
 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ   

เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วยลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และ
ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๓)  และมาตรา  ๔๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ในคราวประชุม  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๐  
เม่ือวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๐  จึงให้ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วยลักษณะ  ชนิด  
ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ครุยวิทยฐานะผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  เป็นเสื้อคลุมโปร่งสีขาว  ผ่าอกตลอด  

มีสํารดผ่าตลอดซ้ายและขวา  ชายเสื้อ  และรอบขอบที่ปลายแขน  พื้นสํารดทําด้วยสักหลาด  สีฟ้าเข้ม  
กว้างสิบเซนติเมตร  เว้นระยะขอบนอกศูนย์จุดห้าเซนติเมตร  มีแถบทองทาบกว้างหนึ่งจุดห้าเซนติเมตร  
เว้นระยะหนึ่งเซนติเมตร  มีแถบสักหลาดสีแดงเข้มกว้างสองเซนติเมตร  อยู่ก่ึงกลางสํารดหน้าอก  เข็มวิทยฐานะ
มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของสถาบันทําด้วยโลหะดุนนูนสีทอง  ส่วนพื้นหลังตัวอักษรภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษลงยาสีทอง  ติดบนสํารดข้างซ้ายของหน้าอก 

ข้อ ๔ เข็มวิทยฐานะมีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของสถาบันทําด้วยโลหะดุนนูนสีทอง  
ส่วนพื้นหลังของตัวอักษรสถาบันภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงยาสีทอง  ขนาดสามจุดสี่คูณสี่เซนติเมตร 

ข้อ ๕ ครุยประจําตําแหน่งนายกสภาสถาบัน  เป็นเสื้อคลุมโปร่งสีขาว  ผ่าอกตลอด   
มีสํารดผ่าตลอดซ้ายและขวา  ชายเสื้อ  และรอบขอบที่บริเวณกลางแขนและปลายแขน  พื้นสํารดทําด้วย
สักหลาด  สีฟ้าเข้มกว้างสิบเซนติเมตร  เว้นระยะขอบนอกศูนย์จุดห้าเซนติเมตร  มีแถบทองทาบ 
กว้างหน่ึงจุดห้าเซนติเมตร  เว้นระยะหนึ่งจุดห้าเซนติเมตร  มีแถบสักหลาดสีแดงเข้มกว้างสามเซนติเมตร  
อยู่ก่ึงกลางสํารดหน้าอก  มีเข็มตราสัญลักษณ์ของสถาบันทําด้วยโลหะดุนนูนสีทอง  ติดบนสํารดทั้งสองข้าง  
ระดับหน้าอก  มีสังวาลคล้องคอ  ลักษณะเป็นตราสถาบันสีทองอยู่ในกรอบวงกลมร้อยเรียงเป็นเส้น 
และห้อยเหรียญตราสถาบัน  มีลักษณะดุนสีทองลงยา  ความสูงหกเซนติเมตร  มีแพรแถบสีทอง  ประดับบนบ่า
ทั้งสองข้าง 

ข้อ ๖ ครุยประจําตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน  มีลักษณะเช่นเดียวกันกับครุยประจําตําแหน่ง
นายกสภาสถาบัน  มีแพรแถบสีแดงเข้ม  ประดับบนบ่าทั้งสองข้าง 
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ข้อ ๗ ครุยประจําตําแหน่งกรรมการสภาสถาบัน  มีลักษณะเช่นเดียวกันกับครุยประจําตําแหน่ง
นายกสภาสถาบัน  มีแพรแถบสีฟ้าเข้ม  ประดับบนบ่าทั้งสองข้าง 

ข้อ ๘ ครุยประจําตําแหน่งประธานสภาวิทยาลัย  มีลักษณะเช่นเดียวกันกับครุยประจําตําแหน่ง
นายกสภาสถาบัน  มีเข็มตราสัญลักษณ์ของสถาบันทําด้วยโลหะดุนนูนสีทอง  ติดบนสํารดท้ังสองข้าง  
ระดับหน้าอก  มีสังวาลคล้องคอ  ลักษณะเป็นตราสถาบันสีทองอยู่ในกรอบวงกลมร้อยเรียงเป็นเส้น 
และห้อยเหรียญตราสถาบัน  มีลักษณะดุนสีเงินลงยา  ความสูงหกเซนติเมตร  มีแพรแถบสีทอง   
ประดับบนบ่าทั้งสองข้าง 

ข้อ ๙ ครุยประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยการวิทยาลัย  มีลักษณะเช่นเดียวกันกับครุยประจําตําแหน่ง
ประธานสภาวิทยาลัย  มีแพรแถบสีแดงเข้ม  ประดับบนบ่าทั้งสองข้าง 

ข้อ ๑๐ ครุยประจําตําแหน่ง  กรรมการสภาวิทยาลัย  มีลักษณะเช่นเดียวกันกับครุยประจําตําแหน่ง
ประธานสภาวิทยาลัย  มีแพรแถบสีฟ้าเข้ม  ประดับบนบ่าทั้งสองข้าง 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้อํานวยการสถาบันเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สิริกร  มณีรินทร์ 

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 



     ครุยนายกสภาสถาบัน 

  
 

เป็นเสื้อคลุมโปร่งสีขาว ผ่าอกตลอด มีสํารดผ่าตลอดซ้ายและขวา ชายเส้ือ และรอบขอบท่ีบริเวณกลาง
แขนและปลายแขน พ้ืนสํารดทําด้วยสักหลาด สีฟ้าเข้ม กว้าง ๑๐ เซนติเมตร เว้นระยะขอบนอก ๐.๕ เซนติเมตร 
มีแถบทองทาบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร เว้นระยะ ๑.๕ เซนติเมตร มีแถบสักหลาดสีแดงเข้มกว้าง ๓ เซนติเมตร  
อยู่ก่ึงกลางสํารดหน้าอก มีเข็มตราสถาบันทําด้วยโลหะดุนนูนสีทอง ติดบนสํารดทั้งสองข้าง ระดับหน้าอก มีสังวาล
คล้องคอ ลักษณะเป็นตราสถาบันสีทองอยู่ในกรอบวงกลมร้อยเรียงเป็นเส้นและห้อยเหรียญตราสถาบัน มีลักษณะดุน
สีทองลงยา ความสูง ๖ เซนติเมตร มีแพรแถบสีทอง ประดับบนบ่าท้ังสองข้าง 

 

สีทอง : ปัญญา เปรียบประดุจแสงเทียนสว่างไสวโชติช่วง 
สีฟา้ : ความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู ้
สีขาว : คุณธรรม จริยธรรม 
สีแดง : ความมุมานะ และอดทน 



๒ 
 

                           ครุยผู้อาํนวยการสถาบัน 

  
  
 

มีลักษณะเช่นเดียวกันกับครุยประจําตําแหน่งนายกสภาสถาบัน มีแพรแถบสีแดงเข้ม ประดับบนบ่า 
ทั้งสองข้าง 

 
 
 
 

สีทอง : ปัญญา เปรียบประดุจแสงเทียนสว่างไสวโชติช่วง 
สีฟา้ : ความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู ้
สีขาว : คุณธรรม จริยธรรม 
สีแดง : ความมุมานะ และอดทน 



๓ 
 

     กรรมการสภาสถาบัน 

  
 

มีลักษณะเช่นเดียวกันกับครุยประจําตําแหน่งนายกสภาสถาบัน มีแพรแถบสีฟ้าเข้ม ประดับบนบ่า 
ทั้งสองข้าง 
 
 
 
 
 

สีทอง : ปัญญา เปรียบประดุจแสงเทียนสว่างไสวโชติช่วง 
สีฟา้ : ความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู ้
สีขาว : คุณธรรม จริยธรรม 
สีแดง : ความมุมานะ และอดทน 



๔ 
 

     ครุยประธานสภาวิทยาลัย 

  
 
มีลักษณะเช่นเดียวกันกับครุยประจําตําแหน่งนายกสภาสถาบัน มีเข็มตราสถาบันทําด้วยโลหะสีเงิน  

ติดบนสํารดท้ังสองข้าง ระดับหน้าอก มีสังวาลคล้องคอ ลักษณะเป็นตราสถาบันสีเงินอยู่ในกรอบวงกลมร้อยเรียง
เป็นเส้นและห้อยเหรียญตราสถาบัน มีลักษณะดุนสีเงินลงยา ความสูง ๖ เซนติเมตร มีแพรแถบสีทอง ประดับบน
บ่าทั้งสองข้าง 

 
 
 

สีทอง : ปัญญา เปรียบประดุจแสงเทียนสว่างไสวโชติช่วง 
สีฟา้ : ความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู ้
สีขาว : คุณธรรม จริยธรรม 
สีแดง : ความมุมานะ และอดทน 



๕ 
 

     ครุยผูอ้ํานวยการวิทยาลัย 

  
 

มีลักษณะเช่นเดียวกันกับครุยประจําตําแหน่งประธานสภาวิทยาลัย มีแพรแถบสแีดง เข้มประดับบนบ่าท้ัง
สองข้าง 
 
 
 
 
 

สีทอง : ปัญญา เปรียบประดุจแสงเทียนสว่างไสวโชติช่วง 
สีฟา้ : ความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู ้
สีขาว : คุณธรรม จริยธรรม 
สีแดง : ความมุมานะ และอดทน 



๖ 
 

      ครุยกรรมการสภาวิทยาลัย 

  
 
  มีลักษณะเช่นเดียวกันกับครุยประจําตําแหน่งประธานสภาวิทยาลัย มีแพรแถบสีฟ้าเข้ม ประดับบนบ่า 
ทั้งสองข้าง 

 
 
 
 
 

สีทอง : ปัญญา เปรียบประดุจแสงเทียนสว่างไสวโชติช่วง 
สีฟา้ : ความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู ้
สีขาว : คุณธรรม จริยธรรม 
สีแดง : ความมุมานะ และอดทน 



๗ 
 

ครุยวิทยฐานะ 
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เป็นเสื้อคลุมโปร่งสีขาว ผ่าอกตลอด มีสํารดผ่าตลอดซ้ายและขวา ชายเสื้อ และรอบขอบที่ปลายแขน พ้ืน
สํารดทําด้วยสักหลาด สีฟ้าเข้ม กว้าง  ๑๐  เซนติเมตร เว้นระยะขอบนอก ๐.๕ เซนติเมตร มีแถบทองทาบกว้าง 
๑.๕ เซนติเมตร เว้นระยะ ๑ เซนติเมตร  มีแถบสักหลาดสีแดงเข้มกว้าง ๒ เซนติเมตร  อยู่ก่ึงกลางสํารดหน้าอก  
มีเข็มวิทยฐานะมีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของสถาบันทําด้วยโลหะดุนนูนสีทอง ส่วนพ้ืนหลังตัวอักษร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงยาสีทอง ติดบนสํารดข้างซ้ายของหน้าอก 

สีทอง : ปัญญา เปรียบประดุจแสงเทียนสว่างไสวโชติช่วง 
สีฟา้ : ความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู ้
สีขาว : คุณธรรม จริยธรรม  
สีแดง : ความมุมานะ และอดทน 



๘ 
 

 
เข็มวิทยฐานะ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


