
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
เรื่อง ประกาศและการคัดเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย  

**************************************** 
  เพ่ือให้การสรรหาและการคัดเลือกประธานกรรมการ และกรรมการวิทยาลัยเป็นไปตาม
กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และ
กรรมการ การประชุม วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ในประกาศนี้ 
 “กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการ การประชุม วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย 
 “ผู้ปกครอง.” หมายความว่าบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจ
ปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียนหรือนักศึกษา และให้หมายความ
รวมถึงบุคคลที่นักเรียนหรือนักศึกษาอยู่ด้วยเป็นประจ าหรือที่นักเรียนหรือนักศึกษาอยู่รับใช้การงาน 
  “ครูหรือคณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรวาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการ
เรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ หรือบุคคลซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียน
การสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ หรือบุคคลซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัยในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 “วิทยาลัย” หมายความรวมถึง ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนๆที่มีฐานะ
เทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 “องค์กรชุมชน” หมายความว่า ชุมขนหรือองค์กรที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่า
สิบห้าคนเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่ องเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี มีผลงานที่หน่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันการอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรอง และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่จังหวัดที่วิทยาลัยนั้น
ตั้งอยู่ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ได้รับการจัดตั้ง
ตามกฎหมายซึ่งวิทยาลัยตั้งอยู่ 
 “ศิษย์เก่า” หมายความว่า ผู้ที่วิทยาลัยรับรองว่าส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาใน
วิทยาลัยนั้น 
 “ผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงทางด้านการบริหารการอาชีวศึกษา ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านอุตสาหกรรม ด้าน
เกษตรกรรมและการประมง ด้านธุรกิจและการบริการ ด้านศิลปหัตถกรรม ด้านคหกรรม หรือด้านการศึกษา
พิเศษ 
 ข้อ 2  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการวิทยาลัยที่เป็นผู้แทนครูหรือ
คณาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมาชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทน
สถานประกอบการ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้เสนอชื่อตนเอง เพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

/(1) มีอายุไม่ต่ ากว่า..... 



  (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
  (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (3)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (4)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (5)  ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับวิทยาลัยหรือสถาบันการ
อาชีวศึกษาท่ีวิทยาลัยนั้นสังกัด 
  ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการมีลักษณะต้องห้ามตาม 
ข้อ (5) ได้ออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือหากได้มีการแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าคน
ได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามดังกล่าแล้ว ต่อผู้บริหารสถานศึกษาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ถือว่าบุคคลนั้นมิได้ขาดคุณสมบัติ ถ้ามิได้ด าเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นไม่
เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
 ข้อ 3  นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 2 แล้ว กรรมการที่เป็นผู้แทนครูหรือคณาจารณ์ต้องเป็น
ครูหรือคณาจารย์ของวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยนั้นสังกัด 
 ข้อ 4  นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 2 แล้ว กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครองต้องเป็นผู้ปกครอง
ตามทะเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังอยู่ในวิทยาลัยนั้น และไม่ เป็นครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างวิทยาลัย หรือเป็นที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ชึ่งมีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยหรือ
สถาบันการอาชีวศึกษาท่ีวิทยาลัยนั้นสังกัด 
 ข้อ 5  นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 2 แล้ว กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถานประกอบการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่เป็นครู บุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างวิทยาลัย หรือเป็นที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ชึ่งมีสัญญาจ้างกับ
วิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีวิทยาลัยนั้นสังกัด 
  ข้อ 6  นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 2 แล้ว กรรมการที่ผู้แทนศิษย์เก่า ต้องเป็นผู้เคยศึกษาหรือ
ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนั้น และไม่เป็นครูหรืออาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างวิทยาลัย หรือเป็นที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ชึ่งมีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยหรือสถาบันการ
อาชีวศึกษาท่ีวิทยาลัยนั้นสังกัด 
 ข้อ 7  การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนครูหรือคณาจารย์ 
ผู้แทนปกครอง ผู้แทนศิษย์เก่า ให้ใช้แบบใบเสนอชื่อแต่ละประเภทตามตัวอย่างแนบท้ายประกาศนี้ และให้
จัดส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (1)  หลักฐานที่ต้องจัดส่งใบเสนอชื่อเป็นผู้แทนครูหรือคณาจารย์ 
   (ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ
หลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้เสนอชื่อ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
  (2)  หลักฐานที่ต้องจัดส่งพร้อมใบเสนอชื่อเป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
   (ก) หลักฐานแสดงว่าเป็นบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจ
ปกครองหรือผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ของนักเรียน นักศึกษาหรือ 
   (ข) หลักฐานที่แสดงที่เป็นบุคคลที่นักเรียน นักศึกษาอยู่ด้วยเป็นประจ าหรือที่
นักเรียน นักศึกษาอยู่รับใช้การงาน 
   (ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหลักฐาน
อ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้เสนอชื่อ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

/(3) หลักฐาน.... 



  (3)  หลักฐานที่ต้องจัดส่งพร้อมใบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่า 
   (ก) หลักฐานที่แสดงผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเคยเข้ารับการศึกษา
หรือส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งนั้น 
   (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหลักฐาน
อ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้เสนอชื่อ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 ข้อ 8  การสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้องค์กรชุมชน หรือสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเสนอชื่อผู้แทนองค์กรละหนึ่งคนให้ใช้
แบบใบเสนอชื่อแต่ละประเภทตามตัวอย่างแนบท้ายประกาศนี้ และให้จัดส่งหลักฐานพร้อมใบเสนอชื่อดังนี้ 
  (1)  หลักฐานที่ต้องจัดส่งพร้อมใบเสนอชื่อเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
   (ก) หลักฐานที่แสดงว่าองค์กรชุมชนนั้นมีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่าสิบห้า
คน และได้ด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี 
   (ข) หลักฐานที่แสดงว่ามีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานบันการ
อาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรอง 
   (ค) หลักฐานที่แสดงที่ตั้งขององค์กรชุมชนซึ่งอยู่ในท้องถิ่นที่จังหวัดที่วิทยาลัย
นั้นตั้งอยู ่
   (ง) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหลักฐาน
อ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้เสนอชื่อ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
   (จ) หลักฐานที่แสดงว่าได้รับการเสนอชื่อในฐานะเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
  (2)  หลักฐานที่ต้องจัดส่งพร้อมใบเสนอชื่อในฐานะเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   (ก) หลักฐานของผู้มีอ านาจลงนามแทนสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหลักฐาน
อ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้มีอ านาจลงนามแทนสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อ 
 ข้อ 9  การสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนสถานประกอบการ 
  (1)  ให้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนสถานประกอบการ เสนอชื่อผู้แทนโดยให้จัดส่ง
หลักฐานพร้อมใบเสนอชื่อดังนี้ 
   (ก) หลักฐานของผู้มีอ านาจลงนามแทนสถานประกอบการด้านธุรกิจ การ
พาณิชย์ การเกษตร หรืออุตสาหกรรม ผู้แทนหอการค้าจังหวัด และผู้แทนองค์กรด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่ 
   (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหลักฐาน
อ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้เสนอชื่อ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
  (2)  วิทยาลัยจะจัดให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนสถาน
ประกอบการจ านวนไม่เกินห้าคน  
 ข้อ 10 การส่งใบเสนอชื่อผู้แทนตามข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ให้กระท าได้สองวิธีดังนี้ 
  (1) ส่งโดยตรงที่วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
 

/(2) ส่งทางไปรษณีย์... 



  (2) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยถือเอาวันที่ประทับตราส่งเป็นวันเสนอชื่ อ ใบ
เสนอชื่อ จะต้องส่งถึงวิทยาลัยเทคนิคสักน าแพง 76 หมู่ 1 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130  ภายในวันที่  ๗ มกราคม 256๕ ในเวลาราชการ 
 ข้อ 11 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง จะประกาศบัญชีราชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ในวันที่ 1๔ มกราคม 256๕ ณ อาคารอ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง และที่เว็บไซต์ 
www.skptc.ac.th  
 ข้อ 12 วิทยาลัยฯจะด าเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนพิจารณาเลือกกันเอง โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมาเลือกด้วยตนเองเพ่ือให้เหลือผู้แทนครู หรือ
คณาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้แทน
สถานประกอบการ ในวันที่ 20 มกราคม 256๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอ านวยการ  วิทยาลัยเทคนิค
สันก าแพง 
 ข้อ 13 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนประเภทต่าง ๆ ตามข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 ให้
ด าเนินการดังนี้ 
  (1) ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า มีสิทธิลงคะแนนเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนครูและคณาจารย์ ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนแล้วแต่กรณีได้ไม่เกินหนึ่งหมายเลข 
  (2) ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนสถานประกอบการมีสิทธิลงคะแนนเลือกจาก
รายชื่อผู้แทนสถานประกอบการได้ไม่เกินห้าหมายเลข 
  (3) การเลือกให้ใช้วิธีลงคะแนน โดยท าเครื่องหมาย (X) หน้าหมายเลขประจ าตัวของ
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนน และการนับคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย 
  (4) ผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้นั้น 
  (5) เมื่อปิดการลงคะแนนให้เริ่มนับคะแนนทันที 
  (6) บัตรคะแนนดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
   (ก) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้ใด 
   (ข) บัตรที่ลงคะแนนเกิดกว่าหนึ่งหมายเลข หรือบัตรที่ลงคะแนนเลือกผู้แทน
สถานประกอบการเกินกว่าห้าหมายเลข 
   (ค) บัตรที่ลงคะแนนที่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า 
  (7) ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีคะแนนสูงสุดล าดับที่หนึ่ง ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือก 
   ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันเกินกว่าหนึ่งคน ให้ประธานกรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้งจับฉลากให้เหลือหนึ่งคน และให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับการเลือก 
  (8) ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนสถานประกอบการที่มีคะแนนสูงสุดล าดับที่หนึ่งาถึง
ล าดับที่ห้าถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือก 
   ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดล าดับที่หนึ่งหรือล าดับที่สองหรือล าดับที่สามหรือ
ล าดับที่สี่ล าดับใดล าดับหนึ่งเมื่อรวมกันได้รับคะแนนล าดับก่อนแล้วมีจ านวนมากกว่าห้าคนให้ประธาน
คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งจับฉลากเพ่ือให้เหลือจ านวนรวมไม่เกินห้าคน และให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับ
เลือก 

/ข้อ 14 ในกรณีที่มีผู้... 



 ข้อ 14 ในกรณีที่มีผู้ ได้รับการเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทน
องค์กรชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า หรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทใดมีจ านวนหนึ่งคน หรือผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นผู้แทนสถานประกอบการมีจ านวนไม่เกินห้าคน และบุคลากรดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการเลือกเป็นผู้แทนกรรมการประเภทนั้น ๆ โดยไม่ต้อง
ด าเนินการตามข้อ 12 และข้อ 13 
 ข้อ 15 การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ด าเนินการดังนี้ 
  (1) ผู้ประสงค์จะเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เสนอชื่อตนเอง 
  (2) ครูหรือคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานั้น ศิษย์เก่า 
ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือก
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อวิทยาลัยนั้น 
  (3) หลักฐานที่ต้องจัดส่งพร้อมใบเสนอชื่อ 
   (ก) หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์สูงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านตามที่ก าหนด 
   (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหลักฐาน
อ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
   การยื่นใบเสนอผู้ทรงคุณวุฒิให้ใช้แบบใบเสนอชื่อตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
  (4) การส่งใบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้กระท าได้สองวิธีดังนี้ 
   (ก) ส่งโดยตรงที่วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
   (ข) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยถือเอาวันที่ประทับตราส่งเป็นเสนอชื่อ      
ใบเสนอชื่อ จะต้องส่งถึงวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 76 หมู่ 1 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130 ภายใน วันที่ ๒๐ ธันวาคม 2564 – ๗ มกราคม 256๕ ในเวลาราชการ 
 ข้อ 16 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ในวันที่ 1๔ มกราคม 256๕ ณ อาคารอ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง และที่เว็ปไซต์ 
www.skptc.ac.th     
 ข้อ 17 วิทยาลัยฯจะด าเนินการให้บุคคลที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการที่เป็นผู้ แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้แทน
สถานประกอบการ ผู้แทนพระภิกษุหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันเลือกผู้ทรงคุณวุฒิคน
หนึ่งเป็นประธานกรรมการใน วันที่  20 มกราคม 256๕ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร
อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 
 ข้อ 18 ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวการเสนอชื่อ การเลือก หรือการสรรหากรรมการ หรือประธาน
กรรมการให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง แต่งตั้งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 
 ข้อ 19 วิทยาลัยฯจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการ 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง ที่ www.skptc.ac.th 
    

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

       (นางสมหวัง  โชติการ) 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 


