูผ้ า่ นการ
คัดเลือกจะได้เข้าไปรับบทบาท“ครูผนู้ �ำ การเปลีย่ นแปลง” ในโรงเรียน
ทีม่ คี วามต้องการสูงสุดและนักเรียนมาจากชุมชนทีม่ รี ายได้นอ้ ยทีส่ ดุ
เพือ่ “นำ�” เด็กหลายร้อยคนให้กา้ วไปถึงความฝันทีต่ ง้ั ไว้และเติบโต
ไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมผู้ท่ีจะกำ�หนดอนาคตของ
ประเทศในภายหน้าและในการเข้าไปรับภารกิจนี้ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
จะได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ�ของตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ก้าวไปเป็น“ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง”เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการ
ร่วมแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยอย่างยัง่ ยืนด้วยความเข้าใจในปัญหา
อย่างแท้จริง
Campus Leader Program เป็นโอกาสในการทำ�งานที่มีคุณค่า
และมีความหมายนอกเหนือไปจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย โดย
Campus Leader Program มีบทบาทสำ�คัญมากในการร่วม
สร้างความตื่นตัวให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจปัญหาสังคมที่สำ�คัญ
มากของประเทศและหันมาสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการลงมือ
ทำ� ซึ่งโดยปกติแล้ว “ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง” หนึ่งคนจะได้สัมผัส
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตเด็กด้อยโอกาสประมาณสอง
ร้อยชีวิต ลองคิดดูว่าหากคุณสามารถสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับ
ปัญหาที่สำ�คัญและเร่งด่วนนี้ให้กับคนจำ�นวนมากขึ้น จะมีชีวิตเด็ก
อีกกี่ร้อยกี่พันชีวิตที่จะเปลี่ยนไป

WHAT WILL I DO?
น้องๆ ที่เข้ามารับตำ�แหน่ง Campus Leader Program จะเป็น
ตัวแทนของ TFT ในการวางแผนและใช้ความรู้ความสามารถไอเดีย
ที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์แบรนด์ TFT ให้เป็นที่
รู้จักในหมู่นิสิตนักศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมและสร้างแคมเปญที่
น่าตื่นเต้นในมหาวิทยาลัย
ในหน้าที่ของ Campus Leader Program นี้ น้องๆ จะได้
• คิดไอเดียในการทำ�แคมเปญหรืออีเว้นท์ที่น่าสนใจและแปลกใหม่
ในการสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาในประเทศไทย
และทำ�แบรนด์ TFT ให้เป็นที่รู้จักในบรรดานิสิต-นักศึกษา
• วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ และบริหารจัดการเพื่อผลักดัน
ให้กิจกรรมประสบความสำ�เร็จในมหาวิทยาลัย
• ศึกษาหาข้อมูลและติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในคณะ
และมหาวิทยาลัย (เช่น ติดต่อกับฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์
ชมรม สโมสรนิสิตนักศึกษา) เพื่อหาแนวทางและโอกาส
ประชาสัมพันธ์โครงการ TFT และดึงดูดให้นิสิตนักศึกษาสมัคร
เข้าร่วมโครงการ
• ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ TFT ทุกสัปดาห์เพื่อร่วม
กันวางแผนและดำ�เนินการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
โครงการในคณะและมหาวิทยาลัยของตน
WHAT’S IN IT FOR ME?
• ได้เป็นส่วนสำ�คัญในการค้นหาครูผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงให้กับ
เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนโอกาส
• ได้พัฒนาความเข้าใจของตนเองถึงปัญหาการศึกษา และปัญหา
สังคมในประเทศไทย
• ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของคนที่มีความมุ่งมั่นอยาก
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงการศึกษาของไทย
• ได้ทำ�ความรู้จักกับเพื่อนผู้นำ�นิสิตนักศึกษาที่มาจากหลาก
หลายมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่มีความสนใจในปัญหาสังคม
และปัญหาการศึกษาเหมือนๆ กัน
• ได้สัมผัสกับประสบการณ์ด้านการตลาดและการจัดอีเว้นท์โดย
การลงมือทำ�จริง
• พัฒนาทักษะเจ๋งๆ ที่จำ�เป็นต่อการทำ�งาน
• ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดกิจกรรมและแคมเปญที่
แปลกใหม่ในมหาวิทยาลัย
• ได้เห็นภาพและลองทำ�ความเข้าใจความต้องการของกลุ่ม
นักศึกษามหาวิทยาลัยมากขึ้น
• ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ดังนี้
- ทักษะด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ รวมถึงการศึกษา
วิจัยตลาดในมหาวิทยาลัย
- ทักษะด้านการบริหารจัดการ การทำ�งานภายในองค์กร
- ทักษะด้านการจัดงาน (Event Management)
- ทักษะความเป็นผู้นำ� การสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เข้า
มามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม

COMPENSATION
• ตำ�แหน่งนี้เป็นตำ�แหน่งที่ไม่มีค่าตอบแทน แต่ Campus
Leader Program สามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าจัดกิจกรรม และ
ค่าโทรศัพท์ เกี่ยวกับการทำ�งานได้
• ได้รับเอกสารรับรองการฝึกงาน
WHAT ARE THE KEY REQUIREMENTS?
• ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และกำ�ลังขึ้นชั้นปีที่
2-4 ในปีการศึกษา 2559 ทั้งที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในประเทศและต่าง
ประเทศ
• สามารถใช้เวลา 3 - 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ยกเว้นช่วงสอบ) กับ
ตำ�แหน่งงานนี้ได้ โดยงานส่วนใหญ่จะเป็นการทำ�งานด้วยตนเอง
ตามสถานที่และเวลาที่สะดวก
SKILLS, QUALIFICATIONS, AND EXPERIENCE
เราตามหา Campus Leader Program ที่มีคุณลักษณะต่างๆ
ต่อไปนี้ . . .
• มีทักษะความเป็นผู้นำ� สามารถริเริ่มสิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง และมี
ความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะผลักดันให้เกิดความสำ�เร็จ
• มีความรับผิดชอบสูง
• มีทักษะด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดี
• มีทักษะการบริหารจัดการที่ดี
• มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
• มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดนอกกรอบได้
• สามารถสะท้อนคิด และประเมินจุดเด่นจุดด้อยในการทำ�งาน
ของตนเองได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะการสื่อสาร และทักษะการนำ�เสนอที่ดี
HOW TO APPLY?
กรอกใบสมัครภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ได้ที่นี้

APPLY NOW
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ CLICK HERE
โดยทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 5 วันทำ�การ
เพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณ วรจรรย์ เนียมทรัพย์ (ตา)
Campus Leader Program Director, Talent Acquisition Team
โทร 085-879-8383
Worachan.neamsup@teachforthailand.org

