คํานํา
วิทยาลัยชุมชน เป็ นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จดั การศึกษาระดับตํ่ากว่า
ปริญ ญาเพื่อตอบสนองต่ อความต้ องการของชุ มชน และบริหารจัดการร่ วมโดยชุ มชน
โดยวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมี ป รัช ญาในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิม่ คุณค่าชีวติ และศักยภาพของบุคคล ปจั จุบนั วิทยาลัยชุมชน
เป็ นสถาบันการศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีจํานวน ๑๙ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก พิจติ ร แพร่
หนองบัวลําภู บุรรี มั ย์ มุกดาหาร ยโสธร สระแก้ว อุทยั ธานี สมุทรสาคร ตราด ระนอง
พัง งา สตูล ป ตั ตานี นราธิว าส ยะลาและสงขลา ในช่ว งปี ก ารศึก ษา ๒๕๔๕ - ๒๕๕๑
วิทยาลัยชุมชนมีผสู้ าํ เร็จการศึกษาหลักสูตรอนุ ปริญญาจํานวน ๑๖,๒๖๙ คน โดยผูส้ าํ เร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถนําความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
และนําไปใช้ในการพัฒนางานทีท่ าํ อยู่
ผูส้ ําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับอนุ ปริญญาของวิทยาลัยชุมชนจะเข้ารับ
อนุ ปริญญาบัตรซึ่งได้รบั ความอนุ เคราะห์จากท่านองคมนตรีให้เกียรติเป็ นประธานในพิธี
โดยศาสตราจารย์เ กีย รติคุ ณ นายแพทย์ เ กษม วัฒ นชัย เป็ น ประธานในพิธีป ระสาท
อนุ ปริญญาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ นายพลากร สุวรรณรัตน์ เป็ นประธานในพิธปี ระสาท
อนุ ปริญญาวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็ นประธานในพิธปี ระสาท
อนุ ปริญญาวิทยาลัยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพลเรือเอกชุมพล ปจั จุสานนท์
เป็ นประธานในพิธีประสาทอนุ ปริญญาวิทยาลัยชุมชนในภาคตะวันออกและภาคกลาง
เพื่อให้พธิ ปี ระสาทอนุ ปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนเป็ นพิธีท่มี คี ุณค่าสําหรับผู้สําเร็จ
การศึกษา ดังนัน้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสํานักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชนจึงได้จดั ทําแนวปฏิบตั ใิ นพิธปี ระสาทอนุ ปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนขึน้ เพื่อให้
วิทยาลัยชุมชนถือเป็ นแนวปฏิบตั ริ ว่ มกันต่อไป

(นายสุเมธ แย้มนุ่น)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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บทนํา
แนวปฏิบตั ใิ นพิธปี ระสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน
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๒๑

๒๒
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๓

บทนํา
วิทยาลัยชุมชนเป็ นสถาบันการศึกษาทีจ่ ดั ตัง้ ให้กบั ชุมชนในพืน้ ทีท่ ข่ี าดแคลน
สถาบัน อุ ด มศึก ษาโดยมีก ารวางรากฐานทางความคิด และแนวทางดํ า เนิ น งานโดย
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ.
๒๕๔๔ ซึ่ง ได้นํ า แนวคิด มาจากวิท ยาลัย ชุ ม ชนประเทศสหรัฐ อเมริก ามาสู่ก ารปฏิบ ัติ
โดยการปรับใช้ใ ห้เ หมาะสมกับ บริบ ทของประเทศไทย ภายใต้ก ฎกระทรวงว่า ด้ว ย
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากว่า ปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้กาํ หนดความหมายของวิทยาลัยชุมชน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทีจ่ ดั การศึกษา
ระดับตํ่ ากว่ าปริญญาเพื่อตอบสนองต่ อความต้ องการของชุ มชน และบริหารจัดการร่ วม
โดยชุมชนยึดปรัชญาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิม่ คุณค่าชีวติ
และศักยภาพของบุคคลและชุมชน ตามพันธกิจในการจัดการเรียนการสอน วิจยั บริการ
วิชาการ และทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรมทีม่ จี ุดเน้นเพือ่ มุง่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี
วิท ยาลัย ชุ ม ชนจัด การศึก ษาระดับ ตํ่ า กว่ า ปริญ ญาทัง้ สายวิช าการและ
วิชาชีพในหลักสูตรอนุ ปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตร สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนโดยกลุ่มเป้าหมายสําคัญมี ๒ กลุ่ม คือ ผูข้ าดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ซึง่ มุ่งเข้ามาศึกษาหลักสูตรอนุ ปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตร และประชาชนทัวไป
่
ในชุมชนซึง่ มุ่งเข้ารับบริการหลักสูตรฝึ กอบรมหรือหลักสูตรระยะสัน้ อาทิ ผูท้ ท่ี ํางานอยู่แล้ว
และต้องการพัฒนาอาชีพหรือเปลี่ยนงาน หรือผู้ท่ไี ม่มงี านทํา หรือผู้ท่ตี ้องการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
หลัก การดํา เนิ น งานของวิทยาลัยชุมชน ยึด หลัก การบริก ารการศึก ษา
ที่เปิ ดกว้างและเข้าถึงง่าย อาทิ ค่าใช้จ่ายน้ อย รับผู้เรียนทุกกลุ่มอายุ อํานวยความ
สะดวกให้ผู้เรียน ความยืดหยุ่นในวิธกี ารเรียน ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
โดยจัด หลักสูตรหลากหลายประเภท ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้ นคุณภาพและการใช้
ประโยชน์ และการกระจายอํานาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกํากับดูแล
ในรูปของสภาวิทยาลัย และสภาวิชาการ ตลอดจนเน้นการใช้ทรัพยากรของรัฐและทีม่ อี ยู่
หลากหลายให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อชุมชนในการจัดการศึกษาโดยผนึกกําลังเป็ นเครือข่าย
ร่วมกับชุมชนในภาคส่วนต่างๆ

๔

ป จั จุ บ ัน วิท ยาลัย ชุ ม ชนเป็ น สถาบัน การศึก ษา ในสัง กัด สํ า นั ก บริห ารงาน
วิทยาลัยชุมชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน ๑๙ แห่งได้แก่ วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ตาก พิจติ ร แพร่ หนองบัวลําภู บุรรี มั ย์ มุกดาหาร ยโสธร สระแก้ว อุทยั ธานี
สมุทรสาคร ตราด ระนอง พังงา สตูล ปตั ตานี นราธิวาส ยะลาและสงขลา เปิ ดสอนหลักสูตร
ระดับอนุ ปริญญาสาขาต่างๆ ได้แก่ อนุ ปริญญาศิลปศาสตร์ อนุ ปริญญาเทคโนโลยี อนุ ปริญญา
ศึกษาศาสตร์ อนุ ปริญญาวิทยาศาสตร์ อนุ ปริญญาสารสนเทศศาสตร์ อนุ ปริญญาบัญชีและ
อนุปริญญาการแพทย์แผนไทย รวม ๑๙ สาขาวิชา
ผูส้ าํ เร็จการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนทุกคน จะเข้ารับ
อนุปริญญาบัตรในพิธปี ระสาทอนุ ปริญญาบัตรทีว่ ทิ ยาลัยจัดให้แก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษาของวิทยาลัย
ชุ ม ชน ซึ่ง ได้ร บั ความอนุ เ คราะห์จ ากท่ า นองคมนตรีใ ห้เ กีย รติเ ป็ น ประธานในพิธีป ระสาท
อนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง
พิธปี ระสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนเป็ นพิธที ท่ี รงเกียรติและมีคุณค่า
แก่นักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน ดังนัน้ การจัดพิธปี ระสาทอนุ ปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชนจะต้องถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบแบบแผน และให้การจัดงานพิธมี รี ูปแบบ
เดียวกันทุกวิทยาลัย ซึ่งชาววิทยาลัยชุมชนทุกคนต้องพร้อมใจกันและให้ความสําคัญเพื่อพิธี
ประสาทอนุ ปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็ นที่ภาคภูมใิ จ
แก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษาและครอบครัว คณาจารย์ นักศึกษาปจั จุบนั ศิษย์เก่าและผูบ้ ริหารวิทยาลัย
ชุ ม ชนตลอดจนประชาชนในท้อ งถิ่น ที่มีส่ว นร่ว มในการสร้า งสรรค์ก ารจัด การศึก ษาให้ก ับ
วิทยาลัยชุมชนสืบไป

๕

แนวปฏิบตั ิ ในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน
แนวปฏิบตั ใิ นพิธปี ระสาทอนุ ปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน แบ่งการดําเนินงาน
เป็ น ๒ ส่วนดังนี้ คือ
๑. สํานักบริ หารงานวิ ทยาลัยชุมชน
สํ า นั ก บริห ารงานวิท ยาลัย ชุ ม ชน เป็ น หน่ ว ยงานต้ น สัง กัด จะทํ า หน้ า ที่
ประสานงานกับฝา่ ยเลขานุ การของท่านองคมนตรีในการขอกําหนดวัน เวลา สถานที่ สารแสดง
ความยินดี การออกหนังสือโดยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็ นผู้ลงนามถึงท่าน
องคมนตรี การจัดส่งเอกสารและการประสานงานในรายละเอียดต่างๆ ของงานพิธี ซึ่งได้รบั
ความอนุ เคราะห์จากท่านองคมนตรีให้เกียรติเป็ นประธานในพิธปี ระสาทอนุ ปริญญาบัตรของ
วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ดังนี้
๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ประธานในพิธปี ระสาทอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ
ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮอ่ งสอน ตาก พิจติ ร และแพร่
๒) นายพลากร สุวรรณรัตน์
ประธานในพิธปี ระสาทอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนภาคใต้
ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนระนอง พังงา สตูล ปตั ตานี นราธิวาส ยะลา
และสงขลา
๓) พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ประธานในพิธปี ระสาทอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู บุรรี มั ย์ มุกดาหาร และยโสธร
๔) พลเรือเอกชุมพล ปจั จุสานนท์
ประธานในพิธปี ระสาทอนุปริญญาให้วทิ ยาลัยชุมชนภาคตะวันออก
และภาคกลาง
ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อุทยั ธานี สมุทรสาคร และตราด
๒. วิ ทยาลัยชุมชน
วิท ยาลัย ชุ มชน ที่จ ะมีพิธีป ระสาทอนุ ป ริญ ญาบัต รต้อ งประสานงานมายัง
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ในการออกหนังสือและรอการแจ้งกําหนดการของประธานใน
พิธแี ละหลังจากนัน้ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหรือผูอ้ ํานวยการวิทยาลัยชุมชนจึงจะประสาน
รายละเอียดอื่นๆ กับเลขานุ การของท่านองคมนตรี เช่น การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
การประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัด การปรับเปลีย่ นเวลาการเดินทาง เป็ นต้น

๖

ก. การประสานงานก่อนพิ ธี
วิ ทยาลัยชุมชน ดําเนินการดังนี้
๑. ฝา่ ยงานทะเบียนและวิชาการของวิทยาลัยทําการตรวจสอบผลการเรียนทุก
รายวิชาของนักศึกษาตามระเบียบว่าด้วยผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับอนุ ปริญญาของวิทยาลัยชุมชน
๒. นํ ารายชื่อและผลการตรวจสอบคุณสมบัติผูส้ ําเร็จการศึกษาเข้าที่ประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อให้การเห็นชอบอนุ มตั ิผูส้ ําเร็จการศึกษาและอนุ มตั ิให้จดั พิธีประสาท
อนุ ปริญญาบัตร และจัดทํารายงานการประชุม
๓. สรุปจํานวน รายชื่อผูส้ ําเร็จการศึกษาในแต่ละสาขาและผลการดําเนินงาน
การจัดการศึกษาที่เป็ นไปตามภารกิจของวิทยาลัยชุมชนในปี การศึกษาที่ผ่านมาและจัดทํา
รายงานการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนเป็ นเอกสารรูปเล่ม
๔. วิทยาลัยชุมชนที่จะจัดพิธปี ระสาทอนุ ปริญญาต้องตรวจสอบความพร้อม
เบือ้ งต้น ได้แก่ การดําเนินการของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในงานพิธี สถานที่ เอกสาร การจัดเตรียม
อุปกรณ์ในการอํานวยการจัดงาน
๕. วิทยาลัยชุมชนทําหนังสือถึงสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เพื่อจัดทํา
หนังสือถึงประธานในพิธี ซึ่งต้องลงนามโดยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอ
กําหนดวัน เวลาของพิธปี ระสาทอนุ ปริญญาพร้อมแนบกําหนดการของพิธปี ระสาทอนุ ปริญญา
ให้ประธานในพิธที ราบ พร้อมแนบเอกสารในข้อ ๒ และ ๓
๖. เมื่อวิทยาลัยชุมชนได้กําหนดวันพิธปี ระสาทอนุ ปริญญาจากประธานในพิธี
แล้ววิทยาลัยชุมชนต้องทําหนังสือถึงผูอ้ าํ นวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เพื่อเชิญร่วม
เป็ นเกียรติในพิธแี ละขอสารแสดงความยินดีแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา และเพื่อขอความอนุ เคราะห์
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนให้เชิญผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน
๗. วิท ยาลัย ชุ ม ชนทํา หนัง สือ ถึง สํา นัก บริห ารงานวิท ยาลัย ชุ ม ชน เพื่อ ทํ า
หนังสือถึงประธานในพิธเี พือ่ ขอสารแสดงความยินดีแก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษา โดยจัดทําร่างสารแนบ
ส่งมาด้วย
สํานักบริ หารงานวิ ทยาลัยชุมชน ดําเนินการดังนี้
๑. ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนให้มคี วาม
ถูกต้องและครบถ้วน
๒. ทําหนังสือถึงประธานในพิธี โดยให้ผูอ้ ํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชนลงนามถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาลงนามในหนังสือถึงประธานในพิธี พร้อมแนบกําหนดการและเอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
๓. เมื่อประธานในพิธกี ําหนดวัน เวลา และแจ้งการรับเชิญ สํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชนแจ้งกลับวิทยาลัยเพือ่ รับทราบการรับเชิญ และให้วทิ ยาลัยเตรียมการพิธตี ่อไป

๗

๔. สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ผูบ้ ริหารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัย
ชุมชนเพือ่ เชิญร่วมเป็ นเกียรติในพิธี
๕. สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนประสานกับวิทยาลัยชุมชนในด้านความ
พร้อมและเตรียมการขออนุ มตั เิ ดินทางไปราชการเพื่อลงพืน้ ทีก่ ่อนวันพิธลี ่วงหน้า ๑ วัน ในการ
ตรวจสอบความพร้อมของการเตรียมการพิธขี องวิทยาลัยและเพือ่ เข้าร่วมในพิธี

ข. การปฏิ บตั ิ งานระหว่างงานพิ ธี
๑. กําหนดการพิ ธีประสาทอนุปริ ญญาบัตร
กําหนดการพิธปี ระสาทอนุ ปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน ควรหารือผู้เกี่ยวข้อง
ในการออกกําหนดการ โดยกําหนดการควรพิจารณาจากความพร้อมและความเหมาะสมของทุกฝา่ ย
เช่น การเดินทางของประธานในพิธี การเดินทางของผูเ้ ข้าร่วมพิธใี นแต่ละพืน้ ที่ การรักษาความ
ปลอดภัย ฯลฯ
เพื่อให้การดําเนินการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยควรจัดทํากําหนดการ ๒
แบบคือ กําหนดการทีเ่ ป็ นทางการของงานพิธี และกําหนดการเดินทางของประธานในพิธซี ง่ึ ควร
เป็ น หมายกํ า หนดการอย่า งละเอีย ดของประธานในพิธีเ พื่อ การอํา นวยความสะดวกในการ
เดินทาง ตัง้ แต่การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร จนถึงการเดินทางกลับ
ตัวอย่างกําหนดการงานพิธปี ระสาทอนุปริญญา มีดงั นี้
กําหนดการ
พิ ธีประสาทอนุปริ ญญาบัตรแก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษาวิ ทยาลัยชุมชน.................
ประจําปี การศึกษา...........
วัน..........ที่........เดือน...............พ.ศ. ...........
ณ ห้องประชุม.............................สถานที่...........................จังหวัด....................
.....................................
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.

- ผูส้ าํ เร็จการศึกษารายงานตัว (จุดรับรายงานตัว)
ณ................................
ตรวจสอบการแต่งกาย
ตรวจสอบลําดับรายชื่อการเข้าแถว

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

- ผูส้ าํ เร็จการศึกษาเข้าแถวตามลําดับชื่อ
เพื่อเตรียมเข้าห้องพิธี
และผูส้ าํ เร็จการศึกษาพร้อมกันในห้องพิธี

๘

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

- นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป
แขกผูม้ เี กียรติพร้อมกันในห้องพิธี

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

- ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูบ้ ริหารสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
สภาวิทยาลัยชุมชนร่วมต้อนรับประธานในพิธี
ประธานในพิธเี ข้าห้องรับรอง (พักผ่อนและสวมครุย)

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

- ประธานในพิธเี ข้าสูบ่ ริเวณงาน
- แขกผูม้ เี กียรติและผูส้ าํ เร็จการศึกษาภายในห้องพิธี
ยืนพร้อมกัน
- ประธานในพิธจี ุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
นมัสการพระสงฆ์ และกลับมานังประจํ
่
าทีป่ ระธาน
- ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนกล่าวรายงานความเป็ นมาและ
ผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
- ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยชุมชนกล่าวรายนามผูม้ อี ุปการคุณ
- ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยชุมชนหรือผูแ้ ทนกล่าวรายนาม
ผูส้ าํ เร็จการศึกษา
- ผูส้ าํ เร็จการศึกษาเข้ารับการประสาทอนุปริญญาบัตร
จํานวน...........คน ตามรายสาขาวิชาดังนี้
๑. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. สาขาวิชาสังคมศาสตร์
๓. สาขาวิชาเทคโนโลยี
๔. สาขาวิชาการบัญชี
๕. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๖. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
-

๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

ผูแ้ ทนผูส้ าํ เร็จการศึกษากล่าวคําปฏิญาณตน
ประธานในพิธกี ล่าวให้โอวาท
ประธานในพิธกี ราบพระสงฆ์(เสร็จพิธ)ี
ร่วมถ่ายภาพกับประธานในพิธแี ละคณะผูบ้ ริหารสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนและคณาจารย์

- รับประทานอาหารและประธานในพิธเี ดินทางกลับ

หมายเหตุ กําหนดเวลาอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม

๙

๒. การฝึ กซ้อม
การฝึ กซ้อมของผูส้ ําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ในพิธปี ระสาทอนุ ปริญญา
ให้ปฏิบตั ติ น ดังต่อไปนี้
๑. ผูส้ าํ เร็จการศึกษาทุกคนต้องฝึกการรับ
๒. ผูส้ าํ เร็จการศึกษาชายและหญิงฝึ กทําความเคารพด้วยการคํานับให้สวยงาม
๓. ผูส้ าํ เร็จการศึกษาทุกคนเตรียมฝึ กเดินเข้ารับและถอยออกจากจุดทีก่ าํ หนด
๔. การรับให้ยนื ตัวตรง ยื่นแขนขวาไปข้างหน้าและรับใบอนุ ปริญญาบัตรตรง
กลางด้วยความนิ่มนวล (ไม่เอางาน) เก็บข้อมือเข้าหาตัวให้โดยใบอนุ ปริญญาบัตรแนบลําตัว
และเดินถอยหลัง มือซ้ายแนบลําตัว
๕. ผูส้ าํ เร็จการศึกษาต้องผ่านการซ้อมย่อยก่อนทุกคน จึงจะสามารถเข้ารับการ
ซ้อมใหญ่และเข้ารับในพิธปี ระสาทอนุปริญญาบัตรในวันพิธี
รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม มีดงั นี้
๑. จุดตําแหน่ งการเดินและหยุดบนเวที แต่ละจุดมีระยะห่างกันประมาณ ๙๐
เซนติเมตร และจุดที่ผูส้ ําเร็จการศึกษาจะรับอนุ ปริญญาจะอยู่ห่างจากแท่นประธาน ประมาณ
๕๐ เซนติเมตร
ประธาน

จุดรับ
เคารพ-กลับหลังหัน
จุดเคารพ

ขวาชิด

ซ้ายก้าว

จุดซ้ายหัน

๒. ในการเดินเข้าสูจ่ ุดแต่ละจุดให้ผสู้ าํ เร็จการศึกษาทุกคนบนเวทีเริม่ เดินพร้อม
กันเมือ่ ผูข้ านชื่อผูส้ าํ เร็จการศึกษา ขานคําว่า “ นาย ” “ นางสาว ” “ นาง ” หรือตําแหน่ง
ยศให้ผสู้ าํ เร็จการศึกษาเดิน ๒ ก้าว โดยใช้จงั หวะเดินซ้าย ขวา ชิดในแต่ละจุด
๓. การยืน ณ จุดต่างๆ บนเวทีให้ยนื เท้าชิดกัน
๔. การเดินบนเวทีเดินหน้าตรง แขนแนบลําตัวไม่แกว่งแขน
๕. การทําความเคารพโดยการคํานับทัง้ ชายและหญิง(มิใช่การไหว้)

๑๐

๓. การจัดเวที
การจัด เวทีสํา หรับ พิธีป ระสาทอนุ ป ริญ ญาบัต ร ตํ า แหน่ งที่นัง่ ประธานในพิธีค วร
ยกระดับขึน้ สูงพอประมาณตามความเหมาะสมและความสูงของห้องประชุม หากบนเวทีมพี น้ื ที่
ให้ตงั ้ โต๊ะหมู่บูชาพร้อมอุปกรณ์จุดธูปเทียนบูชา เพื่อให้ประธานในพิธไี ด้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย พร้อมธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ด้านข้างอาจ
ใช้พ้นื ที่บนเวทีสําหรับเวทีท่มี คี วามกว้างหรือใช้ด้านข้างเวทียกพื้นสูงเท่ากับเวทีจดั เป็ นที่นัง่
ให้กบั พระภิกษุสวดให้พรแก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษา หรือจัดตามความเหมาะสม

๑๑

ด้า นหน้ า ของเวทีป ระดับ ดอกไม้ต ามสมควรให้อ ยู่ ใ นระดับ ที่ไ ม่ สู ง มิใ ห้บ ัง
ด้านหน้าประธานในพิธแี ละให้ประธานสามารถรับใบอนุ ปริญญาบัตรจากเจ้าหน้าที่ และมอบใบ
อนุ ปริญญาบัตรแก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษาได้อย่างสะดวก ผนังด้านหลังของประธานบนเวทีมพี น้ื หลัง
ควรเป็ นม่านหรือผนังเรียบ สีเหลืองหรือสีขาว ติดตัวอักษรและตราสัญลักษณ์ ของวิทยาลัย
ชุมชนต้องมีสดั ส่วนและสี ให้เป็ นไปตามข้อบังคับสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเข็ม
วิทยฐานะ ตรา เครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์ และเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่ งกาย
เครือ่ งแบบผูส้ าํ เร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังตัวอย่าง

๑๒

พิ ธีประสาทอนุปริ ญญาบัตรแก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษา
ประจําปี การศึกษา..................... วิ ทยาลัยชุมชน.......................
วันที่........เดือน......................พ.ศ...........
๔. การจัดที่นัง่ ของผูส้ าํ เร็จการศึกษาและผูเ้ ข้าร่วมในพิ ธี
การจัดทีน่ งของผู
ั่
ส้ าํ เร็จการศึกษาในพิธี ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
๑. การจัดทีน่ งั ่ ผูส้ าํ เร็จการศึกษาให้นัง่ เรียงตามลําดับแถวละ ๑๐ - ๑๕ คน โดยให้
ผูส้ าํ เร็จการศึกษาเรียงรายชื่อตามบัญชีผสู้ าํ เร็จการศึกษา ตามสาขาและโปรแกรมวิชา
๒. ให้มอี าจารย์หรือเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นผูก้ าํ กับแถวในการเดินแถวเข้ารับ
่ ยบร้อยแล้วหากมีเหตุจาํ เป็ น
๓. ห้ามผูส้ าํ เร็จการศึกษาออกจากห้องพิธเี มื่อเข้านังเรี
ให้แจ้งกับอาจารย์ผคู้ วบคุมแถวเพือ่ แก้ปญั หา
๔. หากมีผูส้ ําเร็จการศึกษาเป็ นพระภิกษุสงฆ์ให้จดั ที่นัง่ ไว้ด้านหน้าและเชิญประธาน
ในพิธถี วายอนุ ปริญญาบัตรให้ก่อน
การจัดที่นัง่ ของผู้มเี กียรติท่เี ข้าร่วมในพิธี ให้วทิ ยาลัยชุมชนจัดเตรียมตามลําดับ
ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ผูบ้ ริหารของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ผูอ้ ํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
จัดที่นัง่ บนเวทีด้านหลังประธานในพิธหี รือด้านล่างโดยเป็ นแถวหน้าสุด ตามด้วยผูว้ ่าราชการ
จังหวัด แม่ทพั ภาค (ถ้ามี)
กลุ่มที่ ๒ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในจังหวัดและผูม้ อี ุปการคุณ
กลุ่มที่ ๓ ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ แขกผูม้ เี กียรติของจังหวัดและผูต้ ดิ ตาม
กลุ่มที่ ๔ คณาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนและอาจารย์พเิ ศษ
หมายเหตุ
๑. การจัดทีน่ งบนเวที
ั่
ด้านหลังหรือด้านข้างประธานในพิธี ให้เฉพาะกลุม่ ที่ ๑
๒. การจัดทีน่ งของกลุ
ั่
่มที่ ๒ - ๔ ให้จดั ทีน่ งด้
ั ่ านล่างถัดจากกลุ่มที่ ๑ ด้านหน้าสุดของ
ห้องประชุมหรือจํานวนทีน่ งตามความเหมาะสมของสถานที
ั่
่

ค. การปฏิ บตั ิ ระหว่างงานพิ ธี
๑. การปฏิ บตั ิ ตนของผูส้ าํ เร็จการศึกษาที่จะเข้าร่วมพิ ธี

๑๓

๑) ผูส้ าํ เร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนในการเข้ารับอนุปริญญาบัตรในพิธี
๒) ผูส้ าํ เร็จการศึกษาต้องเข้าซ้อมตามวัน เวลาทีว่ ทิ ยาลัยกําหนด
๓) การแต่งกายของผูส้ ําเร็จการศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบที่กําหนด
เรียบร้อยจะไม่ได้เข้าไปในพิธปี ระสาทอนุปริญญาบัตร

หากไม่

ข้อห้ามอื่นๆ
๑) ห้ามใช้เครื่องประดับทีส่ ะท้อนแสง ห้ามติดทีต่ ดิ ผมทีม่ สี ี ผูกริบบิน้ หรือประดับ
ดอกไม้บนศีรษะ นักศึกษาหญิงต้องรวบผมให้เรียบร้อย นักศึกษาชายต้องผมสัน้ หวีเรียบร้อย
๒) ห้ามทาเล็บสีเข้มและห้ามไว้เล็บยาว ห้ามสวมแว่นตาดํา และห้ามนํ า อาหาร
และขนมขบเคีย้ วเข้าในห้องพิธี
๓) ห้ามนําเครือ่ งมือสือ่ สารทุกชนิด และกล้องถ่ายภาพต้องผ่านการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย(สําหรับพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการความปลอดภัยเป็ นพิเศษ)
๒. การลําดับขัน้ ตอนของพิ ธีการ
การลําดับขัน้ ตอนของพิธีการในพิธีประสาทอนุ ปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน
มีดงั นี้
๑) ประธานในพิธเี ดินทางมาถึงบริเวณสถานที่จดั งานพิธแี ละเข้าพักที่หอ้ งรับรอง
ตามที่วิทยาลัยจัดเตรียมให้ โดยห้องรับรองสามารถใช้เ ป็ นห้องเปลี่ยนเครื่องแต่ งกายของ
ประธานในพิธแี ละมีบริเวณทีน่ งพั
ั ่ กผ่อนหรือพบปะกับผูบ้ ริหารก่อนเข้าพิธี ควรจัดเตรียมอาหาร
ว่างและเครือ่ งดื่มตามสมควร พร้อมจัดเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ อํานวยความสะดวกภายในห้องรับรองด้วย
๒) ประธานเข้าสู่ห้องพิธี โดยมีประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ผู้อํานวยการสํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชนและผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยชุมชน หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายเป็ นผูเ้ ชิญเข้าพิธี แขกผู้
มีเกียรติและผูส้ าํ เร็จการศึกษาทีอ่ ยูภ่ ายในห้องพิธี ให้ลุกขึน้ ยืนพร้อมกัน บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
๓) ประธานในพิธจี ุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยและนมัสการพระสงฆ์โดยแขกผูม้ ี
เกียรติและผูส้ าํ เร็จการศึกษายืนตรงและพนมมือพร้อมกัน
๔) ประธานในพิธเี ข้านัง่ ประจําที่ แขกผูม้ เี กียรติและผูส้ ําเร็จการศึกษาทัง้ หมดทํา
ความเคารพและนังลงพร้
่
อมกัน
๕) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับประธานในพิธี
๖) ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนกล่าวรายงานความเป็ นมาและผลการดําเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนและรายงานจํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาในแต่ละสาขาประจําปีการศึกษานัน้ ๆ
๗) ผูอ้ ํานวยการวิทยาลัยนํ าผูม้ อี ุปการคุณเข้ารับโล่หรือประกาศเกียรติคุณ โดย
ผูร้ บั ต้องเป็ นผูท้ ม่ี อี ุปการคุณและให้การสนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
๘) ผูอ้ ํานวยการวิทยาลัยนํ าผูส้ ําเร็จการศึกษาที่มผี ลการเรียนดีเด่นเข้ารับโล่หรือ
ประกาศเกียรติคุณ ทัง้ นี้ให้คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจารณาอย่างเหมาะสม

๑๔

๙) ผูอ้ ํานวยการวิทยาลัยหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายในการขานรายชื่อผูท้ จ่ี ะเข้ารับ
อนุปริญญาบัตร โดยขานชื่อและนามสกุล ให้ถูกอักขระชัดเจน เว้นจังหวะการหายใจและขานชื่อ
ให้ตรงกับผูร้ บั มิให้เร็วจนเกินไป
๑๐) ตัวแทนผูส้ ําเร็จการศึกษากล่าวนํ าการปฏิญาณตน โดยยืนด้านหน้าผูส้ ําเร็จ
การศึก ษาหัน หน้ า ตรงแก่ ป ระธานในพิธี กล่ าวนํ า คํา ปฏิญ าณให้ช ดั เจนและเว้น วรรคคํา ให้
เหมาะสม โดยผูส้ าํ เร็จการศึกษาทุกคนยืนพร้อมกันจนกว่าประธานในพิธจี ะเดินออกจากห้อง
๑๑) ประธานในพิธกี ล่าวให้โอวาทแก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษา
๑๒) ประธานในพิธกี ราบพระพุทธรูปทีแ่ ท่นบูชา ลาพระสงฆ์ เสร็จพิธี
๑๓) การถ่ายภาพร่วมกัน
๓. การเตรียมตัวของผูส้ าํ เร็จการศึกษาก่อนซ้อมรับในพิ ธี
การเตรียมตัวของผูส้ าํ เร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ในการซ้อมรับและเข้ารับใน
พิธปี ระสาทอนุ ปริญญาบัตรให้ปฏิบตั ติ น ดังต่อไปนี้
๑) ผูส้ าํ เร็จการศึกษาทุกคนฝึกการรับใบอนุปริญญา (ไม่เอางาน)
๒) ผูส้ ําเร็จการศึกษาชายและหญิง ฝึ กทําความเคารพด้วยการคํานับโดยการก้ม
ศีรษะลงให้สวยงาม
๓) ผูส้ าํ เร็จการศึกษาทุกคนเตรียมฝึกเดินเข้ารับและถอยออกจากจุดทีก่ าํ หนด
๔) การรับให้ยนื ตัวตรง ยื่นแขนขวาไปข้างหน้าและรับใบอนุ ปริญญาบัตรตรงกลาง
ด้วยความนิ่มนวลเก็บข้อมือเข้าหาตัวให้ใบอนุ ปริญญาบัตรแนบลําตัวและถอยเท้าหลังมือซ้าย
แนบลําตัว
๕) ผูส้ ําเร็จการศึกษาต้องผ่านการซ้อมย่อยก่อน จึงสามารถเข้ารับการซ้อมใหญ่
และเข้ารับในพิธปี ระสาทอนุปริญญาบัตรในวันพิธี
๔. การแต่งกาย
การแต่งกายของผูเ้ ข้าร่วมในพิธปี ระสาทอนุปริญญาบัตร มีดงั นี้
ประธานในพิ ธี
ประธานในพิธสี วมครุยวิทยฐานะหรือชุดสากลสุภาพ ในการนี้ศาสตราจารย์
เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้สวมครุยวิทยฐานะในพิธปี ระสาทอนุ ปริญญา
บัตรของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮอ่ งสอน เมือ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑
อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ
อาจารย์ประจําและอาจารย์พเิ ศษควรสวมครุยวิทยฐานะ
แขกผูม้ ีเกียรติ และคณะกรรมการสภาวิ ทยาลัยชุมชน
ชาย สวมสูทสากลนิยมทรงสุภาพ
หญิง เสือ้ ชุดสีสภุ าพ ชุดสากลนิยม

๑๕

ผูส้ าํ เร็จการศึกษาของวิ ทยาลัยชุมชน
การแต่งกายให้เป็ นไปตามข้อบังคับสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
เข็มวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์ และเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกาย
เครื่อ งแบบผู้ สํ า เร็จ การศึ ก ษาสํ า หรับ นั ก ศึ ก ษาของวิท ยาลัย ชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๔๙ และมี
รายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้
ชาย สวมเสือ้ เชิต้ แขนยาวสีขาวเรียบไม่มลี วดลาย
สวมกางเกงขายาวสีน้ําเงิน กรมท่าหรือดํา ทรงสุภาพ
ผูกเนคไทสีกรมท่า มีตราสัญลักษณ์วทิ ยาลัยชุมชน
สวมรองเท้าหนังหุม้ ส้นสีดาํ ล้วน ไม่มลี วดลาย ไม่ตกแต่งใดๆ
สวมถุงเท้าสีดาํ เรียบ
ตัดผมสัน้ ทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ใส่ต่างหู ไม่สวมแว่นดํา
สวมเสือ้ คลุมโปร่งสีขาวของวิทยาลัยชุมชน
หญิง สวมเสือ้ เชิต้ แขนสัน้ สีขาว กลัดกระดุมเม็ดบน
สวมกระโปรงเข้ารูปสีน้ําเงิน กรมท่าหรือดํา ทรงสุภาพ ยาวเสมอเข่าไม่มผี า่
หรือมีผา่ แบบป้ายทับซ้อน
คาดเข็มขัดหนังสีดาํ แบบเรียบไม่มลี วดลาย หัวเข็มขัดวิทยาลัยชุมชน
ความยาวของกระโปรงคลุมแค่เข่าหากเป็นมุสลิมสวมกระโปรงยาวได้
สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มลี วดลายแบบเต็มตัว
สวมรองเท้าหนังหุม้ ส้นสีดาํ ล้วน ไม่มลี วดลาย ไม่ตกแต่งใดๆ
ผมสัน้ ทรงสุภาพ ไม่ทาํ สีผม หวีเรียบร้อย ไม่ตกแต่งใด ๆ
ผมยาวควรเกล้า รวบเรียบร้อย ไม่ตกแต่งใด ๆ
การแต่งหน้าสวยงามไม่ฉูดฉาด ไม่ใส่ต่างหู
หากเป็ นมุสลิมสวมกระโปรงยาวและคลุมหน้าตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ผูส้ าํ เร็จการศึกษาหญิงทีม่ คี รรภ์ควรสวมเสือ้ คลุมท้อง
ให้ตวั เสือ้ สีขาวคอเชิต้ แขนยาว ต่อกระโปรงคลุมสีกรมท่าเท่านัน้
สวมถุงน่องสีเนื้อ สวมรองเท้าหนังหุม้ ส้นสีดาํ ล้วน
ไม่มลี วดลายไม่ตกแต่งใดๆ
สวมเสือ้ คลุมโปร่งสีขาวของวิทยาลัยชุมชน
การแต่งกายของผูส้ าํ เร็จการศึกษาที่เป็ นข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือน
สวมเครือ่ งแบบข้าราชการพลเรือนชุดปกติขาวติดเข็มตามสังกัด
ข้าราชการทหาร ตํารวจ
สวมเครือ่ งแบบตามทีห่ น่วยงานต้นสังกัดกําหนด
สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะของวิทยาลัยชุมชนและติดเข็มวิทยฐานะ

๑๖

หมายเหตุ ผูส้ ําเร็จการศึกษาหญิงมุสลิม หรือนักบวชให้แต่งกายตามข้อกําหนดของ
ศาสนานัน้ ๆ
๕. การเข้ารับอนุปริ ญญาบัตร
การเข้ารับอนุปริญญาบัตร มีลาํ ดับขัน้ ตอนดังนี้
๑) เมือ่ เริม่ กล่าวรายงานการดําเนินงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแก่
ประธานในพิธี ให้อาจารย์ผูก้ ํากับแถวที่ ๑ ให้สญ
ั ญาณแก่ผูส้ ําเร็จการศึกษาลุกขึน้ ยืนทัง้ แถว
พร้อมกับทําความเคารพโดยการโค้งคํานับ (มิใช่การไหว้) พร้อมกันแล้วจึงเดินแถวไปหยุดยืน
ตรงทีจ่ ุดหมายเช่น เชิงบันไดหรือจุดทีก่ ําหนดไว้ดา้ นซ้ายมือของเวทีและหยุดรอสัญญาณก่อนที่
จะขึน้ รับ
๒) เมื่อผูข้ านรายชื่อผูส้ าํ เร็จการศึกษาเริม่ ขานรายชื่อผูส้ าํ เร็จการศึกษาคนแรก
เดิน ขึ้น เวที หยุ ด ทํา ความเคารพโดยการโค้ ง คํา นั บ ณ จุ ด ที่ ๑ แล้ว ก้า วต่ อ ไป ณ จุ ด ที่ ๒
ตรงหน้าประธานทําความเคารพโดยการโค้งคํานับ แล้วจึงรับใบอนุ ปริญญาบัตรจากประธานพิธี
โดยไม่เอางาน เมื่อรับใบอนุ ปริญญาบัตรแล้วนํ ามาแนบอกทําความเคารพโดยการโค้งคํานับ
(ระหว่างนัน้ ให้ขานรายชื่อผูร้ บั ลําดับต่อไป) และเดินถอยหลังไปทางขวาเล็กน้อยแล้วเดินลง
จากเวทีทางขวามือเมื่อขานชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับคนแรกให้ผูส้ ําเร็จการศึกษาที่นัง่ อยู่
ด้านล่างปรบมือพร้อมกัน
๓) เมื่อผูส้ ําเร็จการศึกษาลงจากเวทีเดินไปที่แถวที่นัง่ ให้หนั หน้ากลับเวทีทํา
ความเคารพโดยการโค้งคํานั บ และเดินเข้าแถวไปยังที่นัง่ ของตน ให้ยนื รอจนกว่าผู้สําเร็จ
การศึกษาในแถวเดียวกันเดินกลับมาครบทุกคนแล้วจึงทําความเคารพโดยการโค้งคํานับอีกครัง้
ก่อนทีจ่ ะนังลงพร้
่
อมกัน
๔) การเดินแถวการเข้ารับให้เว้นระยะห่าง ระหว่างคนประมาณ ๑ แขนเอื้อม
อย่าให้ชดิ หรือห่างจนเกินไปจะทําให้เสียจังหวะในการรับและการถ่ายภาพไม่สวยงาม
๕) เมื่อ ผู้สํา เร็จ การศึก ษาคนสุด ท้ า ยเข้ า รับ ให้ผู้สํา เร็จ การศึก ษาที่นัง่ อยู่
ด้านล่างปรบมือพร้อมกัน
๖) เมื่อ ผู้สํา เร็จ การศึก ษาคนสุ ด ท้า ยเดิน ลงจากเวทีไ ปถึง กลางห้อ งพิธี ให้
ตัวแทนผูส้ าํ เร็จการศึกษาทีจ่ ะนํ ากล่าวปฏิญาณตนยืนขึน้ ทําความเคารพแล้วเดินไปทีก่ ลางห้อง
พิธี เมื่อ เดิน ไปถึง ด้า นหน้ า ของแถวผู้มีเ กีย รติใ ห้ห ยุ ด เล็ก น้ อ ย เพื่อ ส่ง สัญ ญาณให้ผู้สํา เร็จ
การศึกษาทุกคนยืนขึน้ พร้อมกัน ผูแ้ ทนผูส้ ําเร็จการศึกษาที่จะกล่าวนํ าปฏิญาณตนเดินไปจุด
ทีต่ งั ้ ไมโครโฟนหันหน้าตรงกับประธานในพิธที ําความเคารพและกล่าวนํ าการปฏิญาณตนเมื่อ
กล่ า วปฏิญ าณตนเสร็จ แล้ว ให้ผู้สํา เร็จ การศึก ษาทุ ก คนทํา ความเคารพ โดยผู้แ ทนผู้สํา เร็จ
การศึกษาถอยหลัง ๒ ก้าวทําความเคารพยืนตรงเพือ่ รับโอวาทจากประธานในพิธี เมื่อรับโอวาท
เสร็จแล้วให้ทาํ ความเคารพแล้วเดินกลับทีน่ งของตน
ั่
ควรให้ผแู้ ทนทีก่ ล่าวนําได้ฝึกซ้อมการอ่าน
ออกเสียง การเว้นวรรคและจังหวะของคําปฏิญาณตนด้วย

๑๗

ข้อปฏิ บตั ิ อื่นๆ
๑) ควรรับประทานอาหารและทําธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าแถว
๒) ห้ามนํ าสิง่ ของ กระเป๋าถือ โทรศัพท์มอื ถือ กล้องถ่ายรูป ของมีค่า อาหาร
และของขบเคีย้ วทุกชนิดติดตัวขอให้ฝากไว้กบั ญาติ
่
าทีแ่ ล้วต้องนังอย่
่ างสํารวม ไม่ไขว้หา้ ง ห้ามสับเปลีย่ นทีน่ งั ่
๓) เมือ่ เข้านังประจํ
๔) ก่ อ นวัน พิธีค วรหลีก เลี่ย งการรับ ประทานอาหารที่จ ะทํ า ให้เ กิด อาการ
ท้องเสียและแน่นท้อง
๕) ละเว้นการดื่มสุราของมึนเมาโดยเด็ดขาด
๖) พักผ่อนให้เพียงพอ
๖. การให้โอวาทของประธานในพิ ธี
เมื่อประธานในพิธมี อบอนุ ปริญญาบัตรแก่ผูส้ ําเร็จการศึกษาทัง้ หมดและผูส้ ําเร็จ
การศึกษาเดินแถวกลับไปยืนในตําแหน่งของตนเพือ่ กล่าวคําปฏิญาณตน ต่อจากนัน้ ประธานใน
พิธจี ะกล่าวให้โอวาท โดยโอวาทที่ให้อาจเป็ นโอวาททีป่ ระธานกล่าวเองหรือเป็ นคํากล่าวที่
วิทยาลัยชุมชนจัดทําร่างขึน้ ก็ได้ ส่วนผูม้ เี กียรติอ่นื ๆ นังประจํ
่
าที่
๗. การกล่าวปฏิ ญาณตนของผูส้ าํ เร็จการศึกษา
การกล่าวปฏิญาณตนให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนยืนตรงพร้อมกันโดยมีผู้แทน
ผู้สําเร็จการศึกษา ยืนด้านหน้ าผู้สําเร็จการศึกษาทัง้ หมดและหันหน้ าตรงกับประธานในพิธี
กล่าวนํา ดังต่อไปนี้
กราบเรียน ฯพณฯ.....................................................................องคมนตรี
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................นามสกุล..........................................
(กล่าวชื่อและนามสกุลของตนเองทุกคน)
ขอปฏิ ญาณตนต่ อที่ ประชุมอันมี พระรัตนตรัย องคมนตรี คณะกรรมการ
วิ ทยาลัยชุมชน ผู้บริ หารสํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อาํ นวยการสํานัก
บริ หารงานวิ ทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภาวิ ทยาลัยชุมชน ผู้อาํ นวยการวิ ทยาลัย
ชุมชนและคณาจารย์ ซึ่งชุมชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ว่า
๑. ข้าพเจ้าจักเทิ ดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ อันเป็ นหลัก เพื่อความ
วัฒนาถาวรของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย
๒. ข้าพเจ้าจักบําเพ็ญตนเป็ นพลเมืองดี สมกับเป็ นผูม้ ีวฒ
ั นธรรม และ
ศีลธรรม ประกอบการงานในหน้ าที่ ด้วยความสุจริ ตธรรม และใฝ่ หาความรู้อยู่เสมอ
๓. ข้าพเจ้าจักนําความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รบั ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ สงู สุด
ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน ตามเจตนารมณ์ของวิ ทยาลัยชุมชน

๑๘

๔. ข้ า พเจ้ า จัก เคารพนั บ ถื อ คณะผู้ก่ อ ตัง้ ผู้ส นั บ สนุ น วิ ท ยาลัย ชุ ม ชน
ผูบ้ ริ หารและคณาจารย์ จักรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ และสิ ทธ์ แห่งอนุปริ ญญาโดยเคร่งครัด
และจักเทิ ดทูนเกียรติ แห่งวิ ทยาลัยชุมชนสืบไป
หมายเหตุ วิทยาลัยชุมชนในจังหวัดทีม่ ผี ูน้ ับถือศาสนาอิสลามหรือ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้ตดั คําว่า พระรัตนตรัย
๘. การถ่ายภาพร่วมกัน
การถ่ายภาพร่วมกันนัน้ ให้วทิ ยาลัยชุมชนจัดสถานทีถ่ ่ายภาพให้เหมาะสมอาจเป็ น
บริเวณภายในห้องพิธี หากห้องพิธมี บี ริเวณความกว้างพอสําหรับจัดทีน่ ัง่ หรือภายนอกอาคาร
หากสถานทีม่ จี าํ กัดและมีทย่ี นื เป็ นอัฒจันทร์ ระหว่างการจัดแถวทีน่ งั ่ ควรเชิญประธานในพิธเี ข้า
ห้องพักรับรองก่อนและเมือ่ จัดแถวพร้อมแล้วจึงเชิญประธานในพิธนี งประจํ
ั่
าที่
การจัดลําดับแถวทีน่ งั ่ มีดงั นี้
ชุดที่ ๑
แถวที่ ๑ ประธานในพิธนี ัง่ กลาง ด้านซ้ายของประธานเป็ นตําแหน่ งที่นัง่ ของ
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด คณะกรรมการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ด้ า นขวาเป็ นผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุม (นังประจํ
่
าทีท่ ุกชุด)
แถวที่ ๒ - ๓ ผู้มีเ กีย รติแ ละผู้บ ริห าร หัว หน้ า ส่ว นราชการ หน่ ว ยงานใน
จังหวัดและผูม้ อี ุปการคุณต่อวิทยาลัยชุมชนและผูต้ ดิ ตามผูท้ ไ่ี ด้รบั เชิญ
แถวที่ ๓ - ๔ คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ผูอ้ ํานวยการวิทยาลัยชุมชน
บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั เชิญ
ชุดที่ ๒
แถวที่ ๑ ประธานในพิธนี งั ่ กลาง ด้านซ้ายของประธานเป็ นตําแหน่ งทีน่ งั ่ ของ
ผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด คณะกรรมการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ด้ า นขวาเป็ นผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุม (นังประจํ
่
าทีท่ ุกชุด)
แถวที่ ๒ คณาจารย์
แถวที่ ๓ - ๔ - ๕ ผูส้ าํ เร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จัดตามรายชื่อ สาขาวิชาที่
เข้ารับใบอนุ ปริญญาบัตรและมีระยะห่างไม่บงั กันเวลาถ่ายภาพ ถ้ามีผสู้ าํ เร็จการศึกษาจํานวน
มากให้จดั จํานวนแถวตามความเหมาะสมโดยกํากับเวลาให้รวดเร็วและแถวทีน่ งสวยงาม
ั่
ชุดที่ ๓ - ชุดที่ ๔ ถ้ามีผู้สําเร็จการศึกษาจํานวนมากให้จดั จํานวนแถวตาม
ความเหมาะสมโดยกํากับเวลาให้รวดเร็วและแถวทีน่ งสวยงาม
ั่

๑๙

หมายเหตุ การจัดแถวทีน่ งั ่ ควรจัดตามความเหมาะสมต้องมีผคู้ วบคุมการจัด
แถวที่นัง่ ควรจัดตามลําดับ ความสําคัญของบุ ค คล ควรมีการซ้อมการถ่ ายภาพร่วมกัน และ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ โดยแจ้งให้ผูท้ ่จี ะถ่ายภาพต้องทราบตําแหน่ งที่นัง่ ของตน
ั่
โดยให้การถ่ายภาพร่วมกันต้องมีการกํากับเวลาให้รวดเร็วและจัดแถวทีน่ งสวยงาม
ง. การดําเนิ นงานภายหลังงานพิ ธี
การดําเนินงานภายหลังงานพิธี มีดงั นี้
๑. วิทยาลัยชุมชนต้องดําเนินการจัดทําสรุปการดําเนินงาน ประกอบด้วยการสรุป
จํา นวนผู้สํา เร็จ การศึก ษาในปี ก ารศึก ษานัน้ ๆ จํา แนกตามรายสาขาวิช า ถอดคํา กล่ า วของ
ประธานในพิธที ่ใี ห้โอวาทแก่ผูส้ ําเร็จการศึกษาและการบรรยายพิเศษ ตลอดจนบทสัมภาษณ์
ผู้สําเร็จการศึกษาที่มคี วามโดดเด่น พร้อมภาพถ่ายงานพิธีให้กบั สํานักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน ภายใน ๒ สัปดาห์
๒. สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน จัดทําหนังสือขอบคุณประธานในพิธี โดยเสนอ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็ นผูล้ งนามในหนังสือ พร้อมเอกสารข้างต้น

๒๐

ภาคผนวก

๒๑

ตัวอย่างการแต่งกายของนักศึกษาชายวิทยาลัยชุมชน

๒๒

ตัวอย่างการแต่งกายของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยชุมชน

๒๓

ข้อบังคับสํานักบริ หารงานวิ ทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเข็มวิ ทยฐานะ ตรา
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ และเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกาย เครือ่ งแบบ
ผูส้ าํ เร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาของวิ ทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2549

๒๔

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๔ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๐

ข้อบังคับสํานักบริ หารงานวิทยาลัยชุมชน
ว่าด้วยเข็มวิทยฐานะ ตรา เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ และเครื่ องแบบ เครื่ องหมาย
เครื่ องแต่งกาย เครื่ องแบบผูส้ าํ เร็ จการศึกษาสําหรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่ อ ให้ วิ ท ยาลัย ชุ ม ชนแต่ ล ะแห่ ง มี ร ะบบการจัด การศึ ก ษาที่ มี ล ัก ษณะเดี ย วกัน
คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนเห็นสมควรกําหนดข้อบังคับสํานักบริ หารงานวิทยาลัยชุ มชน
ว่าด้วยเข็มวิทยฐานะตรา เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ และเครื่ องแบบ เครื่ องหมาย เครื่ องแต่ง
กาย เครื่ องแบบผูส้ าํ เร็ จการศึกษาสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘ (๔) ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการ
จัดการศึ กษาระดับอุดมศึ กษาตํ่ากว่าปริ ญญารู ปแบบวิทยาลัยชุ มชน พ.ศ. ๒๕๔๖
คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนจึงกําหนดข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับสํานักบริ หารงานวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยเข็มวิทย
ฐานะตรา เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ และเครื่ องแบบ เครื่ องหมาย เครื่ องแต่งกาย เครื่ องแบบ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาสําหรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้น
ไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“วิทยาลัยชุมชน” หมายความว่า วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง
หมวดที่ ๑
เข็มวิทยฐานะ
ข้อ ๔ เข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยชุมชน มีลกั ษณะเป็ นโลหะสี เงินรู ปวงรี ทรงนูน ๒ x
๒.๕เซนติเมตร ภายในจารึ กชื่อของวิทยาลัยชุมชนที่ขอบด้านล่าง เหนือชื่อของวิทยาลัยชุมชน
จะมี ตราสัญลักษณ์ ของวิทยาลัยชุ มชนเป็ นโลหะลงยาติ ดอยู่ ด้านหลังจารึ กอักษรชื่ อ
อนุปริ ญญา

๒๕

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๔ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๐

ข้อ ๕ ผูม้ ีสิทธิ ประดับเข็มวิทยฐานะต้องได้รับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าจากวิทยาลัย
ชุมชนผูท้ ี่ประดับเข็มวิทยฐานะ จะต้องประพฤติตนสุ ภาพเรี ยบร้อย
ข้อ ๖ การประดับเข็มวิทยฐานะ ให้ประดับที่อกเสื้ อด้านขวาเมื่อแต่งเครื่ องแบบ หรื อ
ที่ปกเสื้ อสากลด้านซ้าย
ข้อ ๗ ให้วิทยาลัยชุมชนจัดทําและจําหน่ายเข็มวิทยฐานะให้ผมู ้ ีสิทธิ ประดับต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
หมวดที่ ๒
ตรา เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์
ข้อ ๘ ตรา เครื่ องหมาย หรื อตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนมีสัญลักษณ์เป็ นรู ปทรง
ทางสถาปั ตยกรรมไทยและลวดลายไทยประสานกัน ซึ่ งแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนไทย
ลักษณะของปลายแหลม ด้านบนสื่ อถึงการมุ่งสู่ จุดหมายสู งสุ ดในการดําเนิ นงาน วงกลมสี
ทองอยูภ่ ายในสื่ อถึงเป้ าหมายในการดําเนินงาน ความสําเร็ จ ความเจริ ญรุ่ งเรื อง มองภายในจะ
เห็นเป็ นลักษณะของคนกับหนังสื อที่เปิ ดออกซึ่ งสื่ อถึงการเปิ ดโอกาสทางการศึกษาและการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบุคลากรของชุมชน เพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องของชุมชน และมีแถบสี ธง
ชาติอยูม่ ุมด้านล่างของหนังสื อ ซึ่ งสื่ อถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของชาติที่มีผลมาจากการที่บุคลากร
ของชาติมีคุณภาพ และมีเส้นโค้งรองรับด้านล่างซึ่ งสื่ อถึงการศึกษาตลอดชีวิต การสร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ตามแบบที่กาํ หนดท้ายข้อบังคับนี้
หมวดที่ ๓
เครื่ องแบบ เครื่ องหมาย เครื่ องแต่งกายนักศึกษา
ข้อ ๙ เครื่ องแบบในงานพิธีหรื อในการเรี ยน
(๑) นักศึกษาหญิง
(ก) เสื้ อเชิ้ตแขนสั้นสี ขาวเนื้อเรี ยบ ไม่บาง ไม่มีลวดลาย ติดกระดุมเครื่ องหมาย
ของวิทยาลัยชุมชน ทับชายเสื้ อไว้ในกระโปรง ประดับเครื่ องหมายของวิทยาลัยชุมชนที่อกเสื้ อ
ด้านขวาในงานพิธีติดกระดุมคอให้เรี ยบร้อย

๒๖

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๔ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๐

(ข) กระโปรงแบบและทรงสุ ภาพ สี น้ าํ เงิน กรมท่า หรื อดํา ยาวคลุมใต้เข่า เข็มขัด
หนังสี ดาํ หัวเข็มขัดเป็ นโลหะสี เงิน มีเครื่ องหมายของวิทยาลัยชุมชนติดอยู่
(ค) รองเท้าหุม้ ส้นทรงสุ ภาพ สี ดาํ
(ง) ทรงผมแบบสุ ภาพ
(๒) นักศึกษาชาย
(ก) เสื้ อเชิ้ตแขนสั้นหรื อแขนยาวสี ขาว ทับชายเสื้ อไว้ในกางเกง
(ข) กางเกงขายาวสี น้ าํ เงิน กรมท่า หรื อดํา แบบและทรงสุ ภาพ
(ค) เข็มขัดหนังสี ดาํ หัวเข็มขัดเป็ นโลหะสี เงิน มีเครื่ องหมายของวิทยาลัยชุมชนติดอยู่
(ง) รองเท้าหุม้ ส้นสี ดาํ ทรงสุ ภาพ ถุงเท้าสี ดาํ หรื อสี สุภาพ
(จ) ทรงผมแบบสุ ภาพ
ข้อ ๑๐ ในการเรี ยน ให้นกั ศึกษาใช้เครื่ องแบบตามข้อ ๙ หรื อชุดสุ ภาพในการ
ปฏิบตั ิการหรื อในการทํางานในหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
หมวดที่ ๔
เครื่ องแบบผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ข้อ ๑๑ เครื่ องแบบผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า เป็ นเสื้ อคลุม
โปร่ งสี ขาวผ่าอกตลอด มีสาํ รดผ่าตลอดซ้ายและขวา ชายเสื้ อ และรอบขอบที่ปลายแขน พื้น
สํารดทําด้วยสักหลาดสี ฟ้าเข้ม กว้าง ๑๐ เซนติเมตร เว้นระยะขอบนอก ๐.๕ เซนติเมตร มีแถบ
ทองทาบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร เว้นระยะ ๑ เซนติเมตร มีแถบสักหลาดสี แดงเข้มกว้าง ๒
เซนติเมตร อยูก่ ่ ึงกลางสํารดหน้าอกมีเข็มวิทยฐานะทําด้วยโลหะ ติดบนสํารดข้างซ้ายของ
หน้าอก
ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชนรักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สิ ริกร มณี รินทร์
ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน

๒๗

๒๘

๑. เข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยชุ มชน มีลกั ษณะเป็ นโลหะเงิ นรู ปวงรี ทรง
นูน ๒ x ๒.๕ เซนติเมตร ภายในจารึ กชื่ อของวิทยาลัยชุมชนที่ขอบด้านล่าง เหนื อชื่ อของ
วิทยาลัยชุมชนจะมีตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนเป็ นโลหะลงยาติดอยู่ ด้านหลังจารึ ก
อักษรชื่อ อนุปริ ญญา ดังภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑ เข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยชุมชน

๒. ตรา เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนมีสัญลักษณ์เป็ น
รู ปทรงทางสถาปั ตยกรรมไทยและลวดลายไทยประสานกันซึ่ งแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชน
ไทย ลักษณะของปลายแหลมด้านบนสื่ อถึงการมุ่งสู่ จุดมุ่งหมายสู งสุ ดในการดําเนิ นงาน
วงกลมสี ทองอยูภ่ ายในสื่ อถึงเป้ าหมายในการดําเนินงาน ความสําเร็ จ ความเจริ ญรุ่ งเรื อง มอง
ภายในจะเห็นเป็ นลักษณะของคนกับหนังสื อที่เปิ ดออกซึ่ งสื่ อถึงการเปิ ดโอกาสทางการศึกษา
และการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบุคลากรของชุมชน เพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องของชุมชน และมี
แถบสี ธงชาติอยูม่ ุมด้านล่างของหนังสื อ ซึ่ งสื่ อถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของชาติที่มีผลมาจากการ
ที่บุคลากรของชาติมีคุณภาพ และมีเส้นโค้งรองรับด้านล่างซึ่ งสื่ อถึงการศึกษาตลอดชีวิต การ
สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชน

๒๙

เครื่องแต่ งกายสํ าหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน

สี ทอง : ปัญญา เปรี ยบประดุจแสงเทียนสว่างไสวโชติช่วง
สี ฟ้า : ความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู ้
สี ขาว : คุณธรรม จริ ยธรรม ที่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาควรพึงมี
สี แดง : ความมุมานะ และอดทน
เครื่องแต่ งกายสํ าหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน
เป็ นเสื้ อคลุมโปร่ งสี ขาวผ่าอกตลอด มีสาํ รดผ่าตลอดซ้ายและขวา ชายเสื้ อ และรอบ
ขอบที่ปลายแขน พื้นสํารดทําด้วยสักหลาดสี ฟ้าเข้ม กว้าง ๑๐ เซนติเมตร เว้นระยะขอบนอก
๐.๕ เซนติเมตร มีแถบทองทาบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร เว้นระยะ ๑ เซนติเมตร มีแถบสักหลาด
สี แดงเข้มกว้าง ๒ เซนติเมตร อยูก่ ่ ึงกลางสํารด หน้าอกมีเข็มวิทยฐานะทําด้วยโลหะ ติดบน
สํารดข้างซ้ายของหน้าอก
คุณลักษณะที่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาพึงมีหลังจากสําเร็ จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน เป็ นผูม้ ี
ความรู ้คู่คุณธรรม มีปัญญาที่เปรี ยบประดุจความสว่างไสวของแสงเทียน มีความเพียรพยายาม
ในการแสวงหาความรู ้อยู่เป็ นนิ จ และเป็ นผูม้ ีความมุมานะอดทนในการนําความรู ้ ที่มีไป
พัฒนาสาขาวิชาชีพ เพื่อให้อยูร่ ่ วมกันพัฒนาชุมชน สังคม สร้างความเจริ ญให้กบั ประเทศชาติ
ต่อไป

