
 
 
 

 
ประกาศศูนย์การเรียนสถาบนัการเรยีนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสังคม 

เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์การเรยีนสถาบันการเรยีนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสังคม 
------------------------------------------ 

 

  เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู ้ตลอดชีวิต  
เพื ่อสังคม ตำแหน่ง กรรมการศูนย์การเรียนผู ้แทนผู ้ปกครอง กรรมการศูนย์การเรียนผู ้แทนบุคลากร  
ทางการศึกษา และกรรมการศูนย์การเรยีนผู้แทนผูจ้ัดการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 และข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและ
องค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555 และความในข้อ 9.2.1.1 ของ
ข้อกำหนดในแผนการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้  
ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พ.ศ. 2565 จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหาคณะกรรมการศูนย์การเรียนสถาบัน  
การเรียนรู้ตลอดชีวิตสังคม ดังนี้ 

 

ข้อ 1 จำนวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการศูนย์การเรียน 
(1) ในศูนย์การเรียนให้มีคณะกรรมการศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นคณะกรรมการศูนย์การเรียน

ตามความในกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน  
ศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555 คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพื่อสังคม” มีจำนวนห้าคน ประกอบด้วย 

 (1.1) ประธานกรรมการศูนย์การเรียน จำนวนหนึ่งคน 
 (1.2) กรรมการศูนย์การเรียนผู้แทนผู้ปกครอง จำนวนหนึ่งคน 
 (1.3) กรรมการศูนย์การเรียนผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา จำนวนหนึ่งคน 
 (1.4) กรรมการศูนย์การเรียนผู้แทนผู้จัดการศึกษา จำนวนหนึ่งคน 

(1.5) กรรมการศูนย์การเรียนผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน 
(2) ให้ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
(3) ประธานกรรมการศูนย์การเรียนและกรรมการศูนย์การเรียน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังนี้ 
(3.1) มีอายุไม่ต่ำกว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(3.2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3.3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3.4) เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ยึดมั่นศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(4) นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 9.1.3 แล้ว ประธานกรรมการศูนย์การเรียนและกรรมการ

ศูนย์การเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (4.1) กรรมการศูนย์การเรียนผู ้แทนผู ้ปกครอง ต้องเป็นผู้ปกครองตามทะเบียน

ผู้เรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียน หรือเคยศึกษาในศูนย์การเรียน 
 (4.2) กรรมการศูนย์การเรียนผู ้แทนบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นบุคลากร 

ทางการศึกษาในศูนย์การเรียน 

/ (4.3) กรรมการ ... 



 (4.3) กรรมการศูนย์การเรียนผู้แทนผู ้จัดการศึกษา ต้องเป็นผู้จัดการศึกษาหรือ
ผู้แทนผู้จัดการศึกษา ซึ่งสมาคมสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม มอบหมาย 

 (4.4) กรรมการศูนย์การเรียนผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการศึกษา 
หรือสาขาวิจัยการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาบริหารการศึกษา หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการ
ทำงานราชการ หรือมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพในท้องถิ่น หรือเป็นปราชญ์ชุมชน หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งเช่ียวชาญในสาขาอาชีพซึ่งได้ประกอบอาชีพนั้น ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

 

ข้อ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการศูนย์การเรียน 
(1) ให้ผู้บริหารศูนย์การเรียนดำเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการศูนย์การเรียนและ

กรรมการศูนย์การเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 (1.1) การสรรหาและเลือกกรรมการศูนย์การเรียนผู้แทนผู้ปกครอง และกรรมการ

ศูนย์การเรียนผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ให้บุคคลเสนอชื่อผู้ซึ่งเห็นสมควรเป็นกรรมการศูนย์การเรียน  
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1 (3) และข้อ 1 (4) จากนั้น ให้ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเลือก
กันเองให้เหลือประเภทละหนึ่งคน ทั้งนี้โดยให้แต่ละประเภทแยกกันดำเนินการ 

 (1.2) การสรรหาและเล ือกกรรมการศูนย ์การเร ียนผู ้แทนผู ้จ ัดการศึกษา  
ให้นายกสมาคมสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเสนอช่ือ 

 (1.3) การสรรหาและเลือกกรรมการศูนย์การเรียนผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดำเนินการโดย
การพิจารณาร่วมกันของผู้ซึ่งได้รับการสรรหาและได้รับการเลอืกให้เป็นกรรมการศูนย์การเรียนตามข้อ 1 (1.2) 
ข้อ 1 (1.3) ข้อ 1 (1.4) และผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ให้ได้จำนวนหนึ่งคน 

 (1.4) ให้กรรมการศูนย์การเรียนที่ได้รับสรรหาและเลอืกนั้น เลือกกันเองคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการศูนย์การเรียน 

 (1.5) ให้ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกตาม 
ข้อ 2 ต่อผู้บริหารศูนย์การเรียนพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ 

 

ข้อ 3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการศูนย์การเรียน 
(1) คณะกรรมการศูนย์การเรียนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้ง

ใหม่อีกได ้
(2) นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการศูนย์การเรียน และกรรมการศูนย์  

การเรียนพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 
 (2.1) ตาย 
 (2.2) ลาออก 
 (2.3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการศูนย์การเรียน 
(3) ในกรณีที่ประธานกรรมการศูนย์การเรียนหรือกรรมการศูนย์การเรียน พ้นจากตำแหน่ง

ก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการสรรหา เลือก และแต่งตั้งประธานกรรมการศูนย์การเรียนหรือกรรมการศูนย์การ
เรียนแทนภายในเก้าสิบวัน เว้นแต่วาระของประธานกรรมการศูนย์การเรียน หรือกรรมการศูนย์การเรียน
เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ดำเนินการก็ได้ กรณีได้ดำเนินการสรรหา เลือก และแต่งตั้งประธาน
กรรมการศูนย์การเรียนหรือกรรมการศูนย์การเรียนแทนตำแหน่งที่ว่างลง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
แทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 (4) ในกรณีที่ประธานกรรมการศูนย์การเรียนหรือกรรมการศูนย์การเรียน พ้นจากตำแหน่ง
ก่อนวาระให้คณะกรรมการศูนย์การเรียนประกอบด้วยกรรมการศูนย์การเรียนทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งประธานกรรมการศูนย์การเรียนหรือกรรมการศูนย์การเรียน ข้อ 3 (3) และในกรณีที่ประธานกรรมการ

/ ศูนย์การเรียนพ้น ... 



ศูนย์การเรียนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการศูนย์การเรียนที่เหลืออยู่เลือกกรรมการศูนย์การเรียนคน
หนึ่งทำหน้าที่ประธานกรรมการศูนย์การเรียนเป็นการช่ัวคราว 

(5) ในกรณีที่ประธานกรรมการศูนย์การเรียนและกรรมการศูนย์การเรียน พ้นตำแหน่งตาม
วาระให้ดำเนินการสรรหากรรมการศูนย์การเรียนใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ และให้ผู้ซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการศูนย์การเรียนและกรรมการศูนย์การเรียนซึ่ง
แต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่ 

 

ข้อ 4 กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครและเสนอชื่อบุคคล 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ร ับสมัครและเสนอชื ่อบุคคล องค์กรชุมชน กลุ ่มบุคคล ซึ่ง

ประสงค์เสนอช่ือผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนผู้จัดการศึกษา เข้ารับคัดเลือกเป็น
กรรมการในคณะกรรมการศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือแบบ
เสนอช่ือ รวมทั้งสมัครและเสนอช่ือ  ณ ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 25 
ธันวาคม 2565 ถึง 10 มกราคม 2566 ช่วงเวลา จันทร์ -ศุกร์ 16.30-20.30 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 
08.30-20.30 น. 

 

ข้อ 5 กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทน 
ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ

คัดเลือกเป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนผู้จัดการศึกษา ในวันที่ 11 มกราคม 
2566 ณ ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม 

 

ข้อ 6 กำหนดการคัดเลือกผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา  
ศูนย ์การเร ียนสถาบ ันการเร ียนร ู ้ตลอดชีว ิตเพื ่อส ังคม จะจ ัดให้ผ ู ้แทนผ ู ้ปกครอง  

ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา เลือกกันเองในแต่ละกลุ ่มให้ได้ผู ้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการ  
ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม กลุ่มละ 1 คน ในวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การเรียน
สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายชัชวาลย์  บุตรทอง) 
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


