ประกาศสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
......................................................

ตามที่กฎกระทรวง กาหนดจานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง
การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัด ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2555 นั้น
เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 8 คน โดยมีรายละเอียดและข้อกาหนด ดังนี้
ข้อ 1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือมีความชานาญการอันเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึก ษา ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒ นธรรม ด้านพัฒ นาสังคมและชุม ชน
ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านวิจัยและประเมินผล ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข หรือด้านความมั่นคง
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ไม่ เคยมี ป ระวัติก ารเสื่อมเสียทางจริย ธรรม จรรยาบรรณและการประกอบ
วิชาชีพ
(7) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงานในสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร หรือสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ข้อ 2...
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ผู้สมัครต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความชานาญการอันเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือ
ผู้ที่มี ความชานาญเฉพาะด้านจากการสั่งสมประสบการณ์ของตนเองจนมีความเชี่ยวชาญ และสามารถ่ายทอด
ความรู้และเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน เช่น ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม หัตถกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม แพทย์แผนไทย หมอชาวบ้าน หมอดินอาสา ช่างสิบหมู่ เป็นต้น
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ และหรือมี ประสบการณ์ท างด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อเทคโนโลยีพื้ นบ้าน และเป็นที่ ยอมรับ ของสังคมและชุม ชน เช่น วิศวกร นัก คอมพิวเตอร์
นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี ครูวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และหรือ
เทคโนโลยี เป็นต้น
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิ จ หมายถึง ผู้ที่ มี ความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์
เกี่ ยวกั บการประกอบธุร กิ จ หรือนัก เศรษฐศาสตร์ และเป็นที่ ยอมรับ ของสังคมและชุม ชน เช่น นัก วิชาการ
เศรษฐศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าของกิจการ ผู้จัดการสถานประกอบการ เป็นต้น
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึก ษา หมายถึง ผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการครู หรือ
บุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน ครูและผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา
เอกชน นักวิชาการศึกษาหรือผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เช่น นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา ครู คณาจารย์ เป็นต้น
(5) ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ ด้านศาสนา ศิล ปะ และวัฒ นธรรม หมายถึง ผู้ นาทางศาสนา
ผู้เผยแพร่ศาสนา ผู้ที่มีความรู้ความชานาญด้านการศาสนา และหรือศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและชุมชน เช่น พระภิกษุสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม บาทหลวง นักบวช เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิล ปิน
แขนงต่าง ๆ เป็นต้น
(6) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นพั ฒ นาสั ง คมและชุ ม ชน หมายถึ ง ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านหรื อ มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒ นาสังคมและชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒ นาเอกชน (NGO) เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ
ผู้มี หน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒ นาสังคมและชุมชน ประชาชนที่มีบทบาทเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาสังคมและ
ชุมชน นักธุรกิจหรือนักกฎหมายที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นต้น
(7) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ผู้ที่มี ความรู้ความสามารถ
หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกอบรม การให้การศึกษาเพื่อพัฒ นาบุคคล และเป็นที่ยอมรับของสังคมและ
ชุมชน เช่น นักฝึกอบรม วิทยากร ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาบุคคลของสถานประกอบการหรือองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น
(8) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผล เช่น นักวิจัย นักวิชาการด้านวัดผลและประเมินผล คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ด้านวิจัยและประเมินผลของสถานประกอบการ หรือองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น
(9) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ ด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น เจ้าหน้าที่องค์กรพั ฒนาเอกชน (NGO) เจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้นาชุมชนที่มีผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนที่มีบทบาทเป็นที่ยอมรับในด้านสิ่งแวดล้อม นักธุรกิจหรือ
นักกฎหมายที่มีบทบาทในด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(10)ผูท้ รงคุณวุฒิ...
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การอนามัยและสาธารณสุข เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น
(11) ผู้ท รงคุณ วุฒิ ด้านความมั่ นคง หมายถึง เจ้าหน้ าที่ ของรัฐที่ มี บ ทบาทหน้าที่
ในการดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝา่ ยทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายตารวจ
เป็นต้น
ข้อ 3 เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องจัดเตรียม
เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนา
บัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ สาเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
(2) เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน
(ถ้ามี) เช่น วุฒิทางการศึกษา ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือรับรอง เป็นต้น
ข้อ 4 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ ป ระสงค์จ ะสมั ครเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ ติดต่อขอรับ
ใบสมัครและยื่นใบสมัครที่ สานักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ระหว่างวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 ในวันและเวลา
ราชการ (08.30 น. – 16.30 น.)
ข้อ 5 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัง หวัดสุราษฎร์
ธานี จะประกาศรายชื่อ ผู้มี สิท ธิเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ ในวันที่ 8 เดือน กันยายน
พ.ศ. 2560 ณ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อ 6 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกรณีมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเกิน 8 คน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด สุราษฎร์ธานี จะจัดให้ผู้สมัครประชุมคัดเลือกกันเองให้เหลือ จานวน 8 คน ใน
วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันเดียวกัน
หากผู้สมัครรายใดที่ไม่สามารถมาประชุมตามวัน เวลา ที่สานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด หรือสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกรุงเทพมหานครกาหนด ให้ถือว่าสละสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อ 7...
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(1) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 8 คน ต่อเลขาธิการ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(2) เลขาธิการสานักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครและ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณา
(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิก าร ลงนามในคาสั่ง แต่ง ตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ใบสมัคร

รูปถ่าย
ขนาด ๑x ๑ นิ้ว

เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...............
1. ข้าพเจ้า ชื่อ.................................................................. นามสกุล.................................................................
อายุ........... ปี อาชีพ....................................................... ตาแหน่ง...............................................................
2. ปัจจุบันอยูบ่ ้านเลขที่........... หมู่ที่............ ตาบล/แขวง................................................................................
อาเภอ/เขต.............................................................. รหัสไปรษณีย์...............................................................
โทรศัพท์........................................................................ มือถือ.....................................................................
E-mail ……………………………………………………………………………………
3. ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ด้าน
( ) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
( ) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
( ) เศรษฐกิจ
( ) การศึกษา
( ) ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
( ) พัฒนาสังคมและชุมชน
( ) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
( ) วิจัยและประเมินผล
( ) สิ่งแวดล้อม
( ) สาธารณสุข
( ) ความมั่นคง
4. เอกสาร หลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวที่ทาง
ราชการออกให้
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน
( ) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
( ) เอกสารและหลักฐานประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติผทู้ รงคุณวุฒิในแต่ละด้าน (ถ้ามี)
เช่น วุฒิทางการศึกษา ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือรับรอง เป็นต้น
5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงวันที่..........เดือน........................พ.ศ. ............. และเป็นผูส้ มัครกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พียง 1 ด้านและ
๑ แห่งเท่านัน้
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ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมกี ารวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับ
การสรรหาและการคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิ ข้าพเจ้ายินยอมรับคาวินิจฉัยโดยไม่มีคาโต้แย้ง

(ลงชื่อ) ................................................................... ผู้สมัคร
(....................................................................)
(ตาแหน่ง) ............................................................... (ถ้ามี)

สาหรับเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว
( ) ครบ
( ) ไม่ครบ
๑. ..............................................................................................................
๒. ..............................................................................................................
๓. ..............................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................................... ประธาน
(....................................................................)
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ลงชื่อ) ................................................................... กรรมการ
(....................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
(ลงชื่อ) ................................................................... กรรมการ
(....................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................

