
 

 
ประกาศส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง 

เรื่อง  การรับสมัครเพ่ือคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย 
 

ตามกฎกระทรวง ก าหนดจ านวนอนุกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของประธาน 
และอนุกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย  
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น 

เพ่ือให้การรับสมัครเพ่ือคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย  เป็นไปด้วยความถูกต้องและ 
เรียบร้อย ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลหรือตัวแทนภาคีเครือข่ายเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย จ านวน ๑๑ ประเภท ๆ ละ ๑ คน  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ภาคีเครือข่ายประเภทบุคคล หมายความว่าคุณสมบัติทั่วไปที่มีส่วนร่วมหรือเคยมีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๒)  ภาคีเครือข่ายประเภทครอบครัว หมายความวา่ ครอบครัวที่สมาชิกคนหนึ่งคนใดมีประสบการณ์ 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้หรือถ่ายทอดความรู้สืบต่อมาของครอบครัว 

(๓)  ภาคีเครือข่ายประเภทชุมชน หมายความว่า ชุมชนที่มีการด าเนินกิจกรรมการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน 

(๔)  ภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรชุมชน หมายความว่า องค์กรในชุมชนที่มีการรวมตัวกันของ
ประชาชนเพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

(๕)  ภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมาย
จัดตั้ง 

(๖)  ภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรเอกชน หมายความว่า สมาคม มูลนิธิ  หรือองค์กรที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๗)  ภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรวิชาชีพ หมายความว่า องค์กรวิชาชีพที่ได้รับการจัดตั้ง  
ตามกฎหมาย และมีส่วนร่วมหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๘)  ภาคีเครือข่ายประเภทสถาบันศาสนา หมายความว่า สถาบันศาสนาที่มีส่วนร่วมหรือ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๙)  ภาคีเครือข่ายประเภทสถานประกอบการ หมายความว่า สถานประกอบการที่มีฐานะเป็น 
นิติบุคคลและมีส่วนร่วม หรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๑๐)  ภาคีเครือข่ายประเภทสถานศึกษาอ่ืน หมายความว่า สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาต ิที่มีได้สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และมีวัตถุประสงค์ 
หรือส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
      (๑๑)  ภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรอ่ืน หมายความว่า ชมรม กลุ่ม สหพันธ์ รวมทั้งหน่วยงาน 
ของรัฐที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 

 
/โดยมี.... 



 
 

-๒- 
 

    โดยมีรายละเอียดและข้อก าหนดดังนี้ 
 ข้อ ๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

         ๑.๑  คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
            (๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ ์
       (๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
            (๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
         (๔)  ไม่เคยมีประวัติการเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณและการ  

ประกอบวิชาชีพ 
            (๕)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         (๖)  ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
ในส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

๑.๒  คุณสมบัติเฉพาะ   
       (๑)  เป็นภาคีเครือข่ายในประเภทที่สมัครโดยมีผู้รับรองการเป็นภาคีเครือข่าย 

ตามข้อ ๒ 
          (๒)  มีส่วนร่วม หรือมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันปิดการรับสมัคร จะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ และมี
ผลงานที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรับรอง 
 

 ข้อ ๒  การรับรองคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการภาคีเครอืข่าย 
  (๑)  ประเภทบุคคลให้ผู้สมัครรับรองตนเอง 

   (๒)  ประเภทครอบครัว ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
นายกเทศมนตรี ส าหรับกรุงเทพมหานคร ให้สมาชิกสภาเขต (สข.) หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) เป็น 
ผู้รับรอง 
   (๓)  ประเภทชุมชน ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
นายกเทศมนตรี ส าหรับกรุงเทพมหานคร ให้สมาชิกสภาเขต (สข.) หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) เป็น 
ผู้รับรอง 
   (๔)  ประเภทองค์กรชุมชน ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) นายกเทศมนตรี 
ก านัน ส าหรับกรุงเทพมหานคร ให้สมาชิกสภาเขต (สข.) หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) เป็นผู้รับรอง 
   (๕)  ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) นายกเทศมนตรี ส าหรับกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการหรือรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับรอง 
   (๖)  ประเภทองค์กรเอกชน ให้ผูบ้ริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไปขององค์กรวิชาชีพนั้น 
เป็นผู้รับรอง 
   (๗)  ประเภทองค์กรวิชาชีพ  ใหผู้้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับจังหวดัขึ้นไปขององค์กรวิชาชีพนั้น
เป็นผู้รับรอง 
    
 

/(๘) ประเภท.... 
 



 
-๓- 

 
(๘)  ประเภทสถาบันศาสนาให้มีผู้รับรอง ดังนี้ 
      ๘.๑  ศาสนาพุทธ  ให้แต่งตั้งระดับเจ้าอาวาสขึ้นไป 
      ๘.๒  ศาสนาอิสลาม  ให้แต่งตั้งระดับโต๊ะอิหม่ามขึ้นไป 
      ๘.๓  ศาสนาคริสต์  ให้แต่งตั้งระดับเจ้าอาวาสขึ้นไป 
      ๘.๔  ศาสนาอื่น ๆ ให้ผู้น าศาสนาที่เทียบเท่าระดับเจ้าอาวาสขึ้นไปโดยอนุโลม 

   (๙)  ประเภทสถานประกอบการ  ให้ผู้บริหารสถานประกอบการนั้นเป็นผู้รับรอง 
   (๑๐)  ประเภทสถานศึกษาอ่ืน  ให้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นเป็นผู้รับรอง 
   (๑๑)  ประเภทองค์กรอ่ืน  ให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนั้นเป็นผู้รับรอง 
 
  ข้อ ๓  เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร ดังนี้ 
   (๑)  รูปถ่าย ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป 
   (๒)  ใบสมัครที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก าหนด 
   (๓)  หนังสือรับรองการมีส่วนร่วม หรือมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีผลงานที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรับรอง 

(๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนา 
บัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ ทะเบียนบ้าน  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)  
   (๕)  หนังสือรับรองการเป็นผู้สมัครหรือตัวแทนของภาคีเครือข่าย 

 
ข้อ ๔  การสมัคร 

        (๑)  ให้ผู้สมัครหรือตัวแทนของภาคีเครือข่ายสมัครเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่ายได้
ประเภทเดียว 
   (๒)  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
         ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย ติดต่อ  
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง 
ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
 
  ข้อ ๕  การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย  
จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย ในวันที ่๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖   
ณ  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง 
 
  ข้อ ๖  การคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่ายของแต่ละจังหวัด ด าเนินการดังนี้ 

(๑)  กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติประเภทละไม่เกินจ านวน ๘ คน ให้ถือว่าผู้นั้นเป็น 
อนุกรรมการแต่ละประเภทของแต่ละจังหวัด 

(๒)  กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติแต่ละประเภทมากกว่า ๑ คน ส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด จะด าเนินการคัดเลือกให้เหลือประเภทละ จ านวน ๑ คน 
 

 
    /ข้อ ๗  ประกาศ.... 

 



 
-๔- 

 
  ข้อ ๗  ประกาศรายช่ือผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่ายในแต่ละ
ประเภท  ในวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดระยอง  หรือติดตามผลการคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ www.rayongnfe.go.th  หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 
๐๓๘ ๖๑๗๓๑๗ 
 
  ข้อ ๘  การจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย ของส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ต่อเมื่อคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือ
การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย พิจารณาคัดเลือกและประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย 
และจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่ายทราบโดยตรงอีกครั้ง หรือติดตาม 
ผลการคัดเลือกได้ทาง www.nfe.go.th หรือสอบถามผลการคัดเลือกได้ที่ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๖๑๗๓๑๗ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 
(นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง) 

ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 

http://www.rayongnfe.go.th/
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