
 
 
 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0258/ว 212     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
  ถนนแสงชูโต อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 

1 กุมภาพันธ์ 2566 

เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (ตามบัญชีแนบท้าย) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 2 แผ่น 
 2. สื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ  จำนวน 1 แผ่น 
 3. ใบสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)  จำนวน 1 แผ่น 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ
กับสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของประเทศไทย และเป็นการสร้างคุณค่า ความสุขให้กับผู้สูงวัย โดยส่งเสริมผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ/ทักษะชีวิตเป็นครูสอนอาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียนให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา พร้อมรองรับการพัฒนาตามช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้ ช่วยเหลือด้านสวัสดิภาพ 
และความปลอดภัยผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วน  
ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ไปยัง ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ/คณะกรรมการสถานศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) หรือเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอาสาสมัคร ของหน่วยงาน 
และหรือประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  โดยผู้สมัครสูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ ้นไป)  
ที่มีความสนใจและมีจิตอาสาเป็นอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรายละเอียด 
ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ Volunteers.moe.go.th หรือสามารถส่งใบสมัครไปยัง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
จะประกาศรายชื่อผู้สมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) อีกครั้ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายโอภาส ต้นทอง) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 

   QR code เว็บไซต์ 
โครงการอาสาสมัคร ศธ. 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
โทรศัพท ์๐ ๓๔56 4005  โทรสาร 0 3456 4007     
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 2829 7494 (นายภาพตะวัน คงพล)    



 
 
 

บัญชีแนบท้าย 
หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ 0258/ว 212 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
3. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 
4. ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
5. ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี 
6. ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 13 “ค่ายพระพุทธยอดฟ้า” 
7. ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 
8. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี 
9. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
10. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 
11. รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี 
12. ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี  
13. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 



 
 
 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0258/ว 213       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
  ถนนแสงชูโต อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 

1 กุมภาพันธ์ 2566 

เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน ทุกแห่ง, ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  
และผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 2 แผ่น 
 2. สื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ  จำนวน 1 แผ่น 
 3. ใบสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)  จำนวน 1 แผ่น 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ
กับสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของประเทศไทย และเป็นการสร้างคุณค่า ความสุขให้กับผู้สูงวัย โดยส่งเสริมผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ/ทักษะชีวิตเป็นครูสอนอาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียนให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา พร้อมรองรับการพัฒนาตามช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้ ช่วยเหลือด้านสวัสดิภาพ 
และความปลอดภัยผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกษียณอายุ/คณะกรรมการสถานศึกษา  หรือประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ 
ของสถานศึกษา โดยผู้สมัคร (อายุ ๖๐ ปีขึ ้นไป) ที ่มีความสนใจและมีจิตอาสาเป็นอาสาสมัครกระทรวง 
ศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ 
Volunteers.moe.go.th หรือสามารถส่งใบสมัครไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ทั้งนี้ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้สมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) อีกครั้ง 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

(นายโอภาส ต้นทอง) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 

   QR code เว็บไซต ์
โครงการอาสาสมัคร ศธ. 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
โทรศัพท ์๐ ๓๔56 4005  โทรสาร 0 3456 4007     
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 2829 7494 (นายภาพตะวัน คงพล)   



 
 
 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0258/ว 230  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
  ถนนแสงชูโต อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 

6 กุมภาพันธ์ 2566 

เรื่อง ขอแก้ไขระยะเวลาการรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (ตามบัญชีแนบท้าย) 

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ 0258/ว 212 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 1 แผ่น 
 2. สื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ  จำนวน 1 แผ่น 

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ Volunteers.moe.go.th 
หรือสามารถส่งใบสมัครไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่า 
เพื่อให้มีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการด้วยความเหมาะสม 
และทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครอาสาสมัคร
กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  

 เพื ่อให้การรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ดำเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงขอแก้ไขกำหนดระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2566  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายโอภาส ต้นทอง) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 

   QR code เว็บไซต์ 
โครงการอาสาสมัคร ศธ. 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
โทรศัพท ์๐ ๓๔56 4005  โทรสาร 0 3456 4007     
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 2829 7494 (นายภาพตะวัน คงพล)    



 
 
 

บัญชีแนบท้าย 
หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ 0258/ว 230  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
3. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 
4. ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
5. ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี 
6. ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 13 “ค่ายพระพุทธยอดฟ้า” 
7. ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 
8. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี 
9. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
10. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 
11. รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี 
12. ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี  
13. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 



 
 
 

ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0258/ว 231  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
  ถนนแสงชูโต อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 

6 กุมภาพันธ์ 2566 

เรื่อง แก้ไขระยะเวลาการรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน ทุกแห่ง, ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  
และผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี 

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ 0258/ว 213 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 1 แผ่น 
 2. สื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ  จำนวน 1 แผ่น 

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขอให้ท่านประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัคร
กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ Volunteers.moe.go.th หรือสามารถ
ส่งใบสมัครไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  นั้น 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่า 
เพื่อให้มีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการด้วยความเหมาะสม  
และทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครอาสาสมัคร
กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566   

เพ่ือให้การรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงแก้ไขกำหนดระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี ้จนถึงวันที ่ 28 
กุมภาพันธ์ 2566  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

(นายโอภาส ต้นทอง) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 

   QR code เว็บไซต ์
โครงการอาสาสมัคร ศธ. 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
โทรศัพท ์๐ ๓๔56 4005  โทรสาร 0 3456 4007     
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 2829 7494 (นายภาพตะวัน คงพล)   









เป�ดรบัสมคัรเป�ดรบัสมคัรเป�ดรบัสมคัร
คณุสมบติัของผูส้มคัร

(1) เป�นผู้เกษียณอายุราชการ/พนักงานเจ้าหน้าที�ส่งเสรมิ
       ความประพฤตินักเรยีนและนักศึกษา (พสน.)/อาสาสมคัร
       จากหนว่ยงานอื�น เชน่ กศน. อพม. อสม. อปพร. กอ.รมน. ฯลฯ 

(2) เป�นผูเ้ชี�ยวชาญทางวชิาชพี/ความรูค้วามสามารถ
       ในวชิาชพีต่าง ๆ /ครูสอนอาชพี
(3) เป�นผูที้�สมคัรใจ มจีติอาสา เสยีสละ 
       โดยไมห่วงัสิ�งตอบแทน

ลงทะเบยีนออนไลน ์ไดที้�เวบ็ไซต์
Volunteers.moe.go.th
หรอืสามารถสง่ใบสมคัรไปยงั

สาํนกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุรี

่

การรบัสมคัรผูที้�มอีายุตั�งแต่ 60 ป�ขึ�นไป
ที�สนใจและมจีติอาสาเป�น "อาสาสมคัร

กระทรวงศึกษาธกิาร"

Volunteers.moe.go.th

*ในระยะแรก เป�ดรบัสมคัร อส.ศธ. ในพื�นที�สาํนกังานศึกษาธกิารจงัหวดั 77 จงัหวดั ๆ ละ 50 คน 


