
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คาํนํา 
                  
  วทิยาลยัชุมชน เป็นสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัที่จดัการศกึษาระดบัตํ่ากว่า
ปริญญาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  และบริหารจัดการร่วมโดยชุมชน  
โดยวิทยาลัยชุมชนมีปรัชญาในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา  เพื่อเพิม่คุณค่าชวีติและศกัยภาพของบุคคล ปจัจุบนัวทิยาลยัชุมชน 
เป็นสถาบนัการศกึษาในสงักดัสาํนกับรหิารงานวทิยาลยัชุมชน  สาํนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา มจีํานวน  ๑๙  แห่ง  ไดแ้ก่ วทิยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก พจิติร แพร ่ 
หนองบวัลําภู  บุรรีมัย์ มุกดาหาร ยโสธร สระแก้ว อุทยัธานี สมุทรสาคร ตราด ระนอง 
พงังา สตูล ปตัตานี นราธิวาส ยะลาและสงขลา ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๔๕ - ๒๕๕๑ 
วทิยาลยัชุมชนมผีูส้าํเรจ็การศกึษาหลกัสตูรอนุปรญิญาจํานวน ๑๖,๒๖๙ คน โดยผูส้าํเรจ็
การศกึษาจากวทิยาลยัชุมชนสามารถนําความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดไ้ปใชใ้นการประกอบอาชพี
และนําไปใชใ้นการพฒันางานทีท่าํอยู ่
                   ผูส้ําเรจ็การศกึษาหลกัสูตรระดบัอนุปรญิญาของวทิยาลยัชุมชนจะเขา้รบั
อนุปรญิญาบตัรซึ่งไดร้บัความอนุเคราะห์จากท่านองคมนตรใีหเ้กยีรตเิป็นประธานในพธิี
โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีประสาท
อนุปรญิญาวทิยาลยัชุมชนภาคเหนือ นายพลากร สวุรรณรตัน์ เป็นประธานในพธิปีระสาท
อนุปรญิญาวทิยาลยัชุมชนภาคใต้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพธิปีระสาท
อนุปรญิญาวทิยาลยัชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และพลเรอืเอกชุมพล ปจัจุสานนท ์ 
เป็นประธานในพธิีประสาทอนุปรญิญาวทิยาลยัชุมชนในภาคตะวนัออกและภาคกลาง  
เพื่อให้พธิปีระสาทอนุปรญิญาบตัรของวทิยาลยัชุมชนเป็นพธิีที่มคีุณค่าสําหรบัผู้สําเร็จ
การศกึษา  ดงันัน้ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โดยสาํนักบรหิารงานวทิยาลยั
ชุมชนจงึไดจ้ดัทําแนวปฏบิตัใินพธิปีระสาทอนุปรญิญาบตัรของวทิยาลยัชุมชนขึน้ เพื่อให้
วทิยาลยัชมุชนถอืเป็นแนวปฏบิตัริว่มกนัต่อไป   
 
 
 
                                                                   
   
 
 

 

(นายสเุมธ  แยม้นุ่น) 
เลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 



 ๒

สารบญั 
 
                                                                                                       หน้า 
บทนํา          ๓ 

          แนวปฏบิตัใินพธิปีระสาทอนุปรญิญาบตัรของวทิยาลยัชมุชน                  ๕ 
 
            ก. การประสานงานก่อนพิธี                                                       ๖ 
 
          ข. การปฏิบติังานระหว่างงานพิธี                                                ๗ 
               ๑.  กาํหนดการพธิปีระสาทอนุปรญิญาบตัร                             ๗ 
                 ๒.  การฝึกซอ้ม                                                            ๙ 

      ๓.  การจดัเวท ี                                                              ๑๐ 
                  ๔.  การจดัทีน่ัง่ของผูส้าํเรจ็การศกึษาและผูเ้ขา้รว่มในพธิ ี             ๑๒ 
 
         ค. การปฏิบติัระหว่างงานพิธี                                              ๑๒ 
                                    ๑.  การปฏบิตัตินของผูส้าํเรจ็การศกึษาทีจ่ะเขา้รว่มพธิ ี                 ๑๒ 
                     ๒.  การลาํดบัขัน้ตอนของพธิกีาร                                             ๑๓ 
                     ๓.  การเตรยีมตวัของผูส้าํเรจ็การศกึษาก่อนซอ้มรบัในพธิ ี             ๑๔ 
                     ๔.  การแต่งกาย                                                          ๑๔ 
                  ๕.  การเขา้รบัอนุปรญิญาบตัร                                                ๑๖ 
                      ๖.  การใหโ้อวาทของประธานในพธิ ี                                         ๑๗ 
                     ๗. การกล่าวปฏญิาณตนของผูส้าํเรจ็การศกึษา                            ๑๗ 
                     ๘.  การถ่ายภาพรว่มกนั                                                        ๑๘ 
 
            ง. การดาํเนินงานภายหลงังานพิธี                                                                    ๑๙ 
 
 

         ภาคผนวก                                                                                                    ๒๐ 
             (๑) ตวัอยา่งการแต่งกายของนกัศกึษาชายวทิยาลยัชุมชน                                     ๒๑ 

(๒) ตวัอยา่งการแต่งกายของนกัศกึษาหญงิวทิยาลยัชมุชน                                ๒๒ 
           (๓) ขอ้บงัคบัสาํนกับรหิารงานวทิยาลยัชุมชน วา่ดว้ยเขม็วทิยฐานะ                   ๒๓ 
               ตรา เครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ และเครือ่งแบบ เครือ่งหมาย 
               เครือ่งแต่งกาย เครือ่งแบบ ผูส้าํเรจ็การศกึษาสาํหรบันกัศกึษาของ 
               วทิยาลยัชุมชน พ.ศ. 2549 



 ๓

 
บทนํา 

 
                      วทิยาลยัชมุชนเป็นสถาบนัการศกึษาทีจ่ดัตัง้ใหก้บัชุมชนในพืน้ทีท่ีข่าดแคลน
สถาบันอุดมศึกษาโดยมีการวางรากฐานทางความคิดและแนวทางดําเนินงานโดย
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วฒันชยั รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร ในปี พ.ศ. 
๒๕๔๔ ซึ่งได้นําแนวคิดมาจากวิทยาลัยชุมชนประเทศสหรฐัอเมริกามาสู่การปฏิบัต ิ 
โดยการปรบัใชใ้ห้เหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วย 
การจดัการศกึษาระดบัอุดมศึกษาต่ํากว่าปรญิญารูปแบบวทิยาลยัชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖   
ไดก้าํหนดความหมายของวทิยาลยัชมุชน หมายถงึ สถาบนัอุดมศกึษาของรฐัทีจ่ดัการศกึษา
ระดับตํ่ากว่าปริญญาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และบริหารจัดการร่วม 
โดยชุมชนยดึปรชัญาเพื่อสรา้งโอกาสทางการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  เพื่อเพิม่คุณค่าชวีติ
และศกัยภาพของบุคคลและชุมชน  ตามพนัธกจิในการจดัการเรยีนการสอน  วจิยั บรกิาร
วชิาการ  และทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรมทีม่จุีดเน้นเพือ่มุง่สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนและ
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื  ตามแผนพฒันาอุดมศกึษาระยะยาว ๑๕ ปี  
                   วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาทัง้สายวิชาการและ 
วชิาชพีในหลกัสตูรอนุปรญิญาและหลกัสตูรประกาศนียบตัร  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของชมุชนโดยกลุ่มเป้าหมายสาํคญัม ี๒ กลุ่ม คอื ผูข้าดโอกาสทางการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
ซึง่มุ่งเขา้มาศกึษาหลกัสตูรอนุปรญิญาและหลกัสตูรประกาศนียบตัร และประชาชนทัว่ไป
ในชุมชนซึง่มุ่งเขา้รบับรกิารหลกัสตูรฝึกอบรมหรอืหลกัสตูรระยะสัน้ อาท ิผูท้ีท่ํางานอยู่แลว้
และต้องการพฒันาอาชพีหรอืเปลี่ยนงาน  หรอืผู้ที่ไม่มงีานทํา หรอืผู้ที่ต้องการพฒันา
คุณภาพชวีติ 
                หลกัการดําเนินงานของวิทยาลยัชุมชน  ยึดหลกัการบริการการศึกษา 
ที่เปิดกว้างและเข้าถึงง่าย  อาท ิ ค่าใช้จ่ายน้อย  รบัผู้เรยีนทุกกลุ่มอายุ อํานวยความ
สะดวกให้ผู้เรยีน  ความยดืหยุ่นในวธิกีารเรยีน  ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
โดยจดัหลกัสูตรหลากหลายประเภท ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นคุณภาพและการใช้
ประโยชน์ และการกระจายอํานาจใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการและกํากบัดูแล
ในรปูของสภาวทิยาลยั  และสภาวชิาการ  ตลอดจนเน้นการใชท้รพัยากรของรฐัและทีม่อียู่
หลากหลายใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดเพื่อชุมชนในการจดัการศกึษาโดยผนึกกําลงัเป็นเครอืขา่ย
รว่มกบัชมุชนในภาคสว่นต่างๆ 
    



 ๔

                ปจัจุบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษา ในสังกัดสํานักบริหารงาน
วทิยาลยัชุมชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จํานวน ๑๙ แห่งไดแ้ก่ วทิยาลยัชุมชน
แม่ฮ่องสอน ตาก  พจิติร แพร่  หนองบวัลําภู  บุรรีมัย์ มุกดาหาร ยโสธร สระแก้ว อุทยัธานี 
สมุทรสาคร ตราด ระนอง พงังา สตูล ปตัตานี นราธวิาส ยะลาและสงขลา เปิดสอนหลกัสูตร
ระดบัอนุปรญิญาสาขาต่างๆ ไดแ้ก่ อนุปรญิญาศลิปศาสตร ์อนุปรญิญาเทคโนโลย ีอนุปรญิญา
ศกึษาศาสตร ์ อนุปรญิญาวทิยาศาสตร ์ อนุปรญิญาสารสนเทศศาสตร ์ อนุปรญิญาบญัชแีละ
อนุปรญิญาการแพทยแ์ผนไทย รวม ๑๙ สาขาวชิา  
                 ผูส้าํเรจ็การศกึษาหลกัสตูรระดบัอนุปรญิญาจากวทิยาลยัชุมชนทุกคน จะเขา้รบั
อนุปรญิญาบตัรในพธิปีระสาทอนุปรญิญาบตัรทีว่ทิยาลยัจดัใหแ้ก่ผูส้าํเรจ็การศกึษาของวทิยาลยั
ชุมชน ซึ่งได้รบัความอนุเคราะห์จากท่านองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาท
อนุปรญิญาบตัรของวทิยาลยัชุมชนทุกแหง่  
                 พธิปีระสาทอนุปรญิญาบตัรของวทิยาลยัชุมชนเป็นพธิทีีท่รงเกยีรตแิละมคีุณค่า
แก่นักศกึษาทีส่ําเรจ็การศกึษาจากวทิยาลยัชุมชน  ดงันัน้ การจดัพธิปีระสาทอนุปรญิญาของ
วทิยาลยัชุมชนจะต้องถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบแบบแผน และใหก้ารจดังานพธิมีรีูปแบบ
เดยีวกนัทุกวทิยาลยั  ซึ่งชาววทิยาลยัชุมชนทุกคนต้องพรอ้มใจกนัและใหค้วามสําคญัเพื่อพธิี
ประสาทอนุปรญิญาบตัรของวทิยาลยัชุมชนเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและเป็นที่ภาคภูมใิจ 
แก่ผูส้าํเรจ็การศกึษาและครอบครวั คณาจารย ์นักศกึษาปจัจุบนั ศษิยเ์ก่าและผูบ้รหิารวทิยาลยั
ชุมชนตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การจัดการศึกษาให้กับ
วทิยาลยัชุมชนสบืไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๕

แนวปฏิบติัในพิธีประสาทอนุปริญญาบตัรของวิทยาลยัชมุชน 
 

แนวปฏบิตัใินพธิปีระสาทอนุปรญิญาบตัรของวทิยาลยัชุมชน แบ่งการดําเนินงาน
เป็น ๒ สว่นดงัน้ี คอื 

 

               ๑. สาํนักบริหารงานวิทยาลยัชมุชน  
                      สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เป็นหน่วยงานต้นสังกัดจะทําหน้าที่
ประสานงานกบัฝา่ยเลขานุการของท่านองคมนตรใีนการขอกําหนดวนั เวลา สถานที ่สารแสดง
ความยนิด ีการออกหนังสอืโดยเลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ลงนามถึงท่าน
องคมนตร ีการจดัส่งเอกสารและการประสานงานในรายละเอยีดต่างๆ ของงานพธิ ี ซึ่งไดร้บั
ความอนุเคราะหจ์ากท่านองคมนตรใีหเ้กยีรติเป็นประธานในพธิปีระสาทอนุปรญิญาบตัรของ
วทิยาลยัชุมชนทุกแหง่ ดงัน้ี 
                       ๑)  ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณนายแพทยเ์กษม วฒันชยั  

             ประธานในพธิปีระสาทอนุปรญิญาวทิยาลยัชุมชนภาคเหนือ   
             ไดแ้ก่ วทิยาลยัชุมชนแมฮ่อ่งสอน ตาก  พจิติร และแพร ่  

๒) นายพลากร สวุรรณรตัน์   
ประธานในพธิปีระสาทอนุปรญิญาวทิยาลยัชุมชนภาคใต ้

        ไดแ้ก่ วทิยาลยัชุมชนระนอง พงังา สตูล ปตัตานี นราธวิาส ยะลา 
        และสงขลา   
๓) พลเอกสรุยทุธ ์จุลานนท ์

ประธานในพธิปีระสาทอนุปรญิญาวทิยาลยัชุมชน 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ไดแ้ก่ วทิยาลยัชุมชนหนองบวัลาํภ ู บุรรีมัย ์มกุดาหาร และยโสธร 

๔) พลเรอืเอกชุมพล  ปจัจุสานนท ์
        ประธานในพธิปีระสาทอนุปรญิญาใหว้ทิยาลยัชมุชนภาคตะวนัออก 

             และภาคกลาง  
             ไดแ้ก่ วทิยาลยัชมุชนสระแกว้ อุทยัธานี สมทุรสาคร และตราด 
 

     ๒. วิทยาลยัชมุชน  
                       วิทยาลยัชุมชน ที่จะมีพิธีประสาทอนุปริญญาบตัรต้องประสานงานมายงั
สํานักบรหิารงานวทิยาลยัชุมชน ในการออกหนังสอืและรอการแจง้กําหนดการของประธานใน
พธิแีละหลงัจากนัน้ประธานสภาวทิยาลยัชุมชนหรอืผูอ้ํานวยการวทิยาลยัชุมชนจงึจะประสาน
รายละเอยีดอื่นๆ กบัเลขานุการของท่านองคมนตร ีเช่น การอาํนวยความสะดวกในการเดนิทาง 
การประสานกบัหน่วยงานอื่นๆ ของจงัหวดั การปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง เป็นตน้  
 
 



 ๖

ก. การประสานงานก่อนพิธี 
วิทยาลยัชมุชน  ดาํเนินการดงัน้ี 

               ๑.  ฝา่ยงานทะเบยีนและวชิาการของวทิยาลยัทาํการตรวจสอบผลการเรยีนทุก
รายวชิาของนกัศกึษาตามระเบยีบวา่ดว้ยผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัอนุปรญิญาของวทิยาลยัชุมชน  
           ๒.  นํารายชื่อและผลการตรวจสอบคุณสมบตัิผูส้ําเรจ็การศกึษาเขา้ที่ประชุม
สภาวทิยาลยัชุมชนเพื่อให้การเหน็ชอบอนุมตัิผูส้ําเรจ็การศึกษาและอนุมตัิให้จดัพธิีประสาท
อนุปรญิญาบตัร และจดัทาํรายงานการประชุม 
           ๓.  สรุปจํานวน รายชื่อผูส้ําเรจ็การศกึษาในแต่ละสาขาและผลการดําเนินงาน
การจดัการศึกษาที่เป็นไปตามภารกิจของวิทยาลยัชุมชนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและจดัทํา
รายงานการดาํเนินงานของวทิยาลยัชุมชนเป็นเอกสารรปูเล่ม 
           ๔.  วทิยาลยัชุมชนที่จะจดัพธิปีระสาทอนุปรญิญาต้องตรวจสอบความพรอ้ม
เบือ้งตน้ ไดแ้ก่ การดาํเนินการของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในงานพธิ ีสถานที ่เอกสาร การจดัเตรยีม
อุปกรณ์ในการอาํนวยการจดังาน  
           ๕.  วทิยาลยัชุมชนทําหนังสอืถึงสํานักบรหิารงานวทิยาลยัชุมชน เพื่อจดัทํา
หนังสอืถึงประธานในพธิี ซึ่งต้องลงนามโดยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศกึษา เพื่อขอ
กําหนดวนั เวลาของพธิปีระสาทอนุปรญิญาพรอ้มแนบกําหนดการของพธิปีระสาทอนุปรญิญา
ใหป้ระธานในพธิทีราบ พรอ้มแนบเอกสารในขอ้ ๒ และ ๓ 
                ๖.  เมื่อวทิยาลยัชุมชนไดก้ําหนดวนัพธิปีระสาทอนุปรญิญาจากประธานในพธิี
แลว้วทิยาลยัชุมชนตอ้งทาํหนงัสอืถงึผูอ้าํนวยการสาํนกับรหิารงานวทิยาลยัชุมชน เพื่อเชญิรว่ม
เป็นเกยีรตใินพธิแีละขอสารแสดงความยนิดแีก่ผูส้ําเรจ็การศกึษา และเพื่อขอความอนุเคราะห์
สํานักบรหิารงานวทิยาลยัชุมชนใหเ้ชญิผู้บรหิารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและ
คณะกรรมการวทิยาลยัชุมชน 
           ๗. วิทยาลัยชุมชนทําหนังสือถึงสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  เพื่อทํา
หนงัสอืถงึประธานในพธิเีพือ่ขอสารแสดงความยนิดแีก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา โดยจดัทาํรา่งสารแนบ
สง่มาดว้ย 
 

สาํนักบริหารงานวิทยาลยัชมุชน ดาํเนินการดงัน้ี 
            ๑. ตรวจสอบเอกสารและขอ้มูลการดําเนินงานของวทิยาลยัชุมชนให้มคีวาม
ถูกตอ้งและครบถว้น 
            ๒. ทําหนังสอืถงึประธานในพธิ ีโดยใหผู้อ้ํานวยการสํานักบรหิารงานวทิยาลยั
ชุมชนลงนามถงึเลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา เพื่อใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาลงนามในหนังสอืถึงประธานในพธิ ีพรอ้มแนบกําหนดการและเอกสารสรุปผลการ
ดาํเนินงานของวทิยาลยัชุมชน 
            ๓. เมื่อประธานในพธิกีําหนดวนั เวลา และแจง้การรบัเชญิ สาํนักบรหิารงาน
วทิยาลยัชุมชนแจง้กลบัวทิยาลยัเพือ่รบัทราบการรบัเชญิ และใหว้ทิยาลยัเตรยีมการพธิต่ีอไป 



 ๗

            ๔. สํานักบรหิารงานวทิยาลยัชุมชน  มหีนังสอืถงึเลขาธกิารคณะกรรมการ 
การอุดมศกึษา ผูบ้รหิารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และคณะกรรมการวทิยาลยั
ชุมชนเพือ่เชญิรว่มเป็นเกยีรตใินพธิ ี 
            ๕. สํานักบรหิารงานวิทยาลยัชุมชนประสานกบัวทิยาลยัชุมชนในด้านความ
พรอ้มและเตรยีมการขออนุมตัเิดนิทางไปราชการเพื่อลงพืน้ทีก่่อนวนัพธิลี่วงหน้า ๑ วนั ในการ
ตรวจสอบความพรอ้มของการเตรยีมการพธิขีองวทิยาลยัและเพือ่เขา้รว่มในพธิ ี
 

ข. การปฏิบติังานระหว่างงานพิธี 
 

๑. กาํหนดการพิธีประสาทอนุปริญญาบตัร 
     กําหนดการพธิปีระสาทอนุปรญิญาบตัรของวทิยาลยัชุมชน ควรหารอืผู้เกี่ยวขอ้ง 

ในการออกกาํหนดการ โดยกาํหนดการควรพจิารณาจากความพรอ้มและความเหมาะสมของทุกฝา่ย
เชน่ การเดนิทางของประธานในพธิ ี การเดนิทางของผูเ้ขา้รว่มพธิใีนแต่ละพืน้ที ่การรกัษาความ
ปลอดภยั ฯลฯ   

     เพื่อใหก้ารดําเนินการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย วทิยาลยัควรจดัทํากําหนดการ ๒ 
แบบคอื กาํหนดการทีเ่ป็นทางการของงานพธิ ีและกาํหนดการเดนิทางของประธานในพธิซีึง่ควร
เป็นหมายกําหนดการอย่างละเอียดของประธานในพิธีเพื่อการอํานวยความสะดวกในการ
เดนิทาง ตัง้แต่การเดนิทางจากกรงุเทพมหานคร จนถงึการเดนิทางกลบั  
 

               ตวัอยา่งกาํหนดการงานพธิปีระสาทอนุปรญิญา มดีงัน้ี 
 
 
 

กาํหนดการ 
พิธีประสาทอนุปริญญาบตัรแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษาวิทยาลยัชมุชน................. 

ประจาํปีการศึกษา........... 
วนั..........ท่ี........เดือน...............พ.ศ. ........... 

ณ ห้องประชมุ.............................สถานท่ี...........................จงัหวดั.................... 
..................................... 

 

      ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐  น.         -   ผูส้าํเรจ็การศกึษารายงานตวั (จุดรบัรายงานตวั) 
                                            ณ................................  
                                            ตรวจสอบการแต่งกาย 
                                            ตรวจสอบลาํดบัรายชื่อการเขา้แถว 
 

      ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.           -  ผูส้าํเรจ็การศกึษาเขา้แถวตามลาํดบัชื่อ 
                                            เพื่อเตรยีมเขา้หอ้งพธิ ี 
                                            และผูส้าํเรจ็การศกึษาพรอ้มกนัในหอ้งพธิ ี



 ๘

      ๐๙.๐๐ -  ๐๙.๓๐ น.          -  นิมนตพ์ระสงฆ ์๙ รปู 
                                            แขกผูม้เีกยีรตพิรอ้มกนัในหอ้งพธิ ี
 

      ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.           -  ผูว้า่ราชการจงัหวดั ผูบ้รหิารสาํนกังานคณะกรรมการการ 
                                            อุดมศกึษา ผูอ้าํนวยการสาํนกับรหิารงานวทิยาลยัชุมชน   
                                            สภาวทิยาลยัชุมชนรว่มตอ้นรบัประธานในพธิ ี
                                            ประธานในพธิเีขา้หอ้งรบัรอง (พกัผอ่นและสวมครยุ)  
 

      ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.          -  ประธานในพธิเีขา้สูบ่รเิวณงาน 
                                         -  แขกผูม้เีกยีรตแิละผูส้าํเรจ็การศกึษาภายในหอ้งพธิ ี
                                            ยนืพรอ้มกนั 
                                         -  ประธานในพธิจุีดธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยัและ 
                                            นมสัการพระสงฆ ์และกลบัมานัง่ประจาํทีป่ระธาน 
                                         -  ประธานสภาวทิยาลยัชุมชนกล่าวรายงานความเป็นมาและ 
                                            ผลการดาํเนินงานของวทิยาลยัชมุชน 
                                         -  ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัชุมชนกล่าวรายนามผูม้อุีปการคุณ 
                                         -  ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัชุมชนหรอืผูแ้ทนกล่าวรายนาม  
                                            ผูส้าํเรจ็การศกึษา 

-  ผูส้าํเรจ็การศกึษาเขา้รบัการประสาทอนุปรญิญาบตัร   
   จาํนวน...........คน  ตามรายสาขาวชิาดงัน้ี 

                                        ๑. สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
                                             ๒. สาขาวชิาสงัคมศาสตร ์
                                             ๓. สาขาวชิาเทคโนโลย ี
                                             ๔. สาขาวชิาการบญัช ี
                                             ๕. สาขาวชิาศลิปศาสตร ์
                                             ๖. สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์
 

                                         -  ผูแ้ทนผูส้าํเรจ็การศกึษากล่าวคาํปฏญิาณตน 
                                         -  ประธานในพธิกีล่าวใหโ้อวาท 
                                         -  ประธานในพธิกีราบพระสงฆ(์เสรจ็พธิ)ี 
                                         -  รว่มถ่ายภาพกบัประธานในพธิแีละคณะผูบ้รหิารสาํนกังาน 
                                            คณะกรรมการการอุดมศกึษา คณะกรรมการสภาวทิยาลยั 
                                            ชุมชนและคณาจารย ์
 

      ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.         -  รบัประทานอาหารและประธานในพธิเีดนิทางกลบั 
 

     หมายเหต ุ กาํหนดเวลาอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม                                                        



 ๙

 

๒.  การฝึกซ้อม 
     การฝึกซ้อมของผูส้ําเรจ็การศกึษาของวทิยาลยัชุมชน ในพธิปีระสาทอนุปรญิญา 

ใหป้ฏบิตัติน ดงัต่อไปน้ี 
               ๑. ผูส้าํเรจ็การศกึษาทุกคนตอ้งฝึกการรบั  
                ๒. ผูส้าํเรจ็การศกึษาชายและหญงิฝึกทาํความเคารพดว้ยการคาํนบัใหส้วยงาม 
                ๓. ผูส้าํเรจ็การศกึษาทุกคนเตรยีมฝึกเดนิเขา้รบัและถอยออกจากจุดทีก่าํหนด 
                ๔. การรบัใหย้นืตวัตรง ยื่นแขนขวาไปขา้งหน้าและรบัใบอนุปรญิญาบตัรตรง
กลางด้วยความน่ิมนวล (ไม่เอางาน) เก็บขอ้มอืเขา้หาตวัใหโ้ดยใบอนุปรญิญาบตัรแนบลําตวั
และเดนิถอยหลงั มอืซา้ยแนบลาํตวั 
               ๕. ผูส้าํเรจ็การศกึษาตอ้งผา่นการซอ้มยอ่ยก่อนทุกคน จงึจะสามารถเขา้รบัการ
ซอ้มใหญ่และเขา้รบัในพธิปีระสาทอนุปรญิญาบตัรในวนัพธิ ี
 

รายละเอยีดประกอบการฝึกซอ้ม มดีงัน้ี 
                ๑. จุดตําแหน่งการเดนิและหยุดบนเวท ีแต่ละจุดมรีะยะห่างกนัประมาณ ๙๐ 
เซนตเิมตร และจุดที่ผูส้ําเรจ็การศกึษาจะรบัอนุปรญิญาจะอยู่ห่างจากแท่นประธาน ประมาณ 
๕๐ เซนตเิมตร 
  
                               ประธาน 
  
                                              
                                                                          จดุรบั 
                                                         เคารพ-กลบัหลงัหนั 
                                                                                                                                                                        
                                                       จดุเคารพ 
                               
                           
                           
                          ขวาชดิ           ซา้ยกา้ว         จดุซา้ยหนั 
 
 
 
 
                ๒. ในการเดนิเขา้สูจุ่ดแต่ละจุดใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษาทุกคนบนเวทเีริม่เดนิพรอ้ม
กนัเมือ่ผูข้านชื่อผูส้าํเรจ็การศกึษา ขานคาํวา่  “ นาย ”  “ นางสาว ”  “ นาง ”  หรอืตําแหน่ง
ยศใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษาเดนิ ๒ กา้ว โดยใชจ้งัหวะเดนิซา้ย ขวา ชดิในแต่ละจุด 
                 ๓. การยนื ณ จุดต่างๆ บนเวทใีหย้นืเทา้ชดิกนั 
                 ๔. การเดนิบนเวทเีดนิหน้าตรง แขนแนบลาํตวัไมแ่กวง่แขน 
                 ๕. การทาํความเคารพโดยการคาํนบัทัง้ชายและหญงิ(มใิชก่ารไหว)้ 



 ๑๐

๓.  การจดัเวที         
     การจดัเวทีสําหรบัพิธีประสาทอนุปริญญาบตัร ตําแหน่งที่นัง่ประธานในพิธีควร

ยกระดบัขึน้สงูพอประมาณตามความเหมาะสมและความสงูของหอ้งประชุม หากบนเวทมีพีืน้ที่
ใหต้ัง้โต๊ะหมู่บูชาพรอ้มอุปกรณ์จุดธูปเทยีนบูชา เพื่อใหป้ระธานในพธิไีด้จุดธูปเทยีนบูชาพระ
รตันตรยั พรอ้มธงชาตแิละพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ดา้นขา้งอาจ
ใช้พื้นที่บนเวทสีําหรบัเวททีี่มคีวามกว้างหรอืใช้ด้านขา้งเวทยีกพื้นสูงเท่ากบัเวทจีดัเป็นที่นัง่
ใหก้บัพระภกิษุสวดใหพ้รแก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา หรอืจดัตามความเหมาะสม  

 
 
 
 
 
 



 ๑๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

ด้านหน้าของเวทีประดับดอกไม้ตามสมควรให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงมิให้บัง
ดา้นหน้าประธานในพธิแีละใหป้ระธานสามารถรบัใบอนุปรญิญาบตัรจากเจา้หน้าที ่และมอบใบ
อนุปรญิญาบตัรแก่ผูส้าํเรจ็การศกึษาไดอ้ยา่งสะดวก  ผนงัดา้นหลงัของประธานบนเวทมีพีืน้หลงั
ควรเป็นม่านหรอืผนังเรยีบ สเีหลืองหรอืสขีาว ติดตวัอกัษรและตราสญัลกัษณ์ของวิทยาลยั
ชุมชนต้องมสีดัส่วนและส ีใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสํานักบรหิารงานวทิยาลยัชุมชน ว่าดว้ยเขม็
วิทยฐานะ ตรา เครื่องหมายหรือสญัญลกัษณ์ และเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกาย 
เครือ่งแบบผูส้าํเรจ็การศกึษาสาํหรบันกัศกึษาของวทิยาลยัชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙  ดงัตวัอยา่ง 
 
 
 



 ๑๒

 
 
 
 
 

      พิธีประสาทอนุปริญญาบตัรแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา   
 ประจาํปีการศึกษา..................... วิทยาลยัชมุชน....................... 

วนัท่ี........เดือน......................พ.ศ........... 
 

 

๔.  การจดัท่ีนัง่ของผูส้าํเรจ็การศึกษาและผูเ้ข้าร่วมในพิธี 
     การจดัทีน่ัง่ของผูส้าํเรจ็การศกึษาในพธิ ีใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 
     ๑. การจดัทีน่ัง่ผูส้าํเรจ็การศกึษาใหน้ัง่เรยีงตามลําดบัแถวละ ๑๐ - ๑๕ คน โดยให้

ผูส้าํเรจ็การศกึษาเรยีงรายชื่อตามบญัชผีูส้าํเรจ็การศกึษา ตามสาขาและโปรแกรมวชิา 
     ๒. ใหม้อีาจารยห์รอืเจา้หน้าทีเ่ป็นผูก้าํกบัแถวในการเดนิแถวเขา้รบั 
     ๓. หา้มผูส้าํเรจ็การศกึษาออกจากหอ้งพธิเีมื่อเขา้นัง่เรยีบรอ้ยแลว้หากมเีหตุจาํเป็น

ใหแ้จง้กบัอาจารยผ์ูค้วบคุมแถวเพือ่แกป้ญัหา 
      ๔. หากมผีูส้ําเรจ็การศกึษาเป็นพระภกิษุสงฆ์ใหจ้ดัที่นัง่ไวด้้านหน้าและเชญิประธาน 

ในพธิถีวายอนุปรญิญาบตัรใหก่้อน  
 

     การจดัที่นัง่ของผู้มเีกียรติที่เขา้ร่วมในพธิี ให้วทิยาลยัชุมชนจดัเตรยีมตามลําดบั 
ดงัน้ี 

     กลุ่มที ่๑  คณะกรรมการวทิยาลยัชุมชน  ผูบ้รหิารของสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา ผูอ้ํานวยการสํานักบรหิารงานวทิยาลยัชุมชน  คณะกรรมการสภาวทิยาลยัชุมชน  
จดัที่นัง่บนเวทดี้านหลงัประธานในพธิหีรอืดา้นล่างโดยเป็นแถวหน้าสุด ตามด้วยผูว้่าราชการ
จงัหวดั แมท่พัภาค (ถา้ม)ี   

     กลุ่มที ่๒ หวัหน้าสว่นราชการ หน่วยงานในจงัหวดัและผูม้อุีปการคุณ  
     กลุ่มที ่๓ ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัชุมชนอื่นๆ แขกผูม้เีกยีรตขิองจงัหวดัและผูต้ดิตาม 

               กลุ่มที ่๔ คณาจารยข์องวทิยาลยัชุมชนและอาจารยพ์เิศษ 
 

     หมายเหต ุ 
              ๑. การจดัทีน่ัง่บนเวท ีดา้นหลงัหรอืดา้นขา้งประธานในพธิ ีใหเ้ฉพาะกลุม่ที ่๑  
             ๒. การจดัทีน่ัง่ของกลุ่มที ่๒ - ๔ ใหจ้ดัทีน่ัง่ดา้นล่างถดัจากกลุ่มที ่๑ ดา้นหน้าสุดของ
หอ้งประชุมหรอืจาํนวนทีน่ัง่ตามความเหมาะสมของสถานที ่ 
 

ค. การปฏิบติัระหว่างงานพิธี 
 

๑. การปฏิบติัตนของผูส้าํเรจ็การศึกษาท่ีจะเข้ารว่มพิธี 



 ๑๓

              ๑)  ผูส้าํเรจ็การศกึษาตอ้งลงทะเบยีนในการเขา้รบัอนุปรญิญาบตัรในพธิ ี
              ๒)  ผูส้าํเรจ็การศกึษาตอ้งเขา้ซอ้มตามวนั เวลาทีว่ทิยาลยักาํหนด 
            ๓) การแต่งกายของผูส้ําเรจ็การศกึษาใหถู้กต้องตามระเบยีบที่กําหนด หากไม่
เรยีบรอ้ยจะไมไ่ดเ้ขา้ไปในพธิปีระสาทอนุปรญิญาบตัร 
 

ข้อห้ามอ่ืนๆ 
             ๑)  หา้มใชเ้ครื่องประดบัทีส่ะทอ้นแสง หา้มตดิทีต่ดิผมทีม่สี ีผกูรบิบิน้หรอืประดบั
ดอกไมบ้นศรีษะ นกัศกึษาหญงิตอ้งรวบผมใหเ้รยีบรอ้ย นกัศกึษาชายตอ้งผมสัน้หวเีรยีบรอ้ย 
             ๒) หา้มทาเล็บสเีขม้และหา้มไวเ้ลบ็ยาว หา้มสวมแว่นตาดํา และหา้มนํา อาหาร
และขนมขบเคีย้วเขา้ในหอ้งพธิ ี  
             ๓) หา้มนําเครือ่งมอืสือ่สารทุกชนิด  และกลอ้งถ่ายภาพตอ้งผา่นการตรวจสอบจาก
เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั(สาํหรบัพืน้ทีท่ีต่อ้งการความปลอดภยัเป็นพเิศษ) 
 

๒. การลาํดบัขัน้ตอนของพิธีการ 
     การลําดบัขัน้ตอนของพธิีการในพธิีประสาทอนุปรญิญาบตัรของวิทยาลยัชุมชน  

มดีงัน้ี 
               ๑) ประธานในพธิเีดนิทางมาถงึบรเิวณสถานที่จดังานพธิแีละเขา้พกัที่หอ้งรบัรอง
ตามที่วิทยาลยัจดัเตรียมให้  โดยห้องรบัรองสามารถใช้เป็นห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของ
ประธานในพธิแีละมบีรเิวณทีน่ัง่พกัผอ่นหรอืพบปะกบัผูบ้รหิารก่อนเขา้พธิ ีควรจดัเตรยีมอาหาร
วา่งและเครือ่งดื่มตามสมควร พรอ้มจดัเจา้หน้าทีเ่พือ่อาํนวยความสะดวกภายในหอ้งรบัรองดว้ย 
               ๒) ประธานเข้าสู่ห้องพธิี โดยมปีระธานสภาวิทยาลยัชุมชน ผู้บรหิารสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการวิทยาลยัชุมชน ผู้อํานวยการสํานักบรหิารงาน
วทิยาลยัชุมชนและผูอ้าํนวยการวทิยาลยัชุมชน หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูเ้ชญิเขา้พธิ ีแขกผู้
มเีกยีรตแิละผูส้าํเรจ็การศกึษาทีอ่ยูภ่ายในหอ้งพธิ ีใหลุ้กขึน้ยนืพรอ้มกนั บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
               ๓) ประธานในพธิจุีดธูป เทยีนบูชาพระรตันตรยัและนมสัการพระสงฆโ์ดยแขกผูม้ี
เกยีรตแิละผูส้าํเรจ็การศกึษายนืตรงและพนมมอืพรอ้มกนั  
               ๔) ประธานในพธิเีขา้นัง่ประจําที่ แขกผูม้เีกยีรตแิละผูส้ําเรจ็การศกึษาทัง้หมดทํา
ความเคารพและนัง่ลงพรอ้มกนั 
               ๕) ผูว้า่ราชการจงัหวดักล่าวตอ้นรบัประธานในพธิ ี  
               ๖) ประธานสภาวทิยาลยัชุมชนกล่าวรายงานความเป็นมาและผลการดาํเนินงานของ
วทิยาลยัชุมชนและรายงานจาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาในแต่ละสาขาประจาํปีการศกึษานัน้ๆ 
             ๗)  ผูอ้ํานวยการวทิยาลยันําผูม้อุีปการคุณเขา้รบัโล่หรอืประกาศเกยีรตคิุณ โดย
ผูร้บัตอ้งเป็นผูท้ีม่อุีปการคุณและใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานของวทิยาลยัชุมชน  
              ๘)  ผูอ้ํานวยการวทิยาลยันําผูส้ําเรจ็การศกึษาที่มผีลการเรยีนดเีด่นเขา้รบัโล่หรอื
ประกาศเกยีรตคิุณ ทัง้น้ีใหค้ณะกรรมการสภาวทิยาลยัชุมชนพจิารณาอยา่งเหมาะสม 



 ๑๔

                ๙)  ผูอ้ํานวยการวทิยาลยัหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายในการขานรายชื่อผูท้ีจ่ะเขา้รบั
อนุปรญิญาบตัร โดยขานชื่อและนามสกุล ใหถู้กอกัขระชดัเจน เวน้จงัหวะการหายใจและขานชื่อ
ใหต้รงกบัผูร้บั มใิหเ้รว็จนเกนิไป  
              ๑๐)  ตวัแทนผูส้ําเรจ็การศกึษากล่าวนําการปฏิญาณตน โดยยนืด้านหน้าผูส้ําเรจ็
การศึกษาหนัหน้าตรงแก่ประธานในพิธี กล่าวนําคําปฏิญาณให้ชดัเจนและเว้นวรรคคําให้
เหมาะสม โดยผูส้าํเรจ็การศกึษาทุกคนยนืพรอ้มกนัจนกวา่ประธานในพธิจีะเดนิออกจากหอ้ง 
               ๑๑)  ประธานในพธิกีล่าวใหโ้อวาทแก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา 
               ๑๒)  ประธานในพธิกีราบพระพทุธรปูทีแ่ทน่บชูา ลาพระสงฆ ์เสรจ็พธิ ี         
               ๑๓)  การถ่ายภาพรว่มกนั           
 

๓. การเตรียมตวัของผูส้าํเรจ็การศึกษาก่อนซ้อมรบัในพิธี 
    การเตรยีมตวัของผูส้าํเรจ็การศกึษาของวทิยาลยัชุมชน ในการซอ้มรบัและเขา้รบัใน

พธิปีระสาทอนุปรญิญาบตัรใหป้ฏบิตัติน ดงัต่อไปน้ี 
     ๑) ผูส้าํเรจ็การศกึษาทกุคนฝึกการรบัใบอนุปรญิญา (ไม่เอางาน) 
     ๒) ผูส้ําเรจ็การศกึษาชายและหญิง ฝึกทําความเคารพด้วยการคํานับโดยการก้ม

ศรีษะลงใหส้วยงาม 
     ๓) ผูส้าํเรจ็การศกึษาทกุคนเตรยีมฝึกเดนิเขา้รบัและถอยออกจากจุดทีก่าํหนด 
     ๔) การรบัใหย้นืตวัตรง  ยื่นแขนขวาไปขา้งหน้าและรบัใบอนุปรญิญาบตัรตรงกลาง

ดว้ยความน่ิมนวลเกบ็ขอ้มอืเขา้หาตวัใหใ้บอนุปรญิญาบตัรแนบลําตวัและถอยเทา้หลงัมอืซา้ย
แนบลาํตวั 

     ๕) ผูส้ําเรจ็การศกึษาต้องผ่านการซ้อมย่อยก่อน จงึสามารถเขา้รบัการซ้อมใหญ่
และเขา้รบัในพธิปีระสาทอนุปรญิญาบตัรในวนัพธิ ี
 

๔.  การแต่งกาย 
     การแต่งกายของผูเ้ขา้รว่มในพธิปีระสาทอนุปรญิญาบตัร มดีงัน้ี 

                    ประธานในพิธี   
ประธานในพธิสีวมครุยวทิยฐานะหรอืชุดสากลสุภาพ ในการน้ีศาสตราจารย์

เกยีรตคิุณนายแพทยเ์กษม วฒันชยั องคมนตร ีไดส้วมครุยวทิยฐานะในพธิปีระสาทอนุปรญิญา
บตัรของวทิยาลยัชุมชนแมฮ่อ่งสอน เมือ่ปีการศกึษา ๒๕๕๑ วนัที ่๑๙ มกราคม ๒๕๕๑   
 

                         อาจารยป์ระจาํและอาจารยพิ์เศษ  
                    อาจารยป์ระจาํและอาจารยพ์เิศษควรสวมครยุวทิยฐานะ  
 

            แขกผูมี้เกียรติและคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชมุชน 
                    ชาย   สวมสทูสากลนิยมทรงสภุาพ  
                    หญงิ  เสือ้ชุดสสีภุาพ  ชุดสากลนิยม   
  



 ๑๕

            ผูส้าํเรจ็การศึกษาของวิทยาลยัชมุชน 
การแต่งกายใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสํานักบรหิารงานวทิยาลยัชุมชน ว่าด้วย

เขม็วทิยฐานะ ตรา เครื่องหมายหรอืสญัญลกัษณ์ และเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกาย 
เครื่องแบบผู้สําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙ และมี
รายละเอยีดอื่น ๆ ดงัน้ี 
                      ชาย สวมเสือ้เชิต้แขนยาวสขีาวเรยีบไมม่ลีวดลาย 
                             สวมกางเกงขายาวสน้ํีาเงนิ กรมทา่หรอืดาํ ทรงสภุาพ 
                             ผกูเนคไทสกีรมทา่  มตีราสญัลกัษณ์วทิยาลยัชุมชน 
                             สวมรองเทา้หนงัหุม้สน้สดีาํลว้น ไมม่ลีวดลาย ไมต่กแต่งใดๆ  
                             สวมถุงเทา้สดีาํเรยีบ 
                          ตดัผมสัน้ทรงสภุาพ  ไมไ่วห้นวดเครา  ไมใ่สต่่างห ูไมส่วมแวน่ดาํ 
                             สวมเสือ้คลุมโปรง่สขีาวของวทิยาลยัชุมชน 
                     หญงิ สวมเสือ้เชิต้แขนสัน้สขีาว  กลดักระดุมเมด็บน   
                             สวมกระโปรงเขา้รปูสน้ํีาเงนิ กรมทา่หรอืดาํ ทรงสภุาพ ยาวเสมอเขา่ไมม่ผีา่ 
                             หรอืมผีา่แบบป้ายทบัซอ้น  
                             คาดเขม็ขดัหนงัสดีาํแบบเรยีบไมม่ลีวดลาย หวัเขม็ขดัวทิยาลยัชุมชน 
                             ความยาวของกระโปรงคลุมแคเ่ขา่หากเป็นมสุลมิสวมกระโปรงยาวได ้
                             สวมถุงน่องสเีน้ือ  ไมม่ลีวดลายแบบเตม็ตวั 
                           สวมรองเทา้หนงัหุม้สน้สดีาํลว้น ไมม่ลีวดลาย ไมต่กแต่งใดๆ  
                             ผมสัน้ทรงสภุาพ  ไมท่าํสผีม  หวเีรยีบรอ้ย ไมต่กแต่งใด ๆ 
                             ผมยาวควรเกลา้ รวบเรยีบรอ้ย  ไมต่กแต่งใด ๆ 
                             การแต่งหน้าสวยงามไมฉู่ดฉาด  ไมใ่สต่่างห ู
                           หากเป็นมสุลมิสวมกระโปรงยาวและคลุมหน้าตามธรรมเนียมปฏบิตั ิ
                           ผูส้าํเรจ็การศกึษาหญงิทีม่คีรรภค์วรสวมเสือ้คลุมทอ้ง 
                             ใหต้วัเสือ้สขีาวคอเชิต้แขนยาว ต่อกระโปรงคลุมสกีรมทา่เทา่นัน้   
                             สวมถุงน่องสเีน้ือ สวมรองเทา้หนงัหุม้สน้สดีาํลว้น 
                             ไมม่ลีวดลายไมต่กแต่งใดๆ  
                             สวมเสือ้คลุมโปรง่สขีาวของวทิยาลยัชุมชน 

การแต่งกายของผูส้าํเรจ็การศึกษาท่ีเป็นข้าราชการ 
                      ขา้ราชการพลเรอืน 
                              สวมเครือ่งแบบขา้ราชการพลเรอืนชุดปกตขิาวตดิเขม็ตามสงักดั 
                                   ขา้ราชการทหาร  ตํารวจ 
                                   สวมเครือ่งแบบตามทีห่น่วยงานตน้สงักดักาํหนด 
                            สวมทบัดว้ยครยุวทิยฐานะของวทิยาลยัชมุชนและตดิเขม็วทิยฐานะ 



 ๑๖

หมายเหตุ  ผูส้ําเรจ็การศกึษาหญงิมุสลมิ หรอืนักบวชใหแ้ต่งกายตามขอ้กําหนดของ
ศาสนานัน้ๆ 
     

๕. การเข้ารบัอนุปริญญาบตัร 
              การเขา้รบัอนุปรญิญาบตัร มลีาํดบัขัน้ตอนดงัน้ี 

๑) เมือ่เริม่กล่าวรายงานการดาํเนินงานการจดัการศกึษาของวทิยาลยัชุมชนแก่
ประธานในพธิ ีใหอ้าจารย์ผูก้ํากบัแถวที่ ๑ ใหส้ญัญาณแก่ผูส้ําเรจ็การศกึษาลุกขึน้ยนืทัง้แถว
พรอ้มกบัทําความเคารพโดยการโค้งคาํนับ (มใิช่การไหว)้ พรอ้มกนัแลว้จงึเดนิแถวไปหยุดยนื
ตรงทีจุ่ดหมายเช่น เชงิบนัไดหรอืจุดทีก่ําหนดไวด้า้นซา้ยมอืของเวทแีละหยุดรอสญัญาณก่อนที่
จะขึน้รบั 

๒) เมื่อผูข้านรายชื่อผูส้าํเรจ็การศกึษาเริม่ขานรายชื่อผูส้าํเรจ็การศกึษาคนแรก
เดินขึ้นเวที หยุดทําความเคารพโดยการโค้งคํานับ ณ จุดที่ ๑ แล้วก้าวต่อไป ณ จุดที่ ๒ 
ตรงหน้าประธานทาํความเคารพโดยการโค้งคาํนับ แลว้จงึรบัใบอนุปรญิญาบตัรจากประธานพธิี
โดยไม่เอางาน เมื่อรบัใบอนุปรญิญาบตัรแลว้นํามาแนบอกทําความเคารพโดยการโค้งคาํนับ 
(ระหว่างนัน้ใหข้านรายชื่อผูร้บัลําดบัต่อไป)  และเดนิถอยหลงัไปทางขวาเล็กน้อยแล้วเดนิลง
จากเวททีางขวามอืเมื่อขานชื่อผู้สําเรจ็การศึกษาเขา้รบัคนแรกให้ผูส้ําเรจ็การศึกษาที่นัง่อยู่
ดา้นล่างปรบมือพร้อมกนั  

๓) เมื่อผูส้ําเรจ็การศกึษาลงจากเวทเีดนิไปที่แถวที่นัง่ ใหห้นัหน้ากลบัเวททีํา
ความเคารพโดยการโค้งคาํนับ และเดนิเขา้แถวไปยงัที่นัง่ของตน  ให้ยนืรอจนกว่าผู้สําเร็จ
การศกึษาในแถวเดยีวกนัเดนิกลบัมาครบทุกคนแลว้จงึทาํความเคารพโดยการโค้งคาํนับอกีครัง้ 
ก่อนทีจ่ะนัง่ลงพรอ้มกนั 

๔) การเดนิแถวการเขา้รบัใหเ้วน้ระยะห่าง ระหว่างคนประมาณ ๑ แขนเอื้อม
อยา่ใหช้ดิหรอืหา่งจนเกนิไปจะทาํใหเ้สยีจงัหวะในการรบัและการถ่ายภาพไมส่วยงาม 

๕) เมื่อผู้สําเร็จการศึกษาคนสุดท้ายเข้ารบั ให้ผู้สําเร็จการศึกษาที่นัง่อยู่
ดา้นล่างปรบมือพร้อมกนั  

๖) เมื่อผู้สําเร็จการศึกษาคนสุดท้ายเดินลงจากเวทีไปถึงกลางห้องพิธี ให้
ตวัแทนผูส้าํเรจ็การศกึษาทีจ่ะนํากล่าวปฏญิาณตนยนืขึน้ทําความเคารพแลว้เดนิไปทีก่ลางหอ้ง
พิธี เมื่อเดินไปถึงด้านหน้าของแถวผู้มีเกียรติให้หยุดเล็กน้อย เพื่อส่งสญัญาณให้ผู้สําเร็จ
การศกึษาทุกคนยนืขึน้พรอ้มกนั  ผูแ้ทนผูส้ําเรจ็การศกึษาที่จะกล่าวนําปฏญิาณตนเดนิไปจุด
ทีต่ ัง้ไมโครโฟนหนัหน้าตรงกบัประธานในพธิทีําความเคารพและกล่าวนําการปฏญิาณตนเมื่อ
กล่าวปฏิญาณตนเสร็จแล้วให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนทําความเคารพ โดยผู้แทนผู้สําเร็จ
การศกึษาถอยหลงั ๒ กา้วทาํความเคารพยนืตรงเพือ่รบัโอวาทจากประธานในพธิ ีเมื่อรบัโอวาท
เสรจ็แลว้ใหท้าํความเคารพแลว้เดนิกลบัทีน่ัง่ของตน ควรใหผู้แ้ทนทีก่ล่าวนําไดฝึ้กซอ้มการอ่าน
ออกเสยีง การเวน้วรรคและจงัหวะของคาํปฏญิาณตนดว้ย  



 ๑๗

ข้อปฏิบติัอ่ืนๆ  
                     ๑) ควรรบัประทานอาหารและทาํธุระสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ยก่อนเขา้แถว 
                     ๒) หา้มนําสิง่ของ กระเป๋าถอื โทรศพัท์มอืถอื กลอ้งถ่ายรูป ของมคี่า อาหาร
และของขบเคีย้วทุกชนิดตดิตวัขอใหฝ้ากไวก้บัญาต ิ 
                     ๓) เมือ่เขา้นัง่ประจาํทีแ่ลว้ตอ้งนัง่อยา่งสาํรวม ไมไ่ขวห้า้ง หา้มสบัเปลีย่นทีน่ัง่ 
                     ๔) ก่อนวันพิธีควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่จะทําให้เกิดอาการ
ทอ้งเสยีและแน่นทอ้ง 
                     ๕) ละเวน้การดื่มสรุาของมนึเมาโดยเดด็ขาด 
                      ๖) พกัผอ่นใหเ้พยีงพอ 
 

๖. การให้โอวาทของประธานในพิธี 
                    เมื่อประธานในพธิมีอบอนุปรญิญาบตัรแก่ผูส้ําเรจ็การศกึษาทัง้หมดและผูส้ําเรจ็
การศกึษาเดนิแถวกลบัไปยนืในตําแหน่งของตนเพือ่กล่าวคาํปฏญิาณตน  ต่อจากนัน้ประธานใน
พธิจีะกล่าวใหโ้อวาท โดยโอวาทที่ใหอ้าจเป็นโอวาททีป่ระธานกล่าวเองหรอืเป็นคํากล่าวที่
วทิยาลยัชุมชนจดัทาํรา่งขึน้กไ็ด ้สว่นผูม้เีกยีรตอิื่นๆ นัง่ประจาํที ่
 

๗. การกล่าวปฏิญาณตนของผูส้าํเรจ็การศึกษา 
                   การกล่าวปฏญิาณตนให้ผู้สําเรจ็การศกึษาทุกคนยนืตรงพร้อมกนัโดยมผีู้แทน
ผู้สําเร็จการศึกษา ยนืด้านหน้าผู้สําเร็จการศึกษาทัง้หมดและหนัหน้าตรงกบัประธานในพิธ ี
กล่าวนํา ดงัต่อไปน้ี 
 

กราบเรียน  ฯพณฯ.....................................................................องคมนตรี 
ข้าพเจ้า     นาย/นาง/นางสาว.......................................นามสกลุ.......................................... 
                  (กล่าวช่ือและนามสกลุของตนเองทุกคน) 
 

                  ขอปฏิญาณตนต่อท่ีประชุมอนัมี  พระรตันตรยั  องคมนตรี  คณะกรรมการ
วิทยาลยัชุมชน  ผู้บริหารสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้อาํนวยการสาํนัก
บริหารงานวิทยาลยัชุมชน  คณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชน  ผู้อาํนวยการวิทยาลยั
ชมุชนและคณาจารย ์ ซ่ึงชมุชมุพร้อมกนั ณ ท่ีน้ีว่า 
                 ๑.  ข้าพเจ้าจกัเทิดทูนชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ อนัเป็นหลกั เพ่ือความ
วฒันาถาวรของประเทศชาติ  และประชาชนชาวไทย 
                  ๒.  ข้าพเจ้าจกับาํเพญ็ตนเป็นพลเมืองดี  สมกบัเป็นผูมี้วฒันธรรม  และ
ศีลธรรม  ประกอบการงานในหน้าท่ี  ด้วยความสจุริตธรรม  และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 
                  ๓.  ข้าพเจ้าจกันําความรู้  ประสบการณ์ท่ีได้รบั  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
ต่อตนเอง  ครอบครวัและชมุชน  ตามเจตนารมณ์ของวิทยาลยัชมุชน 



 ๑๘

                  ๔ .  ข้าพเจ้าจักเคารพนับถือ   คณะผู้ก่อตัง้   ผู้สนับสนุนวิทยาลัยชุมชน  
ผูบ้ริหารและคณาจารย ์ จกัรกัษาไว้ซ่ึงศกัด์ิและสิทธ ์ แห่งอนุปริญญาโดยเคร่งครดั   
และจกัเทิดทูนเกียรติแห่งวิทยาลยัชมุชนสืบไป 
 

                     หมายเหตุ  วทิยาลยัชุมชนในจงัหวดัทีม่ผีูน้ับถอืศาสนาอสิลามหรอื ๓ จงัหวดั
ชายแดนภาคใตใ้หต้ดัคาํวา่ พระรตันตรยั    
 

๘. การถ่ายภาพร่วมกนั 
     การถ่ายภาพร่วมกนันัน้ใหว้ทิยาลยัชุมชนจดัสถานทีถ่่ายภาพใหเ้หมาะสมอาจเป็น

บรเิวณภายในหอ้งพธิ ีหากหอ้งพธิมีบีรเิวณความกวา้งพอสําหรบัจดัทีน่ัง่หรอืภายนอกอาคาร
หากสถานทีม่จีาํกดัและมทีีย่นืเป็นอฒัจนัทร ์ระหว่างการจดัแถวทีน่ัง่ควรเชญิประธานในพธิเีขา้
หอ้งพกัรบัรองก่อนและเมือ่จดัแถวพรอ้มแลว้จงึเชญิประธานในพธินีัง่ประจาํที ่
 

การจดัลาํดบัแถวทีน่ัง่ มดีงัน้ี 
ชดุท่ี ๑ 

                   แถวที่ ๑ ประธานในพธินีัง่กลาง ด้านซ้ายของประธานเป็นตําแหน่งที่นัง่ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ด้านขวาเป็นผู้บริหารสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา ผูอ้าํนวยการสาํนักบรหิารงานวทิยาลยัชุมชน คณะกรรมการสภา
วทิยาลยัชุม (นัง่ประจาํทีทุ่กชุด) 

แถวที่ ๒ - ๓   ผู้มีเกียรติและผู้บริหาร หวัหน้าส่วนราชการ หน่วยงานใน
จงัหวดัและผูม้อุีปการคุณต่อวทิยาลยัชุมชนและผูต้ดิตามผูท้ีไ่ดร้บัเชญิ 

แถวที ่๓ - ๔  คณะกรรมการวทิยาลยัชุมชน ผูอ้ํานวยการวทิยาลยัชุมชน 
บุคลากรของวทิยาลยัชุมชนอื่นๆ ทีไ่ดร้บัเชญิ 
                     ชดุท่ี ๒  
                 แถวที ่๑ ประธานในพธินีัง่กลาง ดา้นซา้ยของประธานเป็นตําแหน่งทีน่ัง่ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ด้านขวาเป็นผู้บริหารสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา ผูอ้าํนวยการสาํนักบรหิารงานวทิยาลยัชุมชน คณะกรรมการสภา
วทิยาลยัชุม (นัง่ประจาํทีทุ่กชุด) 
            แถวที ่๒  คณาจารย ์
               แถวที ่๓ - ๔ - ๕  ผูส้าํเรจ็การศกึษาวทิยาลยัชุมชน จดัตามรายชื่อ สาขาวชิาที่
เขา้รบัใบอนุปรญิญาบตัรและมรีะยะหา่งไมบ่งักนัเวลาถ่ายภาพ ถา้มผีูส้าํเรจ็การศกึษาจาํนวน
มากใหจ้ดัจาํนวนแถวตามความเหมาะสมโดยกาํกบัเวลาใหร้วดเรว็และแถวทีน่ัง่สวยงาม  
               ชุดท่ี ๓ - ชุดท่ี ๔   ถ้ามผีู้สําเรจ็การศึกษาจํานวนมากให้จดัจํานวนแถวตาม
ความเหมาะสมโดยกาํกบัเวลาใหร้วดเรว็และแถวทีน่ัง่สวยงาม  
             



 ๑๙

            หมายเหตุ  การจดัแถวทีน่ัง่ควรจดัตามความเหมาะสมต้องมผีูค้วบคุมการจดั
แถวที่นัง่ ควรจดัตามลําดบัความสําคญัของบุคคล ควรมกีารซ้อมการถ่ายภาพร่วมกนัและ
ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ โดยแจ้งใหผู้ท้ี่จะถ่ายภาพต้องทราบตําแหน่งที่นัง่ของตน
โดยใหก้ารถ่ายภาพรว่มกนัตอ้งมกีารกาํกบัเวลาใหร้วดเรว็และจดัแถวทีน่ัง่สวยงาม 
 

ง. การดาํเนินงานภายหลงังานพิธี 

การดาํเนินงานภายหลงังานพธิ ี  มดีงัน้ี 
                ๑. วทิยาลยัชุมชนต้องดําเนินการจดัทําสรุปการดําเนินงาน ประกอบดว้ยการสรุป
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานัน้ๆ จําแนกตามรายสาขาวิชา ถอดคํากล่าวของ
ประธานในพธิทีี่ใหโ้อวาทแก่ผูส้ําเรจ็การศกึษาและการบรรยายพเิศษ ตลอดจนบทสมัภาษณ์
ผู้สําเร็จการศึกษาที่มคีวามโดดเด่น พร้อมภาพถ่ายงานพธิีให้กบัสํานักบรหิารงานวิทยาลยั
ชุมชน ภายใน ๒ สปัดาห ์               
                ๒. สํานักบรหิารงานวทิยาลยัชุมชน จดัทําหนังสอืขอบคุณประธานในพธิ ีโดยเสนอ
ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษาเป็นผูล้งนามในหนงัสอื พรอ้มเอกสารขา้งตน้ 
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

             



 ๒๑

 
ตวัอยา่งการแต่งกายของนกัศกึษาชายวทิยาลยัชุมชน 



 ๒๒

 
ตวัอยา่งการแต่งกายของนกัศกึษาหญงิวทิยาลยัชุมชน 

 
 
 



 ๒๓

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ข้อบงัคบัสาํนักบริหารงานวิทยาลยัชมุชน ว่าด้วยเขม็วิทยฐานะ ตรา  

เครื่องหมายหรือสญัลกัษณ์ และเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกาย เครือ่งแบบ
ผูส้าํเรจ็การศึกษาสาํหรบันักศึกษาของวิทยาลยัชมุชน พ.ศ. 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔

 

 
ขอ้บงัคบัสาํนกับริหารงานวทิยาลยัชุมชน 

วา่ดว้ยเขม็วิทยฐานะ ตรา เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ และเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย 
  เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองแบบผูส้าํเร็จการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาของวิทยาลยัชุมชน 

                พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

เ พ่ือให้วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งมีระบบการจัดการศึกษาท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
คณะกรรมการวิทยาลยัชุมชนเห็นสมควรกาํหนดขอ้บงัคบัสํานกับริหารงานวิทยาลยัชุมชน 
วา่ดว้ยเขม็วิทยฐานะตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ และเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย เคร่ืองแต่ง
กาย เคร่ืองแบบผูส้าํเร็จการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาวิทยาลยัชุมชน 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ ๘ (๔) ขอ้ ๒๒ และขอ้ ๒๓ แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการ
จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตํ่ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลยัชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
คณะกรรมการวิทยาลยัชุมชนจึงกาํหนดขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัสาํนกับริหารงานวิทยาลยัชุมชนวา่ดว้ยเขม็วิทย
ฐานะตรา เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ และเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองแบบ
ผูส้าํเร็จการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาของวิทยาลยัชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้
ไป 

ขอ้ ๓ ในขอ้บงัคบัน้ี 
“วิทยาลยัชุมชน” หมายความวา่ วิทยาลยัชุมชนแต่ละแห่ง 

              หมวดท่ี ๑ 
            เขม็วิทยฐานะ 

 
ขอ้ ๔ เขม็วิทยฐานะของวิทยาลยัชุมชน มีลกัษณะเป็นโลหะสีเงินรูปวงรี ทรงนูน ๒ x 

๒.๕เซนติเมตร ภายในจารึกช่ือของวิทยาลยัชุมชนท่ีขอบดา้นล่าง เหนือช่ือของวิทยาลยัชุมชน
จะมีตราสัญลกัษณ์ของวิทยาลยัชุมชนเป็นโลหะลงยาติดอยู่ ด้านหลงัจารึกอกัษรช่ือ 
อนุปริญญา 

 

หนา้ ๑๔ 
เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๔ ง   ราชกิจจานุเบกษา             ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ 



 ๒๕

 
 
ขอ้ ๕ ผูมี้สิทธิประดบัเขม็วิทยฐานะตอ้งไดรั้บอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากวิทยาลยั

ชุมชนผูท่ี้ประดบัเขม็วิทยฐานะ จะตอ้งประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย 
ขอ้ ๖ การประดบัเขม็วิทยฐานะ ใหป้ระดบัท่ีอกเส้ือดา้นขวาเม่ือแต่งเคร่ืองแบบ หรือ

ท่ีปกเส้ือสากลดา้นซา้ย 
ขอ้ ๗ ใหวิ้ทยาลยัชุมชนจดัทาํและจาํหน่ายเขม็วิทยฐานะใหผู้มี้สิทธิประดบัตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้ายตามระเบียบท่ีวิทยาลยัชุมชนกาํหนด 
 

       หมวดท่ี ๒ 
          ตรา เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ 

 
ขอ้ ๘ ตรา เคร่ืองหมาย หรือตราสัญลกัษณ์ของวิทยาลยัชุมชนมีสัญลกัษณ์เป็นรูปทรง 

ทางสถาปัตยกรรมไทยและลวดลายไทยประสานกนั ซ่ึงแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชุมชนไทย 
ลกัษณะของปลายแหลม ดา้นบนส่ือถึงการมุ่งสู่จุดหมายสูงสุดในการดาํเนินงาน วงกลมสี
ทองอยูภ่ายในส่ือถึงเป้าหมายในการดาํเนินงาน ความสาํเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง มองภายในจะ
เห็นเป็นลกัษณะของคนกบัหนงัสือท่ีเปิดออกซ่ึงส่ือถึงการเปิดโอกาสทางการศึกษาและการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบุคลากรของชุมชน เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของชุมชน และมีแถบสีธง
ชาติอยูมุ่มดา้นล่างของหนงัสือ ซ่ึงส่ือถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติท่ีมีผลมาจากการท่ีบุคลากร
ของชาติมีคุณภาพ และมีเส้นโคง้รองรับดา้นล่างซ่ึงส่ือถึงการศึกษาตลอดชีวิต การสร้างบุคลากรท่ีมี
คุณภาพใหแ้ก่ชุมชน ทั้งน้ีตามแบบท่ีกาํหนดทา้ยขอ้บงัคบัน้ี 
 

        หมวดท่ี ๓ 
   เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย เคร่ืองแต่งกายนกัศึกษา 

 
ขอ้ ๙ เคร่ืองแบบในงานพิธีหรือในการเรียน 
(๑) นกัศึกษาหญิง 
       (ก) เส้ือเช้ิตแขนสั้นสีขาวเน้ือเรียบ ไม่บาง ไม่มีลวดลาย ติดกระดุมเคร่ืองหมาย 

ของวิทยาลยัชุมชน ทบัชายเส้ือไวใ้นกระโปรง ประดบัเคร่ืองหมายของวิทยาลยัชุมชนท่ีอกเส้ือ
ดา้นขวาในงานพิธีติดกระดุมคอใหเ้รียบร้อย 

หนา้ ๑๕ 
เล่ม ๑๒๔  ตอนพิเศษ  ๔  ง     ราชกิจจานุเบกษา              ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ 



 ๒๖

    
 
      (ข) กระโปรงแบบและทรงสุภาพ  สีนํ้ าเงิน  กรมท่า  หรือดาํ  ยาวคลุมใตเ้ข่า  เขม็ขดั

หนงัสีดาํ หวัเขม็ขดัเป็นโลหะสีเงิน มีเคร่ืองหมายของวิทยาลยัชุมชนติดอยู ่
       (ค) รองเทา้หุม้ส้นทรงสุภาพ สีดาํ 
       (ง) ทรงผมแบบสุภาพ 
(๒) นกัศึกษาชาย 
        (ก) เส้ือเช้ิตแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาว ทบัชายเส้ือไวใ้นกางเกง 
        (ข) กางเกงขายาวสีนํ้าเงิน กรมท่า หรือดาํ แบบและทรงสุภาพ 
        (ค) เขม็ขดัหนงัสีดาํ หวัเขม็ขดัเป็นโลหะสีเงิน มีเคร่ืองหมายของวิทยาลยัชุมชนติดอยู ่
         (ง) รองเทา้หุม้ส้นสีดาํ ทรงสุภาพ ถุงเทา้สีดาํหรือสีสุภาพ 
         (จ) ทรงผมแบบสุภาพ 
ขอ้ ๑๐ ในการเรียน ใหน้กัศึกษาใชเ้คร่ืองแบบตามขอ้ ๙ หรือชุดสุภาพในการ

ปฏิบติัการหรือในการทาํงานในหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

           หมวดท่ี ๔ 
          เคร่ืองแบบผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 
ขอ้ ๑๑ เคร่ืองแบบผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เป็นเส้ือคลุม

โปร่งสีขาวผา่อกตลอด มีสาํรดผา่ตลอดซา้ยและขวา ชายเส้ือ และรอบขอบท่ีปลายแขน พ้ืน
สาํรดทาํดว้ยสกัหลาดสีฟ้าเขม้ กวา้ง ๑๐ เซนติเมตร เวน้ระยะขอบนอก ๐.๕ เซนติเมตร มีแถบ
ทองทาบกวา้ง ๑.๕ เซนติเมตร เวน้ระยะ ๑ เซนติเมตร มีแถบสักหลาดสีแดงเขม้กวา้ง ๒ 
เซนติเมตร อยูก่ึ่งกลางสาํรดหนา้อกมีเข็มวิทยฐานะทาํดว้ยโลหะ ติดบนสาํรดขา้งซ้ายของ
หนา้อก 

ขอ้ ๑๒ ใหป้ระธานกรรมการวิทยาลยัชุมชนรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
          

      สิริกร มณีรินทร์ 
        ประธานกรรมการวิทยาลยัชุมชน 

หนา้ ๑๖ 
เล่ม ๑๒๔  ตอนพิเศษ  ๔  ง       ราชกิจจานุเบกษา             ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ 



 ๒๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘

 

๑.  เข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยชุมชน   มีลกัษณะเป็นโลหะเงินรูปวงรี ทรง
นูน ๒ x ๒.๕ เซนติเมตร ภายในจารึกช่ือของวิทยาลยัชุมชนท่ีขอบดา้นล่าง เหนือช่ือของ
วิทยาลยัชุมชนจะมีตราสัญลกัษณ์ของวิทยาลยัชุมชนเป็นโลหะลงยาติดอยู ่  ดา้นหลงัจารึก
อกัษรช่ือ อนุปริญญา ดงัภาพท่ี ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๑ เขม็วิทยฐานะของวิทยาลยัชุมชน 
 

๒. ตรา เคร่ืองหมาย  หรือสัญลกัษณ์ของวิทยาลยัชุมชนมีสัญลกัษณ์เป็น
รูปทรงทางสถาปัตยกรรมไทยและลวดลายไทยประสานกนัซ่ึงแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชุมชน
ไทย ลกัษณะของปลายแหลมดา้นบนส่ือถึงการมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดในการดาํเนินงาน 
วงกลมสีทองอยูภ่ายในส่ือถึงเป้าหมายในการดาํเนินงาน ความสาํเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง มอง
ภายในจะเห็นเป็นลกัษณะของคนกบัหนงัสือท่ีเปิดออกซ่ึงส่ือถึงการเปิดโอกาสทางการศึกษา
และการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบุคลากรของชุมชน เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของชุมชน และมี
แถบสีธงชาติอยูมุ่มดา้นล่างของหนงัสือ ซ่ึงส่ือถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติท่ีมีผลมาจากการ
ท่ีบุคลากรของชาติมีคุณภาพ และมีเส้นโคง้รองรับดา้นล่างซ่ึงส่ือถึงการศึกษาตลอดชีวิต การ
สร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่ชุมชน 
 

 



 ๒๙

เคร่ืองแต่งกายสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีทอง : ปัญญา เปรียบประดุจแสงเทียนสวา่งไสวโชติช่วง 
สีฟ้า : ความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู้ 
สีขาว : คุณธรรม จริยธรรม ท่ีผูส้าํเร็จการศึกษาควรพึงมี 
สีแดง : ความมุมานะ และอดทน 

เคร่ืองแต่งกายสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัชุมชน 
  เป็นเส้ือคลุมโปร่งสีขาวผา่อกตลอด มีสาํรดผา่ตลอดซา้ยและขวา ชายเส้ือ และรอบ

ขอบท่ีปลายแขน พ้ืนสาํรดทาํดว้ยสักหลาดสีฟ้าเขม้ กวา้ง ๑๐ เซนติเมตร เวน้ระยะขอบนอก 
๐.๕ เซนติเมตร มีแถบทองทาบกวา้ง ๑.๕ เซนติเมตร เวน้ระยะ ๑ เซนติเมตร มีแถบสักหลาด
สีแดงเขม้กวา้ง ๒  เซนติเมตร อยูก่ึ่งกลางสาํรด หนา้อกมีเขม็วิทยฐานะทาํดว้ยโลหะ ติดบน
สาํรดขา้งซา้ยของหนา้อก 

 คุณลกัษณะท่ีผูส้าํเร็จการศึกษาพึงมีหลงัจากสาํเร็จการศึกษาวิทยาลยัชุมชน เป็นผูมี้
ความรู้คู่คุณธรรม มีปัญญาท่ีเปรียบประดุจความสวา่งไสวของแสงเทียน มีความเพียรพยายาม
ในการแสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจ และเป็นผูมี้ความมุมานะอดทนในการนาํความรู้ท่ีมีไป
พฒันาสาขาวิชาชีพ เพ่ือใหอ้ยูร่่วมกนัพฒันาชุมชน สังคม สร้างความเจริญใหก้บัประเทศชาติ
ต่อไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


