
 
        ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

      เรื่อง   การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย 
       ..................................................................…. 

 
  เพ่ือให้การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการวิทยาลัย เป็นไปตาม
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัยพ.ศ. 2553 จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ในประกาศนี ้
 “กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้น
จากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
 “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจ
ปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียน นักศึกษา และให้หมายความรวมถึง
บุคคลที่นักเรียนหรือนักศึกษาอยู่ด้วยเป็นประจำหรือที่นักเรียนหรือนักศึกษาอยู่รับใช้การงาน 
 “ครูหรือคณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียน
การสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ หรือบุคคลซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและ
การวิจัยในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 “วิทยาลัย” หมายความรวมถึง ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 “องค์กรชุมชน” หมายความว่าชุมชน หรือองค์กรที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่าสิบ
ห้าคนเพ่ือดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าหนึ่งปีมีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันการอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรอง และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่จังหวัดที่วิทยาลัยนั้นตั้งอยู่ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์            
การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ได้รับการจัดตั้งตาม
กฎหมายซึ่งวิทยาลัยตั้งอยู่                           
 “ศิษย์เก่า” หมายความว่า ผู้ที่วิทยาลัยรับรองว่าสำเร็จการศึกษา หรือเคยศึกษาใน
วิทยาลัยนั้น 
 “ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่าผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงทางด้านการบริหารการอาชีวศึกษา ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม
และการประมง ด้านธุรกิจและการบริการ ด้านศิลปหัตถกรรม ด้านคหกรรม หรือด้านการศึกษาพิเศษ 
  ข้อ 2 ผู้ที่ ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับการเลือกเป็นกรรมการวิทยาลัยที่ เป็นผู้แทนครูหรือ
คณาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนสถาน
ประกอบการ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้เสนอชื่อตนเองเพ่ือรับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 
 



-๒- 
 (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
 (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (5) ไม่เป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้ เสียในสัญญาที่ทำกับวิทยาลัยหรือสถาบันการ
อาชีวศึกษา ที่วิทยาลัยนั้นสังกัด 
  ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการมีลักษณะต้องห้ามตาม (5) 
ได้ออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือหากได้มีการแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิก
ประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้บริหารสถานศึกษาภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ถอืว่าบุคคลนั้นมิได้ขาดคุณสมบัติ ถ้ามิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
  ข้อ 3 นอกจากคุณสมบัติตาม ข้อ 2 แล้วกรรมการที่เป็นผู้แทนครูหรือคณาจารย์ของวิทยาลัย
หรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยสังกัดนั้น 
  ข้อ 4 นอกจากคุณสมบัติตาม ข้อ 2 แล้วกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง ต้องเป็นผู้ปกครอง
ตามทะเบียนบ้านนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยนั้นและไม่เป็นครู บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของวิทยาลัย  หรือเป็นที่ปรึกษา หรือผู้เ ชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับ
วิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีวิทยาลัยนั้นสังกัด 
  ข้อ 5 นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 2 แล้ว กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถานประกอบการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่เป็นครูบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของวิทยาลัยนั้นหรือเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับ
วิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีวิทยาลัยนั้นสังกัด 
  ข้อ 6 นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 2 แล้วกรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่าต้องเป็นผู้เคยศึกษาหรือ
สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนั้นและไม่เป็นครูหรือคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ 
หรือลูกจ้างของวิทยาลัย ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยหรือสถาบันการอาชีวศึกษาที่
วิทยาลัยนั้นสังกัด 
  ข้อ 7 การเสนอชื่อบุคคล เพ่ือเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนครูหรือคณาจารย์
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศิษย์เก่า ให้ใช้แบบใบเสนอชื่อแต่ละประเภทตามตัวอย่ างแนบท้ายประกาศนี้ และให้
จัดส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (1) หลักฐานที่ต้องจัดส่งพร้อมใบเสนอชื่อเป็นผู้แทนครูหรือคณาจารย์ 
 (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหลักฐานอื่นใด
ของทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้เสนอชื่อ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 (๒) หลักฐานที่ต้องจัดส่งพร้อมใบเสนอชื่อเป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
 (ก) หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจ
ปกครอง  หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียน นักศึกษา  
 (ข) หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่นักเรียน นักศึกษาอยู่ด้วยเป็นประจำหรือที่
นักเรียน นักศึกษาอยู่รับใช้การงาน 
 (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหลักฐานอื่นใด
ของทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้เสนอเชื่อ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
        
 
 



-๓- 
(3) หลักฐานที่ต้องจัดส่งพร้อมใบเสนอชื่อเป็นผู้แทนศิษย์เก่า 

(ก) หลักฐานที่แสดงว่าผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เคยเข้ารับการศึกษา หรือ
สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งนั้น 

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหลักฐานอื่นใด
ของทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้เสนอชื่อ  และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ข้อ 8 การสรรหา  และการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้องค์กรชุมชน หรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเสนอชื่อผู้แทนองค์กรละหนึ่งคนให้ใช้
แบบใบเสนอชื่อแต่ละประเภทตามตัวอย่างแนบท้ายประกาศนี้ และให้จัดส่งหลักฐานพร้อมใบเสนอชื่อดังนี้ 

(1) หลักฐานที่ต้องจัดส่งพร้อมใบเสนอชื่อเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
(ก) หลักฐานที่แสดงว่าองค์กรชุมชนนั้น มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่าสิบห้าคน 

และได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี 

(ข) หลักฐานที่แสดงว่ามีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันการอาชีวศึกษา 
หรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรอง 

(ค) หลักฐานที่แสดงที่ตั้งขององค์กรชุมชนซึ่งอยู่ในท้องที่จังหวัดที่วิทยาลัยนั้นตั้งอยู่ 
(ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหลักฐานอ่ืนใด 

ของทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้เสนอชื่อและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
(จ) หลักฐานที่แสดงว่าได้รับการเสนอชื่อในฐานะเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 

(2) หลักฐานที่ต้องจัดส่งพร้อมใบเสนอชื่อเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ก) หลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามแทนสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหลักฐานอื่นใด 

ของทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามแทนสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ข้อ 9 การสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนสถานประกอบการ 

(๑) ให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนสถานประกอบการเสนอชื่อผู้แทนโดยให้จัดส่งหลักฐาน
พร้อมใบเสนอชื่อดังนี้ 

(ก) หลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามแทนสถานประกอบการ ด้านธุรกิจ การพาณิชย์ 
การเกษตรหรืออุตสาหกรรม ผู้แทนหอการค้าจังหวัดและผู้แทนองค์กรด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่ 

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหลักฐานอื่นใด 
ของทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามแทนสถานประกอบการและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

(๒) วิทยาลัยจะจัดให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนสถาน 
ประกอบการจำนวนไม่เกินห้าคน 

ข้อ 10 การส่งใบเสนอชื่อผู้แทนตามข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ให้กระทำได้สองวิธี ดังนี้ 
(1) ส่งโดยตรงที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
(2) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยถือเอาวันที่ประทับตราส่งเป็นวันเสนอชื่อใบเสนอ 

ชื่อจะต้องส่งถึงวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เลขที่122 หมู่ 12 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 ภายในวันที่ 26 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2566  ในเวลาราชการ  

ข้อ 11 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนในวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามและ 
ที่ www.ssptc.ac.th  

http://www.ssptc.ac.th/


-๔- 
ข้อ 12 วิทยาลัยจะดำเนินการให้บุคคลที่ได้รบการเสนอชื่อเป็นกรรมการและมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน พิจารณาเลือกกันเอง โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมาเลือกด้วยตนเอง เพ่ือให้เหลือผู้แทนครูหรือ
คณาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าและผู้แทน
สถานประกอบการ ในวันที่  1 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 เวลา 10.00  น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม 
            ข้อ 13 หลักเกณฑ์แลวิธีการเลือกผู้แทนประเภทต่างๆ ตามข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 
ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 (1) ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กร 
ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า มีสิทธิลงคะแนนเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนแล้วแต่กรณีได้ไม่เกินหนึ่งหมายเลข 
 (2) ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนสถานประกอบการ มีสิทธิลงคะแนนเลือกจากบัญชี 
รายชื่อผู้แทนสถานประกอบการได้ไม่เกินห้าหมายเลข 
 (๓) การเลือกให้ใช้วิธีลงคะแนน โดยทำเครื่องหมาย (x) หน้าหมายเลขประจำตัวของผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนน และการนับคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย 
 (4) ผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว
ข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้นั้น 

 (5) เมื่อปิดการลงคะแนนให้เริ่มนับคะแนนทันที 
 (6) บัตรคะแนนดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย และมิให้นับคะแนน 

 (ก) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้ผู้ใด  
 (ข) บัตรที่ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งหมายเลข  หรือบัตรที่ลงคะแนนเลือกผู้แทนสถาน
ประกอบการเกินกว่าห้าหมายเลข 
 (ค) บัตรที่ลงคะแนนที่มีการขูด ลบ ขีด ค่า 
 (7) ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กร ชุมชน
ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนสูงสุดลำดับที่หนึ่ง ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกในกรณี
ที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันเกินกว่าหนึ่งคนให้ประธานคณะกรรมการ  ดำเนินการเลือกตั้งจับสลากให้เหลือหนึ่ง
คน และให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับการเลือก  
 (8) ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนสถานประกอบการที่มีคะแนนสูงสุดลำดับที่หนึ่ง ถึงลำดับที่
ห้า ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับที่หนึ่งหรือลำดับที่สองหรือลำดับที่สามหรือลำดับ
ที่สี่ลำดับใดลำดับหนึ่ ง เมื่อรวมกับผู้ ได้รับคะแนนลำดับก่อนแล้ว มีจำนวนมากกว่าห้าคนให้ประธาน
คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจับฉลากเพ่ือให้เหลือจำนวนรวมไม่เกินห้าคนและให้ถือว่าผู้นั้น เป็นผู้ได้รับการ
เลือก 
  ข้อ 14 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทนองค์กร 
ชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า หรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทใดมีจำนวนหนึ่งคนหรือผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นผู้แทนสถานประกอบการ มีจำนวนไม่เกินห้าคน และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการเลือกเป็นผู้แทนกรรมการประเภทนั้น ๆ โดยไม่ต้องดำเนินการตามข้อ 12 
และข้อ 13 
  ข้อ 15 การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดำเนินการดังนี้ 
 (1) ผู้ประสงค์จะเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เสนอชื่อตนเอง  
    

 
 




