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คานา
วิทยาลัยชุมชน เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับต่่ากว่าปริญญาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และ
บริหารจัดการร่วมโดยชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชนมีปรัชญาในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่ม
คุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคล ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ส่านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีจ่านวน ๒๐ แห่งได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร แพร่ หนองบัวล่าภู บุรีรัมย์ มุกดาหาร
ยโสธร สระแก้ว อุทัยธานี สมุทรสาคร ตราด ระนอง พังงา สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลาและน่านผู้ ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนจะเข้ารับอนุปริญญาบัตรซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
โดยส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนจึงได้จัดท่าแนวปฏิบัติในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนขึ้น เพื่อให้วิทยาลัยชุมชน
ถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันต่อไป

ส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุม
ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีนาคม ๒๕๕๗
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บทนา
วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งให้กับชุมชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษาโดยมี การวางรากฐานทาง
ความคิด และแนวทางด่าเนิน งานโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษมวัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔
ซึ่งได้น่าแนวคิดมาจากวิทยาลัยชุม ชนประเทศสหรัฐอเมริกามาสู่การปฏิบัติ โดยการปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่่ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก่าหนดความหมาย
ของวิทยาลัยชุมชนหมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับต่่า กว่าปริญญาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
และบริหารจัดการร่วมโดยชุมชนโดยยึดปรัชญาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของ
บุคคลและชุมชน ตามพันธกิจในการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีจุดเน้นเพื่อมุ่งสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนจั ด การศึ ก ษาระดั บ ต่่ า กว่ า ปริ ญ ญาทั้ งสายวิ ชาการและวิ ชาชี พ ในหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญาและหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต ร สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชนโดยกลุ่ ม เป้ า หมายส่ า คั ญ มี ๒ กลุ่ ม คื อ ผู้ ข าดโอกาสทางการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมุ่งเข้ามาศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตร และประชาชนทั่วไปในชุมชนซึ่งมุ่งเข้ารับบริการ
หลักสูตรฝึกอบรมหรือหลักสูตรระยะสั้น อาทิผู้ที่ท่างานอยู่แล้วและต้องการพัฒนาอาชีพหรือเปลี่ยนงาน หรือผู้ที่ไม่มีงานท่า หรือผู้ที่
ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หลักการด่าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ยึดหลักการบริการการศึกษาที่เปิดกว้างและเข้าถึงง่ายอาทิค่าใช้จ่ายน้อย รับผู้เรียน
ทุกกลุ่มอายุ อ่านวยความสะดวกให้ผู้เรียน ความยืดหยุ่นในวิธีการเรียน ตอบสนองต่อความต้องการของชุ มชน โดยจัดหลักสูตร
หลากหลายประเภท ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นคุณภาพและการใช้ประโยชน์ และการกระจายอ่านาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและก่ากับดูแลในรูปของสภาวิทยาลัยและสภาวิชาการตลอดจนเน้นการใช้ทรัพยากรของรัฐและที่มีอยู่หลากหลายให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อชุมชนการจัดการศึกษาโดยผนึกก่าลังเป็นเครือข่ายร่วมกับชุมชนในภาคส่วนต่างๆ
ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษา ในสังกัดส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จ่านวน 20 แห่ ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร แพร่ หนองบัวล่า ภู บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร สระแก้ว อุทัยธานี
สมุทรสาคร ตราด ระนอง พังงา สตูล ปัตตานีนราธิวาส ยะลา สงขลาและน่าน เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญาสาขาต่างๆ ได้แก่
อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ อนุปริญญาบริหารธุรกิจอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ อนุปริญญาศิลปะศาสตร์ แ
ละอนุปริญญาเทคโนโลยี รวม 17 สาขาวิชา
ผู้ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนทุกคน จะเข้ารับอนุปริญญาบัตรในพิธีประสาทอนุปริญ ญา
บัตรที่วิทยาลัยจัดให้แก่ผู้ส่าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านองคมนตรีให้เกียรติเป็น ประธานในพิธี
ประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนเป็นพิธีที่ทรงเกียรติและมีคุณค่าแก่นักศึกษาทีส่า เร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
ชุมชน ดังนั้นการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนจะต้องถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบแบบแผน และให้การจัดงานพิธีมี
รูปแบบเดียวกันทุกวิทยาลัย ซึ่งชาววิทยาลัยชุมชนทุกคนต้องพร้อมใจกั น และให้ค วามส่า คัญเพื่อพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของ
วิทยาลัยชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นที่ภาคภูมิใจแก่ผู้สา่ เร็จการศึกษาและครอบครัว คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า
และผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การจัดการศึกษาให้กับวิทยาลัยชุมชนสืบไป
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แนวปฏิบตั ใิ นพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน
แนวปฏิบัติในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน แบ่งการด่าเนินงานเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๑. สานักบริ หารงานวิทยาลัยชุมชน
ส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เป็นหน่วยงานต้นสังกัดจะท่าหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการของท่านองคมนตรีในการ
ขอก่าหนดวัน เวลา สถานที่ สารแสดงความยินดี การออกหนังสือโดยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผูล้ งนามถึงท่าองคมนตรี
การจัดส่งเอกสารและการประสานงานในรายละเอียดต่างๆ ของงานพิธี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ดังนี้
๑) ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
๒) นายพลากร สุวรรณรัฐ
๒) พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
๓) พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์
๔) พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข

๒. วิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชน ที่จะมีพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรต้องประสานงานมายังส่า นักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ในการออกหนังสือและรอ
การแจ้ งก่ า หนดการของประธานในพิ ธีแ ละหลั งจากนั้ นประธานสภาวิ ทยาลัย ชุม ชนหรือ ผู้ อ่ านวยการวิท ยาลั ยชุ ม ช่ าจึ ง จะประสาน
รายละเอียดอื่น ๆ กับเลขานุการของท่านองคมนตรี เช่น การอ่านวยความสะดวกในการเดินทาง การประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ของ
จังหวัดการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง เป็นต้น

ก. การประสานงานก่อนพิธี
วิทยาลัยชุมชน ด่าเนินการดังนี้
๑. ฝ่ายงานทะเบียนและวิชาการของวิทยาลัยท่าการตรวจสอบผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษาตามระเบียบว่า
ด้วยผูส้ ่าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน
๒. น่ารายชื่อและผลการตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้ส่าเร็จการศึกษาเข้าที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนเพือ่ ให้การเห็นชอบ
อนุมัติผสู้ ่าเร็จการศึกษาและอนุมตั ิให้จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร และจัดท่ารายงานการประชุม พร้อมทั้งสรุปจ่านวน รายชื่อผู้สา่ เร็จ
การศึกษาในแต่ละสาขา
๓. จัดท่าผลการด่าเนินงานการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามภารกิจของวิทยาลัยชุมชนในปีการศึกษาที่ผา่ นมาและ
รายงานการด่าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนเป็นเอกสารรูปเล่ม
๔. วิทยาลัยชุมชนที่จะจัดพิธีประสาทอนุปริญญาต้องตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้น ได้แก่การด่าเนินกาของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในงานพิธี สถานที่ เอกสาร การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการอ่านวยการจัดงาน
๕. วิทยาลัยชุมชนท่าหนังสือถึงส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เพื่อจัดท่าหนังสือถึงประธานในพิธี ซึ่งต้องลงนามโดย
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอก่าหนดวัน เวลาของพิธีประสาทอนุปริญญา พร้อมแนบก่าหนดการของพิธีประสาท
อนุปริญญาให้ประธานในพิธีทราบ และร่างโอวาทของประธานในพิธี รวมทั้งเอกสารในข้อ ๒ และ ๓
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๖. เมื่อวิทยาลัยชุมชนได้ก่า หนดวันพิธีประสาทอนุปริญญาจากประธานในพิธีแล้ววิทยาลัยชุมชนต้องท่าหนังสือถึง
ผู้อ่านวยการส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เพื่อเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีและขอสารแสดงความยินดีแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา และเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเชิญเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีและขอสารแสดงความ
ยินดีแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา พร้อมทั้งเชิญผู้บริหารส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน
๗. วิทยาลัยชุมชนท่าหนังสือถึงส่า นักบริหารงานวิทยาลัยชุม ชน เพื่อท่าหนังสือถึงประธานในพิธีเพื่อขอสารแสดง
ความยินดีแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา โดยจัดท่าร่างสารแนบส่งมาด้วย
สานักบริ หารงานวิทยาลัยชุมชน ด่าเนินการดังนี้
๑. ตรวจสอบเอกสารและรายงานผลการด่าเนินงานของวิทยาลัยให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
๒. ท่ า หนั ง สื อ ถึ งประธานในพิ ธี โดยให้ ผู้ อ่ า นวยการส่ า นั ก บริ ห ารงานวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนลงนามถึ ง เลขาเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาลงนามในหนังสือ
ถึงประธานในพิธี พร้อมแนบก่าหนดการและเอกสารสรุปผลการด่าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
๓. เมื่อประธานในพิธีก่า หนดวัน เวลา และแจ้งการรับเชิญ ส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งกลับวิทยาลัยเพื่อ
รับทราบการรับเชิญ และให้วิทยาลัยเตรียมการพิธีต่อไป
๔. ส่ า นั ก บริ ห ารงานวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน มี ห นั งสื อ ถึ งเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร ส่ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนเพื่อเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี
๕. ส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนประสาน กับวิทยาลัยชุมชนในด้านความพร้อมแล ะเตรียมการขออนุมัติเดินทางไป
ราชการเพื่อลงพื้นที่ก่อนวันพิธีล่วงหน้า ๑ วัน ในการตรวจสอบความพร้อมของการเตรียมการพิธีของวิทยาลัยและเพื่อเข้าร่วมในพิธี

ข. การปฏิบตั ิก่อนงานพิธี
๑. กาหนดการพิธีประสาทอนุปริ ญญาบัตร
ก่า หนดการพิ ธีป ระสาทอนุ ปริ ญ ญาบัต รของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ควรหารื อผู้ เ กี่ ยวข้ อ งในการออกก่ าหนดการ โดย
ก่าหนดการควรพิจารณาจากความพร้อมและความเหมาะสมของทุกฝ่ายเช่น การเดินทางของประธานในพิธี การเดินทางของผู้เข้าร่วมพิธี
ในแต่ละพื้นที่ การรักษาความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อให้การด่าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยควรจัดท่าก่าหนดการ ๒ แบบคือ
๑) ก่าหนดการทีเ่ ป็นทางการของงานพิธี
๒) ก่าหนดการเดินทางของประธานในพิธี ซึ่งควรเป็นหมายก่าหนดการอย่างละเอียดของ
ประธานในพิธีเพื่อการอ่านวยความสะดวกในการเดินทาง ตั้งแต่การเดินทางจากกรุงเทพมหานครจนถึงการเดินทางกลับ
ตัวอย่างก่าหนดการงานพิธีประสาทอนุปริญญา มีดังนี้
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ตัวอย่างกาหนดการแบบที่ ๑ (พิธีฯ)
กาหนดการ
พิธีประสาทอนุปริ ญญาบัตรแก่ผลสาเร็ จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน.................
ประจาปี การศึกษา...........
วัน........ ที่....... เดือน............... พ.ศ. ...........
ณ ห้ องประชุม.............................สถานที่..........................จังหวัด....................
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

- ผู้ส่าเร็จการศึกษารายงานตัว (จุดรับรายงานตัว) ณ................................
ตรวจสอบการแต่งกาย
ตรวจสอบล่าดับรายชื่อการเข้าแถว
- ผู้ส่าเร็จการศึกษาเข้าแถวตามล่าดับชื่อเพื่อเตรียมเข้าห้องพิธี
และผูส้ ่าเร็จการศึกษาพร้อมกันในห้องพิธี
- นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป
-แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันในห้องพิธี
- ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้อ่านวยการส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชน
ร่วมต้อนรับประธานในพิธี
- ประธานในพิธีเข้าห้องรับรอง (พักผ่อนและสวมครุย)
- ประธานในพิธีเข้าสู่บริเวณพิธีประสาทอนุปริญญาฯ
- แขกผู้มีเกียรติและผูส้ ่าเร็จการศึกษาภายในห้องพิธียืนพร้อมกัน
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนมัสการพระสงฆ์
และกลับมานั่งประจ่าที่ประธาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับ
- ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนกล่าวรายงานความเป็นมาและผลการด่าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
- ผู้อ่านวยการวิทยาลัยชุมชนกล่าวรายนามผู้มีอุปการคุณ
- ผู้อ่านวยการวิทยาลัยชุมชนหรือผู้แทนกล่าวรายนามผู้ส่าเร็จการศึกษา
- ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในปีการศึกษา............. เข้ารับอนุปริญญาบัตร
จ่านวน ............ คน ตามสาขาวิชาดังนี้
๑. สาขาวิชา................................. จ่านวน ...... คน
๒. สาขาวิชา................................. จ่านวน ...... คน
๓. สาขาวิชา................................. จ่านวน ...... คน
๔. สาขาวิชา................................. จ่านวน ...... คน
- ผู้แทนผู้ส่าเร็จการศึกษากล่าวค่าปฏิญาณตน
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท
- ประธานในพิธีกราบพระสงฆ์(เสร็จพิธี)
- ร่วมถ่ายภาพกับประธานในพิธีและคณะผู้บริหารส่านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนและคณาจารย์
- รับประทานอาหารและประธานในพิธีเดินทางกลับ
************************

หมายเหตุ ก่าหนดเวลาอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม
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ตัวอย่างกาหนดการแบบที่ 2 (การเดินทาง)
กาหนดการ
พิธีประสาทอนุปริ ญญาบัตรแก่ผลสาเร็ จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน.................
ประจาปี การศึกษา...........
วัน........ ที่....... เดือน............... พ.ศ. ...........
ณ ห้ องประชุม.............................สถานที่..........................จังหวัด....................
๐๗.๔๕ - ๐๙.๑๕ น.
๐๙.๑๕ - ๑๑.๑๕ น.

๑๑.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.
๑๗.๓๐ – ๑๘.๒๐ น.
๑๘.๒๐ – ๑๙.๕๐ น.

- ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน.................... โดยสายการบิน................................
สู่ท่าอากาศยาน................................................จังหวัด...........................................
- เดินทางจากท่าอากาศยาน......................................ไปยัง.......................................
โดยรถยนต์วิทยาลัยชุมชน............................
(ระยะทาง .............. กิโลเมตร ระยะเวลาการเดินทาง .................... ชั่วโมง)
- ถึง ............................รับประทานอาหารกลางวัน และ/หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
- ประธานในพิธีเข้าสู่บริเวณพิธีประสาทอนุปริญญาฯ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนมัสการพระสงฆ์ และนั่งประจ่าที่
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับ
- ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนกล่าวรายงานความเป็นมาและผลการด่าเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชน
- ผู้อ่านวยการวิทยาลัยชุมชน กล่าวรายนามผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยชุมชน
- ผู้อ่านวยการวิทยาลัยชุมชน กล่าวรายนามผู้ส่าเร็จการศึกษา
- ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในปีการศึกษา............. เข้ารับอนุปริญญาบัตร
จ่านวน ............ คน ตามสาขาวิชาดังนี้
๑. สาขาวิชา.................................จ่านวน ...... คน
๒. สาขาวิชา.................................จ่านวน ...... คน
๓. สาขาวิชา.................................จ่านวน ...... คน
๔. สาขาวิชา.................................จ่านวน ...... คน
- ผู้ส่าเร็จการศึกษากล่าวค่าปฏิญาณตน
- ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและกราบพระ (เสร็จพิธี)
- ประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษา คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน
และแขกผู้มเี กียรติ
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
- ออกเดินทางจาก............................................................
สู่ท่าอากาศยาน................................... โดยรถยนต์วิทยาลัยชุมชน..................
- พักผ่อน ณ ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยาน.......................
- ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน.................... โดยสายการบิน.................................
ถึงท่าอากาศ...................................................
************************

หมายเหตุ ก่าหนดเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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๒. การฝึ กซ้ อม
การฝึกซ้อมของผูส้ ่าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในพิธีประสาทอนุปริญญาให้ปฏิบัตติ น
ดังต่อไปนี้
๑. ผูส้ ่าเร็จการศึกษาทุกคนต้องฝึกการรับ
๒. ผูส้ ่าเร็จการศึกษาชายและหญิงฝึกท่าความเคารพด้วยการค่านับให้สวยงาม
๓. ผูส้ ่าเร็จการศึกษาทุกคนเตรียมฝึกเดินเข้ารับและถอยออกจากจุดที่ก่าหนด
๔. การรับให้ยืนตัวตรง ยื่นแขนขวาไปข้างหน้าและรับใบอนุปริญญาบัตรตรงกลางด้วยความนิ่มนวล
(ไม่เอางาน) เก็บข้อมือเข้าหาตัวให้โดยใบอนุปริญญาบัตรแนบล่าตัวและเดินถอยหลัง มือซ้ายแนบล่าตัว
๕. ผู้ส่าเร็จการศึกษาต้องผ่านการซ้อมย่อยก่อนทุกคน จึงจะสามารถเข้ารับการซ้อมใหญ่และเข้ารับใน
พิธปี ระสาทอนุปริญญาบัตรในวันพิธี

รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม มีดังนี้
๑. จุดต่าแหน่งการเดินและหยุดบนเวที แต่ละจุดมีระยะห่างกันประมาณ ๙๐ เซนติเมตร และ จุดที่
ผู้ส่าเร็จการศึกษาจะรับอนุปริญญาจะอยู่ห่างจากแท่นประธาน ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร
ประธาน

จุดรับ
เคารพ-กลับหลังหัน
จุดเคารพ

ขวาชิด

ซ้ายก้าว

จุดซ้ายหัน

๒. ในการเดินเข้าสู่จุดแต่ละจุดให้ผู้ส่า เร็จการศึกษาทุกคนบนเวทีเริ่มเดินพร้อมกันเมื่อผู้ขาน ชื่อ
ผู้ส่าเร็จการศึกษา ขานค่าว่า “ นาย ” “ นางสาว ” “ นาง ” หรือต่าแหน่งยศให้ผู้ส่าเร็จการศึกษาเดิน ๒ ก้าว โดยใช้จังหวะ
เดินซ้าย ขวา ชิดในแต่ละจุด
๓. การยืน ณ จุดต่างๆ บนเวทีให้ยืนเท้าชิดกัน
๔. การเดินบนเวทีเดินหน้าตรง แขนแนบล่าตัวไม่แกว่งแขน
๕. การท่าความเคารพโดยการค่านับทั้งชายและหญิง(มิใช่การไหว้)
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๓. การจัดเวที
การจัดเวทีส่าหรับพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ต่าแหน่งที่นั่งประธานในพิธีควรยกระดับขึ้นสูงพอประมาณตาม
ความเหมาะสมและความสูงของห้องประชุม หากบนเวทีมีพื้นที่ให้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมอุปกรณ์จุดธูปเทียนบูชา เพื่อให้ประธานในพิธี
ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านข้างอาจใช้พื้นที่บน
เวทีส่าหรับเวทีที่มีความกว้างหรือใช้ด้านข้างเวที ยกพื้นสูงเท่ากับเวทีจัดเป็นที่นั่ งให้กับพระภิกษุสวดให้พรแก่ผู้ส่า เร็จการศึกษา
หรือจัดตามความเหมาะสม
การจัดที่นงั่ แบบที่ ๑
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน
- ผู้บริหารของส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ผู้อ่านวยการส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
- คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

- หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัด
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การจัดที่นงั่ แบบที่ ๒

ด้านหน้าของเวทีประดับดอกไม้ตามสมควรให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงมิให้บังด้านหน้าประธานในพิธีและให้ประธาน
สามารถรับใบอนุปริญญาบัตรจากเจ้าหน้าที่ และมอบใบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส่า เร็จการศึกษาได้อย่างสะดวก ผนังด้านหลังของ
ประธานบนเวทีมีพื้นหลังควรเป็นม่านหรือผนังเรียบ สีเหลืองหรือสี ขาว ติดตัวอักษรและตราสัญลักษณ์ ของวิทยาลัยชุมชนต้องมี
สัดส่วนและสี ให้ เป็นไปตามข้อบังคับส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยเข็ม วิทยฐานะ ตราเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ และ
เครื่องแบบเครื่องหมาย เครื่องแต่งกาย เครื่องแบบผู้ส่าเร็จการศึกษาส่าหรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙
ดังตัวอย่าง

พิธีประสาทอนุปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู าเร็ จการศึกษา
ประจาปี การศึกษา..................... วิทยาลัยชุมชน.......................
วันที่........เดือน......................พ.ศ...........
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๔. การจัดที่นงของผู้สาเร็ จการศึกษาและผู้เข้ าร่วมในพิธี
การจัดที่นั่งของผู้ส่าเร็จการศึกษาในพิธี ให้ปฏิบัติดังนี้
๑. การจัดที่นั่งผู้ส่าเร็จการศึกษาให้นั่งเรียงตามล่า ดับแถวละ ๑๐ - ๑๕ คน โดยให้ผู้ส่าเร็จการศึกษาเรียงรายชื่อ
ตามบัญชีผู้ส่าเร็จการศึกษา ตามสาขาและโปรแกรมวิชา
๒. ให้มีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ก่ากับแถวในการเดินแถวเข้ารับ
๓. ห้ามผู้ส่าเร็จการศึกษาออกจากห้องพิธีเมื่อเข้านั่งเรียบร้อยแล้วหากมีเหตุจ่าเป็นให้แจ้งกับ อาจารย์ผู้ควบคุมแถว
เพื่อแก้ปัญหา
๔. หากมีผู้ส่าเร็จการศึกษาเป็นพระภิกษุสงฆ์ให้จัดที่นั่งไว้ด้านหน้าและเชิญประธานในพิธีถวายอนุปริญญาบัตรให้
ก่อน
การจัดที่นั่งของผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในพิธี ให้วิทยาลัยชุมชนจัดเตรียมตามล่าดับ ดังนี้
กลุ่ ม ที่ ๑ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด คณะกรรมการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ผู้ บ ริ ห ารของส่ า นั ก งานคณะกรรมการ การอุ ด มศึ ก ษา
ผู้อ่านวยการส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จัดที่นั่งบนเวที ด้านหลังประธานในพิธีหรือด้านล่าง
โดยเป็นแถวหน้าสุด
กลุ่มที่ ๒ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในจังหวัดและผู้มีอุปการคุณ
กลุ่มที่ ๓ ผู้อ่านวยการวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ แขกผู้มีเกียรติของจังหวัดและผูต้ ิดตาม
กลุ่มที่ ๔ คณาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนและอาจารย์พิเศษ

หมายเหตุ
๑. การจัดที่นั่งบนเวที ด้านหลังหรือด้านข้างประธานในพิธี ให้เฉพาะกลุ่มที่ ๑
๒. การจัดที่นั่งของกลุ่มที่ ๒ - ๔ ให้จัดที่นั่งด้านล่างถัดจากกลุ่มที่ ๑ ด้านหน้าสุดของห้องประชุม หรือจ่านวนที่นั่งตามความ
เหมาะสมของสถานที่
๓. การจัดที่นงั่ ส่าหรับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด อาทิ แม่ทัพภาค ประธานศาล ให้นั่งถัดจากผู้ว่าราชการจังหวัด

๕. การมอบโล่เชิดชูเกียรติ และ/หรื อ โล่รางวัล
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลควรมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเบื้องต้น ดังนี้ ผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยชุมชน
ต้องเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาหรือท่าคุณประโยชน์ต่อวิทยาลัยชุมชน ครู บุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นผู้มีผลการปฏิบัติงาน
ดี มีจิตอาสา และมีความประพฤติดีงาม นักเรี ยน นักศึกษา ต้องเป็นผู้มีผลการเรียนดี มีจิตอาสา และมีความประพฤติดีงาม ซึ่งทั้ง 3
ประเภท ต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

ค. การปฏิบตั ิระหว่างงานพิธี
๑. การปฏิบตั ิตนของผู้สาเร็ จการศึกษาทีจะเข้ าร่วมพิธี
๑) ผู้ส่าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนในการเข้ารับอนุปริญญาบัตรในพิธี
๒) ผู้ส่าเร็จการศึกษาต้องเข้าซ้อมตามวัน เวลาที่วิทยาลัยก่าหนด
๓) การแต่งกายของผูส้ ่าเร็จการศึกษาให้ถกต้องตามระเบียบที่ก่าหนดู
หากไม่เรียบร้อยจะไม่ได้เข้าไปในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
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ข้ อห้ ามอื่นๆ
๑) ห้ามใช้เครื่องประดับที่สะท้อนแสง ห้ามติดที่ติดผมที่ผมสี ผูกริบบิ้นหรือประดับดอกไม้บนศีรษะนักศึกษาหญิง
ต้องรวบผมให้เรียบร้อย นักศึกษาชายต้องผมสั้นหวีเรียบร้อย
๒) ห้ามทาเล็บสีเข้ม ห้ามไว้เล็บยาว ห้ามสวมแว่นตาด่าและห้ามน่าอาหารและขนมขบเคี้ยวเข้าในห้องพิธี
๓) ห้ามน่าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และกล้องถ่ายภาพต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(ส่าหรับพื้นทีที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ)
๒. การลาดับขันตอนของพิ
้
ธีการ
การล่าดับขันตอนของพิธีการในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนมีดังนี้
๑) ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณสถานที่จัดงานพิธีและเข้าพักที่ห้องรับรองตามที่วิทยาลัยจัดเตรียมให้ โดยห้อง
รับรองสามารถใช้เป็นห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของประธานในพิธีและมีบริเวณที่นั่งพักผ่อนหรือพบปะกับผู้บริหารก่อนเข้าพิธี ควร
จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มตามสมควร พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออ่านวยความสะดวกภายในห้องรับรองด้วย
๒) ประธานเข้า สู่ ห้ องพิ ธี โดยมี ป ระธานสภาวิท ยาลั ย ชุ มชน ผู้ บ ริ หารส่ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ผู้อ่านวยการส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและผู้อ่านวยการวิทยาลัยชุมชน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
ผู้เชิญเข้าพิธี แขกผู้มีเกียรติและผู้ส่าเร็จการศึกษาที่อยู่ภายในห้องพิธี ให้ลุกขึ้นยืนพร้อมกัน บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
๓) ประธานในพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยและนมัสการพระสงฆ์โดยแขกผู้มีเกียรติและผู้ส่าเร็จการศึกษายืนตรง
และพนมมือพร้อมกัน
๔) ประธานในพิธีเข้านั่งประจ่าที่ แขกผู้มีเกียรติและผู้ส่าเร็จการศึกษาทั้งหมดท่าความเคารพและนั่งลงพร้อมกัน
๕) ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับประธานในพิธี
๖)ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนกล่าวรายงานความเป็นมาและผลการด่า เนินงานของวิทยาลัยชุมชนและรายงาน
จ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาในแต่ละสาขาประจ่าปีการศึกษานั้นๆ
๗) ผู้อ่านวยการวิทยาลัยน่าผู้มีอุปการคุณเข้ารับโล่หรือประกาศเกียรติ คุณ โดยผู้รับต้องเป็นผู้ที่มีอุปการคุณและให้
การสนับสนุนการด่าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
๘) ผู้ อ่ า นวยการวิท ยาลั ย น่ า ผู้ ส่ า เร็ จการศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นดี เ ด่ น เข้ ารั บ โล่ ห รื อ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ทั้ งนี้ ใ ห้
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจารณาอย่างเหมาะสม
๙) ผู้อ่า นวยการวิทยาลัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการขานรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับอนุปริญญาบัตรโดยขานชื่อและ
นามสกุล ให้ถูกอักขระชัดเจน เว้นจังหวะการหายใจและขานชื่อให้ตรงกับผู้รับ มิให้เร็วจนเกินไป
๑๐) ตัวแทนผู้ส่าเร็จการศึกษากล่าวน่าการปฏิญาณตน โดยยืนด้านหน้าผู้ส่าเร็จการศึกษาหันหน้าตรงแก่ประธานใน
พิธี กล่าวน่าค่าปฏิญาณให้ชัดเจนและเว้นวรรคค่าให้เหมาะสม โดยผู้ส่าเร็จการศึกษา
ทุกคนยืนพร้อมกันจนกว่าประธานในพิธีจะเดินออกจากห้อง
๑๑) ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา
๑๒) ประธานในพิธีกราบพระที่แท่นบูชา ลาพระสงฆ์ เสร็จพิธี
๑๓) การถ่ายภาพร่วมกัน
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๓. การเตรี ยมตัวของผู้สาเร็ จการศึกษาก่อนซ้ อมรับในพิธี
การเตรียมตัวของผู้ส่าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ในการซ้อมรับและเข้ารับในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรให้ปฏิบัติ
ตน ดังต่อไปนี้
๑) ผู้ส่าเร็จการศึกษาทุกคนฝึกการรับใบอนุปริญญา (ไม่เอางาน)
๒) ผู้ส่าเร็จการศึกษาชายและหญิง ฝึกท่าความเคารพด้วยการค่านับโดยการก้มศีรษะลงให้สวยงาม
๓) ผู้ส่าเร็จการศึกษาทุกคนเตรียมฝึกเดินเข้ารับและถอยออกจากจุดที่ก่าหนด
๔) การรับให้ยืนตัวตรง ยื่นแขนขวาไปข้างหน้าและรับใบอนุปริญญาบั ตรตรงกลางด้วยความนิ่มนวลเก็บข้อมือเข้า
หาตัวให้ใบอนุปริญญาบัตรแนบล่าตัวและถอยเท้าหลังมือซ้ายแนบล่าตัว
๕) ผู้ส่าเร็จการศึกษาต้องผ่านการซ้อมย่อยก่อน จึงสามารถเข้ารับการซ้อมใหญ่และเข้ารับในพิธีประสาทอนุปริญญา
บัตรในวันพิธี
๔. การแต่งกาย
การแต่งกายของผู้เข้าร่วมในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร มีดังนี้
ประธานในพิธี
ประธานในพิธีสวมครุยวิทยฐานะหรือชุดสากลสุภาพ ในการนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี ได้สวมครุยวิทยฐานะในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๑ วันที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๕๑
อาจารย์ประจาและอาจารย์พเิ ศษ
อาจารย์ประจ่าและอาจารย์พิเศษควรสวมครุยวิทยฐานะ
แขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ชาย เสื้อชุดสีสุภาพ หรือ สูทสากล
หญิง เสื้อชุดสีสุภาพ ชุดสากลนิยม
ผู้สาเร็ จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
การแต่งกายให้ เ ป็นไปตามข้อบังคับส่า นักบริหารงานวิทยาลัยชุม ชน ว่าด้วยเข็ม วิ ทยฐานะ ตราเครื่องหมายหรื อ
สัญญลักษณ์ และเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกาย เครื่องแบบผู้ส่าเร็จการศึกษาส่า หรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙
และมีรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้
ชาย สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวเรียบไม่มีลวดลาย
สวมกางเกงขายาวสีกรมท่า
ผูกเนคไทสีกรมท่า มีตราสัญลักษณ์วทยาลัยชุมชน
สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด่าล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่ตกแต่งใดๆ
สวมถุงเท้าสีด่าเรียบ
ตัดผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ใส่ต่างหู ไม่สวมแว่นด่า
สวมเสื้อคลุมผูส้ ่าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

14

หญิง สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว กลัดกระดุมเม็ดบน
สวมกระโปรงเข้ารูปสีกรมท่าเข้ม ยาวเสมอเข่าไม่มีผา่ หรือมีผ่าแบบป้ายทับซ้อน
คาดเข็มขัดหนังสีด่าแบบเรียบไม่มลี วดลาย หัวเข็มขัดวิทยาลัยชุมชน
ความยาวของกระโปรงคลุมแค่เข่าหากเป็นมุสลิมสวมกระโปรงยาวได้
สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลายแบบเต็มตัว
สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด่าล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่ตกแต่งใดๆ
ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ท่าสีผม หวีเรียบร้อย ไม่ตกแต่งใด ๆ
ผมยาวควรเกล้า รวบเรียบร้อย ไม่ตกแต่งใด ๆ
การแต่งหน้าสวยงามไม่ฉูดฉาด ไม่ใส่ต่างหู
หากเป็นมุสลิมสวมกระโปรงยาวและคลุมหน้าตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ผู้ส่าเร็จการศึกษาหญิงที่มีครรภ์ควรสวมเสือคลุมท้อง
ให้ตัวเสื้อสีขาวคอเชิ้ตแขนยาว ต่อกระโปรงคลุมสีกรมท่าเท่านั้น
สวมถุงน่องสีเนื้อ
สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด่าล้วน ไม่มีลวดลายไม่ตกแต่งใดๆี
สวมเสื้อคลุมผูส้ ่าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
หมายเหตุ ผูส้ ่าเร็จการศึกษาหญิงมุสลิม หรือนักบวชให้แต่งกายตามข้อก่าหนดของศาสนานั้น

การแต่งกายของผู้สาเร็ จการศึกษาทีเป็ นข้ าราชการ
ข้าราชการพลเรือนสวมเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนชุดปกติขาวติดเข็มตามสังกัด
ข้าราชการทหาร ต่ารวจ สวมเครือ่ งแบบตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก่าหนด
สวมทับด้วยเสื้อคลุมผู้ส่าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนและติดเข็มวิทยฐานะ
หมายเหตุ การแต่ ง ชุ ด ปกติ ข าวสามารถแต่ ง ได้ โ ดยเป็ น ชุ ด ขาวกระดุ ม และติ ด เครื่ อ งหมายแสดงสั ง กั ด งดประดับ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เ นื่ อ งจากพิ ธี ป ระสาทอนุ ป ริ ญ ญาบั ต รของผู้ ส่ า เร็ จ การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมิ ไ ด้ เ ป็ น งานพิ ธี ต าม
หมายก่าหนดการ (งานราชพิธี)
๕. การเข้ ารับอนุปริ ญญาบัตร
การเข้ารับอนุปริญญาบัตร มีล่าดับขั้นตอนดังนี้
๑) เมื่อเริม่ กล่าวรายงานการด่าเนินงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแก่ ประธานในพิธี ให้อาจารย์ผู้ก่ากับแถว
ที่ ๑ ให้สัญญาณแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษาลุกขึ้นยืนทั้งแถวพร้อมกับท่าความเคารพโดยการโค้งคานับ (มิใช่การไหว้) พร้อมกันแล้วจึงเดินแถว
ไปหยุดยืนตรงที่จดุ หมายเช่น เชิงบันไดหรือจุดที่ก่าหนดไว้ด้านซ้ายมือของเวทีและหยุดรอสัญญาณก่อนที่จะขึ้นรับ
๒) เมื่อผู้ขานรายชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาเริ่มขานรายชื่อผูส้ ่าเร็จการศึกษาคนแรกเดินขึ้นเวทีหยุดท่าความเคารพโดยการ
โค้งคานับ ณ จุดที่ ๑ แล้วก้าวต่อไป ณ จุดที่ ๒ ตรงหน้าประธานท่าความเคารพโดยการโค้งคานับ แล้วจึงรับใบอนุปริญญาจากประธาน
พิธีโดยไม่เอางาน เมื่อรับใบอนุปริญญาบัตรแล้วน่า มาแนบอกท่าความเคารพโดยการโค้ งคานับ (ระหว่างนั้นให้ขานรายชื่อผู้รับล่า ดับ
ต่อไป) และเดินถอยหลังไปทางขวาเล็กน้อยแล้วเดินลงจากเวที ทางขวามือเมื่ อขานชื่อผู้ส่า เร็จการศึกษาเข้ารับ คนแรกให้ ผู้ส่าเร็ จ
การศึกษาที่นั่งอยู่ด้านล่างปรบมือพร้ อมกัน
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๓) เมื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาลงจากเวทีเดินไปที่แถวที่นั่ง ให้หันหน้ากลับเวทีท่าความเคารพโดยการโค้งคานับ และเดิน
เข้าแถวไปยังที่นั่งของตน ให้ยืนรอจนกว่าผู้ส่าเร็จการศึกษาในแถวเดียวกันเดินกลับมาครบทุกคนแล้วจึงท่าความเคารพโดยการโค้งคานับ
อีกครั้ง ก่อนที่จะนั่งลงพร้อมกัน
๔) การเดินแถวการเข้ารับให้เว้นระยะห่าง ระหว่างคนประมาณ ๑ แขนเอื้อมอย่าให้ชิดหรือห่างจนเกินไปจะท่าให้เสีย
จังหวะในการรับและการถ่ายภาพไม่สวยงาม
๕) เมื่อผูส้ ่าเร็จการศึกษาคนสุดท้ ายเข้ ารับ ให้ผู้ส่าเร็จการศึกษาที่นั่งอยู่ด้านล่างปรบมือพร้ อมกัน
๖) เมื่อผู้ส่า เร็จการศึกษาคนสุดท้า ยเดินลงจากเวทีไปถึงกลางห้องพิธี ให้ตัวแทนผู้ส่าเร็จการศึกษาที่จะน่ากล่าว
ปฏิญาณตนยืนขึ้นท่าความเคารพแล้วเดินไปที่กลางห้องพิธี เมื่อเดินไปถึงด้านหน้าของแถวผู้มีเกียรติให้หยุดเล็กน้อย เพื่อส่งสัญญาณให้
ผู้ส่าเร็จการศึกษาทุกคนยืนขึ้นพร้อมกัน ผู้แทนผู้ส่าเร็จการศึกษาที่จะกล่าวน่าปฏิญาณตนเดินไปจุดที่ตั้งไมโครโฟนหันหน้าตรงกับประธาน
ในพิธีท่าความเคารพและกล่าวน่าการปฏิญาณตนเมื่อกล่าวปฏิญาณตนเสร็จแล้วให้ผู้ส่าเร็จการศึกษาทุกคนท่า ความเคารพ โดยผู้แทน
ผู้ส่าเร็จการศึกษาถอยหลัง ๒ ก้าวท่าความเคารพยืนตรงเพื่อรับโอวาทจากประธานในพิธี เมื่อรับโอวาทเสร็จแล้วให้ท่าความเคารพแล้ว
เดินกลับที่นั่งของตน ควรให้ผู้แทนที่กล่าวน่าได้ฝึกซ้อมการอ่านออกเสียง การเว้นวรรคและจังหวะของค่าปฏิญาณตนด้วย

ข้ อปฏิบตั ิอื่นๆ
๑) ควรรับประทานอาหารและท่าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าแถว
๒) ห้ามน่าสิ่งของ กระเป๋าถือ โทรศัพท์มอื ถือ กล้องถ่ายรูป ของมีค่า อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิดติดตัวขอให้ฝากไว้กับญาติ
๓) เมื่อเข้านั่งประจ่าที่แล้วต้องนั่งอย่างส่ารวม ไม่ไขว้หา้ ง ห้ามสับเปลี่ยนที่นั่ง
๔) ก่อนวันพิธีควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่จะท่าให้เกิดอาการท้องเสียและแน่นท้อง
๕) ละเว้นการดืม่ สุราของมึนเมาโดยเด็ดขาด
๖) พักผ่อนให้เพียงพอ

๖. การให้ โอวาทของประธานในพิธี
เมื่อประธานในพิธีมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษาทั้งหมดและผู้ส่าเร็จการศึกษาเดินแถวกลับไปยืนในต่าแหน่งของตน
เพื่อกล่าวค่าปฏิญาณตน ต่อจากนั้นประธานในพิธีจะกล่าวให้โอวาท โดยโอวาทที่ให้อาจเป็นโอวาทที่ประธานกล่าวเองหรือเป็นค่ากล่าวที่
วิทยาลัยชุมชนจัดท่าร่างขึ้นก็ได้ ส่วนผู้มีเกียรติอื่นๆนั่งประจ่าที่
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๗. การกล่าวปฏิญาณตนของผู้สาเร็ จการศึกษา
การกล่าวปฏิญาณตนให้ผู้ส่า เร็จการศึกษาทุกคนยืนตรงพร้อมกันโดยมีผู้แทนผู้ส่า เร็จการศึกษายืนด้านหน้าผู้ส่า เร็จ
การศึกษาทั้งหมดและหันหน้าตรงกับประธานในพิธี กล่าวน่า ดังต่อไปนี้
กราบเรี ยน ฯพณฯ.....................................................................องคมนตรี
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว.......................................นามสกุล..........................................
(กล่าวชื่อและนามสกุลของตนเองทุกคน)
ขอปฏิญาณตนต่อ ที่ประชุมอันมี พระรัตนตรัย องคมนตรี ผู้วา่ ราชการจังหวัดคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนผู้บริ หารสานัก
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนและคณาจารย์ ซึง่ ชุมชุมพร้ อมกัน ณ
ที่นี ้ว่า
๑. ข้ าพเจ้ าจักเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็ นหลัก เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย
๒. ข้ าพเจ้ าจักบาเพ็ญตนเป็ นพลเมืองดีสมกับเป็ นผู้มีวฒ
ั นธรรมและศีลธรรมประกอบการงานในหน้ าที่ ด้ วยความสุจริ ตธรรม
และใฝ่ หาความรู้อยูเ่ สมอ
๓. ข้ าพเจ้ าจักนาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ รับ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ต่อตนเองครอบครัวและชุมชน ตามเจตนารมณ์ของ
วิทยาลัยชุมชน
๔. ข้ าพเจ้ าจักเคารพนับ ถือ คณะผู้ก่อตัง้ ผู้สนับสนุน วิทยาลัยชุมชน ผู้บริ หารและคณาจารย์จกั รักษาไว้ ซึ่งศักดิ์และสิทธ์ แห่ง
อนุปริ ญญาโดยเคร่งครัด และจักเทิดทูนเกียรติแห่งวิทยาลัยชุมชนสืบไป

หมายเหตุ วิทยาลัยชุมชนในจังหวัดที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ตดั ค่าว่า พระรัตนตรัย
๘. การถ่ายภาพร่วมกัน
การถ่ายภาพร่วมกันนั้นให้วิทยาลัยชุ มชนจัดสถานที่ถ่ายภาพให้เหมาะสมอาจเป็นบริเวณภายในห้องพิธี หากห้องพิธีมีบริเวณ
ความกว้างพอ ส่าหรับจัดที่นั่งหรือภายนอกอาคาร หากสถานที่มีจ่ากัดและมีที่ยืนเป็นอัฒจันทร์ ระหว่างการจัดแถวที่นั่งควรเชิญประธานใน
พิธีเข้าห้องพักรับรองก่อนและเมื่อจัดแถวพร้อมแล้วจึงเชิญประธานในพิธีนั่งประจ่าที่

การจัดล่าดับแถวที่นั่ง มีดังนี้
ชุดที่ ๑
แถวที่ ๑ ประธานในพิธีนั่งกลาง ด้านซ้ายของประธานเป็นต่าแหน่งที่นั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการวิทยาลัย
ชุมชนด้านขวาเป็น ผู้บริหารส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้อ่านวยการส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภาทยาลัย
ชุม (นั่งประจ่าที่ทุกชุด)
แถวที่ ๒ - ๓ ผู้มีเกียรติ และผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในจังหวัด และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยชุมชนและ
ผู้ติดตามผู้ที่ได้รับเชิญ
แถวที่ ๓ - ๔ คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ผู้อ่านวยการวิทยาลัยชุมชน บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ ที่ได้รับเชิญ
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ชุดที่ ๒
แถวที่ ๑ ประธานในพิธีนั่งกลาง ด้านซ้ายของประธานเป็นต่า แหน่งที่นั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการ
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ผู้ บ ริ ห ารส่ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ผู้ อ่ า นวยการส่ า นั ก บริ ห ารงานวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ด้ า นขวาเป็ น
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุม (นั่งประจ่าที่ทุกชุด)
แถวที่ ๒ คณาจารย์
แถวที่ ๓ - ๔ - ๕ ผู้ส่าเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จัดตามรายชื่อ สาขาวิชาที่เข้ารับใบอนุปริญญาบัตรและมี
ระยะห่างไม่บังกันเวลาถ่ายภาพ ถ้ามีผู้ส่าเร็จการศึกษาจ่านวนมากให้จัดจ่า นวนแถวตามความเหมาะสมโดยก่ากับเวลาให้รวดเร็วและ
แถวที่นั่งสวยงาม
ชุดที่ ๓ - ชุดที่ ๔ ถ้ามีผู้ส่าเร็จการศึกษาจ่านวนมากให้จัดจ่านวนแถวตามความเหมาะสมโดยก่ากับเวลาให้รวดเร็วและแถวที่
นั่งสวยงาม
หมายเหตุ การจัดแถวที่นั่งควรจัดตามความเหมาะสมต้องมีผู้ควบคุมการจัดแถวที่นั่ ง ควรจัดตามล่าดับความส่าคัญของบุคคล
ควรมีการซ้อมการถ่ายภาพร่วมกันและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพโดยแจ้งให้ผู้ที่จะถ่ายภาพต้องทราบต่า แหน่งที่นั่งของตนโดยให้
การถ่ายภาพร่วมกันต้องมีการก่ากับเวลาให้รวดเร็วและจัดแถวที่นั่งสวยงาม
ง. การดาเนินงานภายหลังงานพิธี
การด่าเนินงานภายหลังงานพิธี มีดังนี้
๑. วิทยาลัยชุมชนต้องด่ าเนินการจัดท่า สรุปการด่า เนิน งาน ประกอบด้ว ยการสรุปจ่า นวนผู้ส่า เร็จการศึ กษาในปี
การศึกษานั้นๆ จ่าแนกตามรายสาขาวิชา ถอดค่ากล่าวของประธานในพิธีที่ให้โอวาทแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษาและการบรรยายพิเศษ ตลอดจน
บทสัมภาษณ์ผู้ส่าเร็จการศึกษาที่มีความโดดเด่น พร้อมภาพถ่ายงานพิธีให้กับส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ภายใน ๒ สัปดาห์
๒. ส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน จัดท่าหนังสือ ขอบคุณประธานในพิธี โดยเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นผู้ลงนามในหนังสือ พร้อมเอกสารข้างต้น
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ภาคผนวก
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ข้ อบังคับสานักบริ หารงานวิทยาลัยชุมชน
ว่าด้ วยเข็มวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ และเครื่องแบบ
เครื่ องหมาย เครื่ องแต่งกาย เครื่องแบบผู้สาเร็จการศึกษา
สาหรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙
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เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๔ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๐

ข้ อบังคับสานักบริ หารงานวิทยาลัยชุมชน
ว่าด้ วยเข็มวิทยฐานะ ตราเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ และเครื่ องแบบ เครื่ องหมาย
เครื่ องแต่งกาย เครื่ องแบบผู้สาเร็ จการศึกษาสาหรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่ อให้ วิท ยาลัย ชุ มชนแต่ล ะแห่ งมี ร ะบบการจั ดการศึก ษาที่ มีลัก ษณะเดีย วกัน คณะกรรมการวิ ท ยาลัย ชุมชน
เห็นสมควรกาหนดข้ อบังคับสานักบริ หารงานวิทยาลัยชุมชนว่าด้ วยเข็มวิทยฐานะตรา เครื่ องหมาย หรื อ สัญลักษณ์ และ
เครื่ องแบบ เครื่ องหมาย เครื่ องแต่งกาย เครื่ องแบบผู้สาเร็ จการศึกษาสาหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
อาศัยอานาจตามความในข้ อ ๘ (๔) ข้ อ ๒๒ และข้ อ ๒๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้ วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญารู ปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนจึงกาหนดข้ อบังคับไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้ เรี ยกว่า “ข้ อบังคับสานักบริ หารงานวิทยาลัยชุมชนว่าด้ วยเข็มวิทยฐานะตรา เครื่ องหมายหรื
สัญลักษณ์ และเครื่ องแบบ เครื่ องหมาย เครื่ องแต่งกาย เครื่ องแบบผู้สาเร็ จการศึกษาสาหรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงคับตังแต่
้ วนถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี ้
“วิทยาลัยชุมชน” หมายความว่า วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง

หมวดที่ ๑
เข็มวิทยฐานะ
ข้ อ ๔ เข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยชุมชน มีลกั ษณะเป็ นโลหะสี เงินรู ปวงรี ทรงนูน ๒ x ๒.๕เซนติเมตร ภายในจารึ กชื่อ
ของวิทยาลัยชุมชนที่ ขอบด้ านล่าง เหนื อชื่อของวิทยาลัยชุมชนจะมีตราสัญลักษณ์ ของวิทยาลัยชุมชนเป็ นโลหะลงยาติดอยู่
ด้ านหลังจารึกอักษรชื่อ อนุปริ ญญา
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ข้ อ ๕ ผู้มีสิทธิ ประดับเข็มวิทยฐานะต้ องได้ รับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนผู้ ที่ประดับเข็มวิทย
ฐานะ จะต้ องประพฤติตนสุ ภาพเรี ยบร้ อย
ข้ อ ๖ การประดับเข็มวิทยฐานะ ให้ ประดับที่อกเสื ้อด้ านขวาเมื่อแต่งเครื่ องแบบ หรื อที่ปกเสื ้อสากลด้ านซ้ าย
ข้ อ ๗ ให้ วิทยาลัยชุมชนจัดทาและจาหน่ายเข็มวิทยฐานะให้ ผ้ ูมีสิทธิ ประดับต้ องเสียค่าใช้ จ่ายตามระเบียบที่
วิทยาลัยชุมชนกาหนด หน้า ๑๕
เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๔ ง
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒ มกราคม ๒๕๕๐

หมวดที่ ๒
ตรา เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์
ข้ อ ๘ ตรา เครื่ องหมาย หรื อตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนมีสญ
ั ลักษณ์ เป็ นรู ปทรงทางสถาปั ตยกรรมไทยและ
ลวดลายไทยประสานกัน ซึง่ แสดงถึงเอกลักษณ์ ของชุมชนไทย ลักษณะของปลายแหลม ด้ านบนสื่อถึงการมุ่งสู่ จุดหมาย
สูงสุดในการดาเนิ นงาน วงกลมสี ทองอยูภายในสื่อถึงเป้ หมายในการดาเนินงาน ความสาเร็ จ ความเจริ ญรุ่ งเรื อง มอง
ภายในจะเห็นเป็ นลักษณะของคนกับหนังสือที่เปิ ดออกซึง่ สื่อถึงการเปิ ดโอกาสทางการศึกษาและการถ่ายทอดภูมิปัญญา
จากบุคลากรของชุมชน เพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องของชุมชน และมีแถบสี ธงชาติอยู่มุมด้ านล่างของหนังสือ ซึ่งสื่อถึงความ
เจริ ญรุ่ งเรื องของชาติที่มีผลมาจากการที่บคุ ลากรของชาติมีคณ
ุ ภาพ และมีเส้ นโค้ งรองรับด้ านล่างซึ่งสื่อถึง การศึกษาตลอด
ชีวิต การสร้ างบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพให้ แก่ชมุ ชน ทังนี
้ ้ตามแบบที่กาหนดท้ ายข้ อบังคับนี ้

หมวดที่ ๓
เครื่ องแบบ เครื่ องหมาย เครื่ องแต่งกายนักศึกษา
ข้ อ ๙ เครื่ องแบบในงานพิธีหรื อในการเรี ยน
(๑) นักศึกษาหญิง
(ก) เสื ้อเชิ ้ตแขนสันสี
้ ขาวเนือ้ เรี ยบ ไม่บาง ไม่มีลวดลาย ติดกระดุมเครื่ องหมายของวิทยาลัยชุมชน ทับ
ชายเสื ้อไว้ ในกระโปรง ประดับเครื่ องหมายของวิทยาลัยชุมชนที่อกเสื ้อด้ านขวาในงานพิธีติดกระดุมคอให้ เรี ยบร้ อย
(ข) กระโปรงแบบและทรงสุ ภาพ สีน ้าเงิน กรมท่า หรื อดา ยาวคลุมใต้ เข่า เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดเป็ น
โลหะสี เงิน มีเครื่ องหมายของวิทยาลัยชุมชนติดอยู่
(ค) รองเท้ าหุ้มส้ นทรงสุ ภาพ สี ดา
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(ง) ทรงผมแบบสุ ภาพ
(๒) นักศึกษาชาย
(ก) เสื ้อเชิ ้ตแขนสันหรื
้ อแขนยาวสี ขาว ทับชายเสื ้อไว้ ในกางเกง
(ข) กางเกงขายาวสีน ้าเงิน กรมท่า หรื อดา แบบและทรงสุภาพ
(ค) เข็มขัดหนังสี ดา หัวเข็มขัดเป็ นโลหะสี เงิน มีเครื่ องหมายของวิทยาลัยชุมชนติดอยู่
(ง) รองเท้ าหุ้มส้ นสี ดา ทรงสุ ภาพ ถุงเท้ าสี ดาหรื อสีสภุ าพ
(จ) ทรงผมแบบสุ ภาพ
ข้ อ ๑๐ ในการเรี ยน ให้ นกศึกษาใช้ เครื่ องแบบตามข้ อ ๙ หรื อชุดสุ ภาพในการปฏิบัติการหรื อในการทางานใน
หน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๔ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๐

หมวดที่ ๔
เครื่ องแบบผู้สาเร็ จการศึกษาหลักสูตรอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ข้ อ ๑๑ เครื่ องแบบผู้สาเร็ จการศึกษาหลักสูตรอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า เป็ นเสื ้อคลุมโปร่ งสี ขาวผ่าอกตลอด มี
สารดผ่าตลอดซ้ ายและขวา ชายเสื ้อ และรอบขอบที่ปลายแขน พื ้นสารดทาด้ วยสักหลาดสีฟ้าเข้ ม กว้ าง ๑๐ เซนติเมตร
เว้ นระยะขอบนอก ๐.๕ เซนติเมตร มีแถบทองทาบกว้ าง ๑.๕ เซนติเมตร เว้ นระยะ ๑ เซนติเมตร มีแถบสักหลาดสีแดงเข้ ม
กว้ าง ๒ เซนติเมตร อยู่กงึ กลางสารดหน้ าอกมีเข็มวิทยฐานะทาด้ วยโลหะ ติดบนสารดข้ างซ้ ายของหน้ าอก
ข้ อ ๑๒ ให้ ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชนรักษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี ้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สิริกร มณีรินทร์
ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน
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๑. เข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยชุมชน มีลักษณะเป็นโลหะเงินรูปวงรี ทรงนูน ๒ x ๒.๕เซนติเมตร ภายในจารึกชื่อของ
วิทยาลัยชุมชนที่ขอบด้านล่าง เหนือชื่อของวิทยาลัยชุมชนจะมีตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนเป็นโลหะลงยาติดอยู่ ด้านหลังจารึก
อักษรชื่อ อนุปริญญา ดังภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑ เข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยชุมชน
๒. ตรา เครื่ องหมาย หรือสัญลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนมีสัญลักษณ์เป็นรูปทรงทางสถาปัตยกรรมไทยและลวดลายไทย
ประสานกันซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนไทย ลักษณะของปลายแหลมด้านบนสื่อถึงการมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดในการด่า เนินงาน
วงกลมสีทองอยู่ภายในสื่อถึงเป้าหมายในการด่าเนินงาน ความส่าเร็จความเจริญรุ่งเรือง มองภายในจะเห็นเป็นลักษณะของคนกับ
หนังสือที่เปิดออกซึ่งสื่อถึงการเปิดโอกาสทางการศึกษาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบุคลากรของชุมชน เพื่อความเจริญรุ่งเรือง
ของชุมชน และมีแถบสีธงชาติอยู่มุมด้านล่างของหนังสือ ซึ่งสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติที่มีผลมาจากการที่บุคลากรของชาติมี
คุณภาพ และมีเส้นโค้งรองรับด้านล่างซึ่งสื่อถึงการศึกษาตลอดชีวิต การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชน
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เครื่ องแต่งกายสาหรับผู้สาเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน

สีทอง : ปัญญา เปรียบประดุจแสงเทียนสว่างไสวโชติช่วง
สีฟา้ : ความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู้
สีขาว : คุณธรรม จริยธรรม ที่ผสู้ ่าเร็จการศึกษาควรพึงมี
สีแดง : ความมุมานะ และอดทน
เครื่ องแต่งกายสาหรับผู้สาเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน
เป็นเสื้อคลุมโปร่งสีขาวผ่าอกตลอด มีส่ารดผ่าตลอดซ้ายและขวา ชายเสื้อ และรอบขอบที่ปลายแขนพื้นส่ารดท่าด้วยสักหลาดสี
ฟ้าเข้ม กว้าง ๑๐ เซนติเมตร เว้นระยะขอบนอก ๐.๕ เซนติเมตร มีแถบทองทาบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร เว้นระยะ ๑ เซนติเมตร มีแถบ
สั ก หลาดสี แ ดงเข้ ม กว้ า ง ๒ เซนติ เ มตร อยู่ กึ่ งกลางส่ า รดหน้ า อกมี เ ข็ ม วิ ท ยฐานะท่ า ด้ ว ยโลหะ ติ ด บนส่ า รดข้ า งซ้ า ยของหน้ า อก
คุณลักษณะที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาพึงมีหลังจากส่าเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีปัญญาที่เปรียบประดุจ
ความสว่างไสวของแสงเทียน มีความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจ และเป็นผู้มีความมุมานะอดทนในการน่าความรู้ที่มีไป
พัฒนาสาขาวิชาชีพ เพื่อให้อยู่ร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคม สร้างความเจริญให้กับประเทศชาติต่อไป
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ตัวอย่างการแต่งกายของนักศึกษาชายวิทยาลัยชุมชน
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ตัวอย่างการแต่งกายของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยชุมชน

28

แบบตรวจสอบการเตรียมงานพิธีปีระสารทอนุปริญญาบัตร
วิทยาลัยชุมชน..................................................... วันที่...............................................................
ลำดับ

ขั้นตอน

๑

จัดเตรียมและดูแลสถานที่จัดพิธี

๒

จัดเตรียมและดูแลห้องรับรองประธาน

๓

จัดเตรียมพระบรมฉายาลักษณ์ และธง
ชาติ

๔

จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชาและ ดูแลพระสงฆ์

๕

จัดเตรียมและติดตั้งป้ายบนเวที

๖

จัดเตรียมประดับดอกไม้

๗

จัดตาแหน่งที่นั่งของแขก และนาแขกไป
ยังที่นั่ง

๘

ดูแลแขกผูม้ ีเกยีรติ(VIP)

๙

ดาเนินพิธีการ / พิธีกร

๑๐

การดูแลใบอนุปริญญาบัตร โล่ และใบ
ประกาศเกียรติคุณ

๑๑

การจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม

๑๒

กากับดูแลการซ้อมของผูส้ าเร็จ
การศึกษา

๑๓

กากับและควบคุมแถวในพิธี

๑๔

การตรวจสอบการแต่งกาย ของผู้เข้ารับ
อนุปริญญาบัตร

๑๕

ถ่ายภาพพิธี / ภาพหมู่

๑๖

สัมภาษณ์ผู้สาเร็จการศึกษา

๑๗

การเดินทางของแขก/รถนาขบวน

๑๘

จัดการสถานที่จอดรถ

๑๙

ดูแลรักษาความปลอดภัย

๒๐

อื่นๆ…………………………………………………
……………………………………………………….

ผู้รับผิดชอบ

กำรตรวจสอบ
เรียบร้อย

ปรับปรุง

หมำยเหตุ

