
 

 
ประกาศส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง 

เรื่อง  การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง 

 
ตามที่กฎกระทรวง ก าหนดจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง 

การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น 

เพ่ือให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย  
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง จึงประกาศรับสมัครบุคคล  
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๘ คน  โดยมีรายละเอียดและข้อก าหนด ดังนี้ 

๑.  คุณสมบัติทั่วไป 
           ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

     (๑)  มีสัญชาติไทย 
     (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ ์
     (๓)  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือมีความช านาญการอันเป็นประโยชน์ต่อการ 

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน  
ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านวิจัยและประเมินผล ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข หรือด้านความมั่นคง 

     (๔)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (๕)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
    (๖)  ไมเ่คยมีประวัติการเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณและการประกอบวิชาชีพ 
     (๗)  ไม่เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (๘)  ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจา้หนา้ที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร หรือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัดระยองจังหวัด 

๒.  คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง    
     ผู้สมัครต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความช านาญการอันเป็นประโยชน์ 

ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
     (๑)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือผู้ที่มี 

ความช านาญเฉพาะด้านจากการสั่งสมประสบการณ์ของตนเองจนมีความเชี่ยวชาญ และสามารถถ่ายทอดความรู้ 
และเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน เช่น ภูมิปัญญาของตนเองจนมีความเชี่ยวชาญ และสามารถถ่ายทอดความรู้ 
และเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน เช่น ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม หัตถกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม แพทย์แผนไทย หมอชาวบ้าน หมอดินอาสา ช่างสิบหมู่ เป็นต้น 
 

        /(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ.... 
 



 

-๒- 
  
        (๒)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ และหรือมีประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน เช่น วิศวกร นักคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่
เทคโนโลยี ครูวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และหรือเทคโนโลยี เป็นต้น 
       (๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ หรือนักเศรษฐศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน เช่น นักวิชาการ
เศรษฐศาสตร์ คณาจารย์  เจ้าของกิจการ ผู้จัดการสถานประกอบการ เป็นต้น 
       (๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  หมายถึง  ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการครู หรือ
บุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน ครูและผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา
เอกชน นักวิชาการหรือผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า  
๑๐ ปี เช่น นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา ครู คณาจารย์ เป็นต้น 
       (๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  หมายถึง  ผู้น าทางศาสนา ผู้เผยแผ่ศาสนา  
ผู้ที่มีความรู้ความช านาญด้านการศาสนา และหรือศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน เช่น 
พระภิกษุสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม บาทหลวง นักบวช เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแขนงต่าง ๆ เป็นต้น 
           (๖)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมและชุมชน  หมายถึง  ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ 
ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน ประชาชนที่มีบทบาทเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาสังคมและชุมชน นักธุรกิจหรือ  
นักกฎหมายที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นต้น 
       (๗)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกอบรม การให้การศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคคล และเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน เช่น  
นักฝึกอบรม วิทยากร ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาบุคคลของสถานประกอบการหรือองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น 
       (๘)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผล เช่น นักวิจัย นักวิชาการด้านวัดผลและประเมินผล คณาจารย์
หรือเจ้าหน้าที่ด้านวิจัยและประเมินผลของสถานประกอบการ หรือองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น 
       (๙)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม  
ผู้น าชุมชนที่มีผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนที่มีบทบาทเป็นที่ยอมรับในด้านสิ่งแวดล้อม นักธุรกิจหรือ 
นักกฎหมายที่มีบทบาทในด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
       (๑๐)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้หรือความช านาญเกี่ยวกับ  
การอนามัยและสาธารณสุข เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น 
       (๑๑)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการ 
ดูและรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายต ารวจ เป็นต้น 
 
  ข้อ ๓  เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร 
    ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนา 
บัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ ทะเบียนบ้าน  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)  
   (๒)  เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน (ถ้ามี) 
เช่น วุฒิทางการศึกษา ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือรับรอง เป็นต้น 

 

/ข้อ ๔ วัน เวลา.... 



 
-๓- 

 
ข้อ ๔  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

        ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดต่อขอรับใบสมัคร 
และยื่นใบสมัครที่ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง  ระหว่าง 
วันที่ ๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๐๖.๓๐ น.) 
 
  ข้อ ๕  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง  
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖   
ณ  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง 
 
  ข้อ ๖  การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ในกรณีมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเกิน ๘ คน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง  จะจัดให้ผู้สมัครประชุมคัดเลือกกันเองให้เหลือ จ านวน ๘ คน  
ในวันที ่๒๓ เมษายน ๒๕๕๖  ณ  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง  
และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันเดียวกัน 
   หากผู้สมัครรายใดที่ไม่สามารถมาประชุมตามวัน เวลา ที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยองให้ถือว่าสละสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
  ข้อ ๗  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   (๑)  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดระยอง  เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๘ คน ต่อเลขาธิการ  
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   (๒)  เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
เสนอค าสั่งแต่งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดต่อรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา 
   (๓)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 
(นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง) 

ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 


