
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกับริหารงานวิทยาลยัชมุชน 



 

 

 

ค าน า 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่านักบริหารงานวิทยาลยัชุม 
ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มีนาคม ๒๕๕๗ 
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บทน า 
แนวปฏิบัติในพิธีประสาทอนุปรญิญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน 

ก. การประสานงานก่อนพิธี 

ข. การปฏิบตัิก่อนงานพิธี 

๑. ก่าหนดการพิธีประสาทอนุปรญิญาบัตร 
๒. การฝึกซ้อม 

๓. การจดัเวที 

๔. การจดัที่นั่งของผู้ส่าเร็จการศึกษาและผูเ้ข้าร่วมในพิธี 
5. การมอบโลเ่ชิดชูเกียรติ และ/หรือ โล่รางวัล 

หน้า 

๓ 
๔ 

๔ 

๕ 

 ๕ 
 ๘ 
 ๙ 
๑๑ 
๑๑ 

ค. การปฏิบตัิระหวา่งงานพิธี 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 

การปฏิบัตตินของผู้ส่าเร็จการศึกษาท่ีจะเข้าร่วมพิธี 

การล่าดับขั้นตอนของพิธีการ 
การเตรียมตัวของผู้ส่าเร็จการศึกษาก่อนซ้อมรับในพิธี 

การแต่งกาย 

การเข้ารับอนุปริญญาบัตร 
การให้โอวาทของประธานในพิธี 
การกล่าวปฏิญาณตนของผูส้่าเร็จการศึกษา 
การถ่ายภาพร่วมกัน 

๑๑ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 
๑๙ 

ง. การด าเนินงานภายหลงังานพิธี 

ภาคผนวก 

(๑) ข้อบังคับส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเข็มวิทยฐานะ 

    ตรา เครื่องหมายหรือสญัลักษณ์ และเครื่องแบบเครื่องหมาย 

    เครื่องแต่งกาย เครื่องแบบผูส้่าเร็จการศึกษาส่าหรับนักศึกษา 
    ของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2549 

(๒) ตัวอย่างการแต่งกายของนักศกึษาชายวิทยาลัยชุมชน 

(๓) ตัวอย่างการแต่งกายของนักศกึษาหญิงวิทยาลัยชุมชน 

(4) แบบตรวจสอบการเตรยีมงานพิธีประสาทอนุปรญิญาบัตร 

๒๖ 

๒๗ 

๒๘ 



 

 

 

 

บทน า 
 
วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งให้กับชุมชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษาโดยมี  การวางรากฐานทาง

ความคิด และแนวทางด่าเนิน งานโดยศาสตราจารย์ นายแพทย ์เกษมวัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ซึ่งได้น่าแนวคิดมาจากวิทยาลัยชุมชนประเทศสหรัฐอเมริกามาสู่การปฏิบัติ โดยการปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่่ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก่าหนดความหมาย
ของวิทยาลัยชุมชนหมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับต่่ากว่าปริญญาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
และบริหารจัดการร่วมโดยชุมชนโดยยึดปรัชญาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของ
บุคคลและชุมชน ตามพันธกิจในการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีจุดเน้นเพื่อมุ่งสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน ตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี 

วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาระดับต่่ากว่าปริญญาทั้งสายวิ ชาการและวิ ชาชีพในหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตร
ประกาศนียบัตร สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโดยกลุ่มเป้าหมายส่าคัญมี  ๒ กลุ่ม คือ ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมุ่งเข้ามาศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตร และประชาชนทั่วไปในชุมชนซึ่งมุ่งเข้ารับบริการ
หลักสูตรฝึกอบรมหรือหลักสูตรระยะสั้น อาทิผู้ที่ท่างานอยู่แล้วและต้องการพัฒนาอาชีพหรือเปลี่ยนงาน หรือผู้ที่ไม่มีงานท่า หรือผู้ที่
ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

หลักการด่าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ยึดหลักการบริการการศึกษาที่เปิดกว้างและเข้าถึงง่ายอาทิค่าใช้จ่ายน้อย รับผู้เรียน
ทุกกลุ่มอายุ อ่านวยความสะดวกให้ผู้เรียน ความยืดหยุ่นในวิธีการเรียน ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยจัดหลักสูตร
หลากหลายประเภท ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นคุณภาพและการใช้ประโยชน์ และการกระจายอ่านาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและก่ากับดูแลในรูปของสภาวิทยาลัยและสภาวิชาการตลอดจนเน้นการใช้ทรัพยากรของรัฐและที่มีอยู่หลากหลายให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อชุมชนการจัดการศึกษาโดยผนึกก่าลังเป็นเครือข่ายร่วมกับชุมชนในภาคส่วนต่างๆ 

ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษา ในสังกัดส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จ่านวน 20 แห่ ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร แพร่ หนองบัวล่าภู บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร สระแก้ว อุทัยธานี 
สมุทรสาคร ตราด ระนอง พังงา สตูล ปัตตานีนราธิวาส ยะลา สงขลาและน่าน เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญาสาขาต่างๆ ได้แก่ 
อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ อนุปริญญาบริหารธุรกิจอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ อนุปริญญาศิลปะศาสตร์ แ 
ละอนุปริญญาเทคโนโลยี รวม 17 สาขาวิชา 

ผู้ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนทุกคน จะเข้ารับอนุปริญญาบัตรในพิธีประสาทอนุปริญญา
บัตรที่วิทยาลัยจัดให้แก่ผู้ส่าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง 

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนเป็นพิธีที่ทรงเกียรติและมีคุณค่าแก่นักศึกษาทีส่าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
ชุมชน ดังนั้นการจัดพิธีประสาทอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนจะต้องถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบแบบแผน และให้การจัดงานพิธีมี
รูปแบบเดียวกันทุกวิทยาลัย ซึ่งชาววิทยาลัยชุมชนทุกคนต้องพร้อมใจกัน และให้ความส่าคัญเพื่อพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของ
วิทยาลัยชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นท่ีภาคภมูิใจแก่ผู้สา่เรจ็การศึกษาและครอบครัว คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า
และผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การจัดการศึกษาให้กับวิทยาลัยชุมชนสืบไป 
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แนวปฏิบตัใินพิธีประสาทอนปุริญญาบตัรของวิทยาลยัชมุชน 

แนวปฏิบัติในพิธีประสาทอนุปรญิญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน แบ่งการด่าเนินงานเป็น ๒ ส่วน ดังนี ้

๑. ส านกับริหารงานวิทยาลยัชมุชน 

ส่านักบริหารงานวิทยาลยัชุมชน เป็นหน่วยงานต้นสังกัดจะท่าหน้าท่ี ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการของท่านองคมนตรีในการ
ขอก่าหนดวัน เวลา สถานท่ี สารแสดงความยินดี การออกหนังสือโดยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผูล้งนามถึงท่าองคมนตรี 
การจัดส่งเอกสารและการประสานงานในรายละเอียดตา่งๆ ของงานพิธ ีซึ่งได้รับความอนเุคราะห์จากท่านองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีประสาทอนุปรญิญาบตัรของวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ดังนี ้
  ๑) ศาสตราจารย์เกียรติคณุนายแพทย์เกษม วัฒนชัย 

  ๒) นายพลากร สุวรรณรัฐ 

  ๒) พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 

  ๓) พลเรือเอกชุมพล ปจัจุสานนท์ 

  ๔) พลอากาศเอกชลิต พุกผาสขุ 

        ๒. วิทยาลยัชมุชน 

        วิทยาลัยชุมชน ที่จะมีพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรต้องประสานงานมายังส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ในการออกหนังสือและรอ
การแจ้งก่าหนดการของประธานในพิธีและหลังจากนั้นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหรือผู้อ่านวยการวิทยาลัยชุมช่าจึง จะประสาน
รายละเอียดอื่น ๆ กับเลขานุการของท่านองคมนตรี เช่น การอ่านวยความสะดวกในการเดินทาง การประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ของ
จังหวัดการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง เป็นต้น 

ก. การประสานงานก่อนพิธี 
 วิทยาลยัชมุชน ดา่เนินการดังนี ้

   ๑. ฝ่ายงานทะเบียนและวิชาการของวิทยาลัยท่าการตรวจสอบผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษาตามระเบยีบว่า
ด้วยผูส้่าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญาของวิทยาลัยชุมชน 

   ๒. น่ารายชื่อและผลการตรวจสอบคุณสมบัตผิู้ส่าเร็จการศึกษาเข้าที่ประชุมสภาวิทยาลยัชุมชนเพือ่ให้การเห็นชอบ
อนุมัติผูส้่าเร็จการศึกษาและอนุมตัิให้จัดพิธีประสาทอนุปรญิญาบตัร และจดัท่ารายงานการประชุม พร้อมท้ังสรุปจ่านวน รายชื่อผู้สา่เร็จ
การศึกษาในแต่ละสาขา 
   ๓. จัดท่าผลการด่าเนินงานการจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามภารกิจของวิทยาลัยชุมชนในปีการศึกษาที่ผา่นมาและ
รายงานการด่าเนินงานของวิทยาลยัชุมชนเป็นเอกสารรูปเล่ม 

  ๔. วิทยาลัยชุมชนท่ีจะจัดพิธีประสาทอนุปริญญาต้องตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้น ได้แก่การด่าเนินกาของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในงานพิธ ีสถานท่ี เอกสาร การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการอา่นวยการจัดงาน 

   ๕. วิทยาลัยชุมชนท่าหนังสือถึงสา่นักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เพื่อจัดท่าหนังสือถึงประธานในพิธ ีซึ่งต้องลงนามโดย
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอก่าหนดวัน เวลาของพิธีประสาทอนุปรญิญา พร้อมแนบก่าหนดการของพิธีประสาท
อนุปริญญาให้ประธานในพิธีทราบ และร่างโอวาทของประธานในพิธ ีรวมทั้งเอกสารในข้อ ๒ และ ๓ 
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  ๖. เมื่อวิทยาลัยชุมชนได้ก่าหนดวันพิธีประสาทอนุปริญญาจากประธานในพิธีแล้ววิทยาลัยชุมชนต้องท่าหนังสือถึง
ผู้อ่านวยการส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เพื่อเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีและขอสารแสดงความยินดีแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา และเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนเชิญเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีและขอสารแสดงความ
ยินดีแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา พร้อมท้ังเชิญผู้บริหารส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
  ๗. วิทยาลัยชุมชนท่าหนังสือถึงส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เพื่อท่าหนังสือถึงประธานในพิธีเพื่อขอสารแสดง
ความยินดีแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา โดยจัดท่าร่างสารแนบส่งมาด้วย 

ส านกับริหารงานวิทยาลยัชมุชน ด่าเนินการดังนี ้
๑. ตรวจสอบเอกสารและรายงานผลการด่าเนินงานของวิทยาลยัใหม้ีความถูกต้องและครบถ้วน 

   ๒. ท่าหนังสือถึงประธานในพิธี  โดยให้ผู้อ่านวยการส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนลงนามถึงเลขาเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาลงนามในหนังสือ 

ถึงประธานในพิธี พร้อมแนบก่าหนดการและเอกสารสรุปผลการด่าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 

   ๓. เมื่อประธานในพิธีก่าหนดวัน เวลา และแจ้งการรับเชิญ ส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแจ้งกลับวิทยาลัยเพื่อ
รับทราบการรับเชิญ และให้วิทยาลัยเตรียมการพิธีต่อไป 

   ๔. ส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหาร ส่านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนเพื่อเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี 
   ๕. ส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนประสาน กับวิทยาลัยชุมชนในด้านความพร้อมและเตรียมการขออนุมัติเดินทางไป
ราชการเพื่อลงพื้นที่ก่อนวันพิธีล่วงหน้า ๑ วัน ในการตรวจสอบความพร้อมของการเตรียมการพิธีของวิทยาลัยและเพื่อเข้าร่วมในพิธี 

ข. การปฏิบตัิก่อนงานพิธี 

๑. ก าหนดการพิธีประสาทอนปุริญญาบตัร 
  ก่าหนดการพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชน ควรหารือผู้เกี่ยวข้องในการออกก่าหนดการ โดย
ก่าหนดการควรพิจารณาจากความพร้อมและความเหมาะสมของทุกฝ่ายเช่น การเดินทางของประธานในพิธี การเดินทางของผู้เข้าร่วมพิธี
ในแต่ละพื้นท่ี การรักษาความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อให้การด่าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยควรจัดท่าก่าหนดการ ๒ แบบคือ 

    ๑) ก่าหนดการทีเ่ป็นทางการของงานพิธี 
    ๒) ก่าหนดการเดินทางของประธานในพิธี ซึ่งควรเป็นหมายก่าหนดการอย่างละเอียดของ 
ประธานในพิธีเพื่อการอ่านวยความสะดวกในการเดินทาง ตั้งแต่การเดินทางจากกรุงเทพมหานครจนถึงการเดินทางกลับ 

  ตัวอย่างก่าหนดการงานพิธีประสาทอนุปริญญา มีดังนี ้



ตวัอยา่งก าหนดการแบบท่ี ๑ (พิธีฯ) 

ก าหนดการ 
พิธีประสาทอนปุริญญาบตัรแก่ผลส าเร็จการศกึษาวิทยาลยัชมุชน................. 

ประจ าปีการศกึษา........... 
วนั........ ที่....... เดือน............... พ.ศ. ........... 

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

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. 

6 

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. 

- ผู้ส่าเร็จการศึกษารายงานตัว (จดุรับรายงานตัว) ณ................................ 
  ตรวจสอบการแต่งกาย 

  ตรวจสอบล่าดับรายชื่อการเข้าแถว 

- ผู้ส่าเร็จการศึกษาเข้าแถวตามล่าดับชื่อเพื่อเตรียมเข้าห้องพิธี 

  และผูส้่าเรจ็การศึกษาพร้อมกันในห้องพิธี 

- นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป 

 -แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันในห้องพิธี 

- ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารสา่นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ผู้อ่านวยการส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชน 

  ร่วมต้อนรับประธานในพิธี 
- ประธานในพิธีเข้าห้องรับรอง (พักผ่อนและสวมครุย) 
- ประธานในพิธีเข้าสู่บรเิวณพิธีประสาทอนุปรญิญาฯ 

- แขกผู้มีเกียรติและผูส้่าเร็จการศกึษาภายในห้องพิธียืนพร้อมกัน 

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรตันตรยัและนมัสการพระสงฆ์ 
  และกลับมานั่งประจ่าที่ประธาน 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับ 

- ประธานสภาวทิยาลัยชุมชนกล่าวรายงานความเป็นมาและผลการด่าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 

- ผู้อ่านวยการวิทยาลยัชุมชนกล่าวรายนามผู้มีอุปการคุณ 

- ผู้อ่านวยการวิทยาลยัชุมชนหรือผู้แทนกล่าวรายนามผู้ส่าเร็จการศกึษา 
- ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในปีการศึกษา............. เขา้รับอนุปริญญาบตัร 
  จ่านวน ............ คน ตามสาขาวิชาดังนี ้
     ๑. สาขาวิชา................................. จ่านวน ...... คน 

     ๒. สาขาวิชา................................. จ่านวน ...... คน 

     ๓. สาขาวิชา................................. จ่านวน ...... คน 

     ๔. สาขาวิชา................................. จ่านวน ...... คน 

- ผู้แทนผู้ส่าเร็จการศึกษากล่าวค่าปฏิญาณตน 

- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท 

- ประธานในพิธีกราบพระสงฆ์(เสร็จพิธี) 
- ร่วมถ่ายภาพกับประธานในพิธีและคณะผู้บริหารสา่นักงานคณะกรรมการ 
  การอุดมศึกษา คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนและคณาจารย ์

- รับประทานอาหารและประธานในพิธีเดินทางกลับ 

************************ 

หมายเหต ุ ก่าหนดเวลาอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 



ตวัอยา่งก าหนดการแบบท่ี 2 (การเดินทาง) 

ก าหนดการ 
พิธีประสาทอนปุริญญาบตัรแก่ผลส าเร็จการศกึษาวิทยาลยัชมุชน................. 

ประจ าปีการศกึษา........... 
วนั........ ที่....... เดือน............... พ.ศ. ........... 

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

๐๗.๔๕ - ๐๙.๑๕ น. 

๐๙.๑๕ - ๑๑.๑๕ น. 

๑๑.๑๕ - ๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
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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 .................... ช่ัวโมง) 
- ถึง ............................รับประทานอาหารกลางวัน และ/หรือ พักผอ่นตามอัธยาศัย 

- ประธานในพิธีเข้าสู่บรเิวณพิธีประสาทอนุปรญิญาฯ 

  จุดธูปเทียนบูชาพระรตันตรัยและนมัสการพระสงฆ์ และนั่งประจา่ที ่
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับ 

- ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนกล่าวรายงานความเป็นมาและผลการด่าเนินงาน 

  ของวิทยาลัยชุมชน 

- ผู้อ่านวยการวิทยาลยัชุมชน กล่าวรายนามผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลยัชุมชน 

- ผู้อ่านวยการวิทยาลยัชุมชน กล่าวรายนามผู้ส่าเร็จการศึกษา 
- ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในปีการศึกษา............. เขา้รับอนุปริญญาบตัร 

  จ่านวน ............ คน ตามสาขาวิชาดังนี ้
          ๑. สาขาวิชา.................................จา่นวน ...... คน 

          ๒. สาขาวิชา.................................จา่นวน ...... คน 

          ๓. สาขาวิชา.................................จา่นวน ...... คน 

          ๔. สาขาวิชา.................................จา่นวน ...... คน 

- ผู้ส่าเร็จการศึกษากล่าวค่าปฏิญาณตน 

- ประธานในพิธ ีกล่าวให้โอวาทและกราบพระ (เสร็จพิธี) 
- ประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษา คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน 

  และแขกผู้มเีกียรต ิ

- พักผ่อนตามอัธยาศัย 

- ออกเดินทางจาก............................................................ 
  สู่ท่าอากาศยาน................................... โดยรถยนต์วิทยาลยัชุมชน.................. 
- พักผ่อน ณ ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยาน....................... 
- ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน.................... โดยสายการบิน................................. 
  ถึงท่าอากาศ................................................... 

************************ 

หมายเหต ุกา่หนดเวลาอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
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๒. การฝึกซ้อม 

การฝึกซ้อมของผูส้่าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในพธิีประสาทอนุปริญญาให้ปฏิบัตติน 

ดังต่อไปนี ้
      ๑. ผูส้่าเรจ็การศึกษาทุกคนต้องฝกึการรับ 

      ๒. ผูส้่าเรจ็การศึกษาชายและหญงิฝึกท่าความเคารพด้วยการค่านับให้สวยงาม 

      ๓. ผูส้่าเรจ็การศึกษาทุกคนเตรยีมฝึกเดินเข้ารับและถอยออกจากจุดที่ก่าหนด 

      ๔. การรับให้ยืนตัวตรง ยื่นแขนขวาไปข้างหน้าและรับใบอนุปริญญาบัตรตรงกลางด้วยความนิ่มนวล             
(ไม่เอางาน) เก็บข้อมือเข้าหาตัวให้โดยใบอนุปริญญาบัตรแนบล่าตัวและเดินถอยหลัง มือซ้ายแนบล่าตัว 
      ๕. ผู้ส่าเร็จการศึกษาต้องผ่านการซ้อมย่อยก่อนทุกคน จึงจะสามารถเข้ารับการซ้อมใหญ่และเข้ารับใน
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรในวันพิธี 

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

ประธาน 

จุดรับ 
เคารพ-กลับหลังหัน 

จุดเคารพ 

ขวาชิด ซ้ายกา้ว จุดซ้ายหัน 

     ๒. ในการเดินเข้าสู่จุดแต่ละจุดให้ผู้ส่าเร็จการศึกษาทุกคนบนเวทีเริ่มเดินพร้อมกันเมื่อผู้ขาน ช่ือ
ผู้ส่าเร็จการศึกษา ขานค่าว่า  “ นาย ”  “ นางสาว ”  “ นาง ”  หรือต่าแหน่งยศให้ผู้ส่าเร็จการศึกษาเดิน ๒ ก้าว โดยใช้จังหวะ
เดินซ้าย ขวา ชิดในแต่ละจุด 

     ๓. การยืน ณ จุดตา่งๆ บนเวทีใหย้ืนเท้าชิดกัน 

     ๔. การเดินบนเวทีเดินหน้าตรง แขนแนบล่าตัวไม่แกว่งแขน 

    ๕. การท่าความเคารพโดยการค่านับท้ังชายและหญิง(มิใช่การไหว้) 
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 ๓. การจดัเวท ี

    การจัดเวทีส่าหรับพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ต่าแหน่งที่นั่งประธานในพิธีควรยกระดับขึ้นสูงพอประมาณตาม
ความเหมาะสมและความสูงของห้องประชุม หากบนเวทีมีพื้นท่ีให้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมอุปกรณ์จุดธูปเทียนบูชา เพื่อให้ประธานในพิธี
ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านข้างอาจใช้พื้นที่บน
เวทีส่าหรับเวทีท่ีมีความกว้างหรือใช้ด้านข้างเวที ยกพื้นสูงเท่ากับเวทีจัดเป็นที่นั่งให้กับพระภิกษุสวดให้พรแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา 
หรือจัดตามความเหมาะสม 

การจดัที่นัง่แบบที่ ๑ 

- ผู้ว่าราชการจังหวัด 
- คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
- ผู้บริหารของส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- ผู้อ่านวยการส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
- คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 

- หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัด 
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การจดัที่นัง่แบบที่ ๒ 

          ด้านหน้าของเวทีประดับดอกไม้ตามสมควรให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงมิให้บังด้านหน้าประธานในพิธีและให้ประธาน
สามารถรับใบอนุปริญญาบัตรจากเจ้าหน้าที่  และมอบใบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษาได้อย่างสะดวก ผนังด้านหลังของ
ประธานบนเวทีมีพื้นหลังควรเป็นม่านหรือผนังเรียบ สีเหลืองหรือสี ขาว ติดตัวอักษรและตราสัญลักษณ์ ของวิทยาลัยชุมชนต้องมี
สัดส่วนและสี ให้ เป็นไปตามข้อบังคับส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยเข็มวิทยฐานะ ตราเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ และ
เครื่องแบบเครื่องหมาย เครื่องแต่งกาย เครื่องแบบผู้ส่าเร็จการศึกษาส่าหรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ดังตัวอย่าง 

พิธีประสาทอนปุริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา 
ประจ าปีการศกึษา..................... วิทยาลยัชมุชน....................... 

วนัท่ี........เดือน......................พ.ศ........... 
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๔. การจดัที่นงของผู้ส าเร็จการศกึษาและผู้ เข้าร่วมในพิธี 
 การจัดที่นั่งของผู้ส่าเร็จการศึกษาในพิธี ให้ปฏิบัติดังนี้ 

  ๑. การจัดที่นั่งผู้ส่าเร็จการศึกษาให้นั่งเรียงตามล่าดับแถวละ ๑๐ - ๑๕ คน โดยให้ผู้ส่าเร็จการศึกษาเรียงรายช่ือ
ตามบัญชีผู้ส่าเร็จการศึกษา ตามสาขาและโปรแกรมวิชา 
    ๒. ให้มีอาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ก่ากับแถวในการเดินแถวเข้ารับ 

    ๓. ห้ามผู้ส่าเร็จการศึกษาออกจากห้องพิธีเมื่อเข้านั่งเรยีบรอ้ยแล้วหากมเีหตจุ่าเป็นให้แจง้กับ อาจารย์ผู้ควบคุมแถว
เพื่อแก้ปัญหา 
    ๔. หากมีผู้ส่าเร็จการศึกษาเป็นพระภิกษุสงฆ์ให้จัดที่นั่งไว้ด้านหน้าและเชิญประธานในพิธีถวายอนุปริญญาบัตรให้
ก่อน 

    การจัดที่น่ังของผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในพิธี ให้วิทยาลัยชุมชนจัดเตรียมตามล่าดับ ดังนี ้
  กลุ่มที่ ๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารของส่านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 
ผู้อ่านวยการส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จัดที่นั่งบนเวที ด้านหลังประธานในพิธีหรือด้านล่าง
โดยเป็นแถวหน้าสุด 

กลุ่มที ่๒ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในจังหวัดและผู้มีอุปการคณุ 

   กลุ่มที ่๓ ผู้อ่านวยการวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ แขกผู้มีเกียรติของจังหวัดและผูต้ิดตาม 

   กลุ่มที ่๔ คณาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนและอาจารย์พิเศษ 

หมายเหต ุ

๑. การจัดที่น่ังบนเวที ด้านหลังหรือด้านข้างประธานในพิธี ให้เฉพาะกลุ่มที ่๑ 

๒. การจัดที่นั่งของกลุ่มที่ ๒ - ๔ ให้จัดที่นั่งด้านล่างถัดจากกลุ่มที่ ๑ ด้านหน้าสุดของห้องประชุมหรือจ่านวนที่นั่งตามความ
เหมาะสมของสถานท่ี 

๓. การจัดที่นัง่ส่าหรับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด อาทิ แม่ทัพภาค ประธานศาล ให้น่ังถัดจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

๕. การมอบโลเ่ชิดชเูกียรติ และ/หรือ โลร่างวลั 

  การพิจารณาคัดเลือกบุคคลควรมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเบื้องต้น  ดังนี้ ผู้มีอุปการคณุต่อวิทยาลยัชุมชน 
ต้องเป็นผู้ใหก้ารสนับสนุนการจัดการศึกษาหรือท่าคุณประโยชน์ต่อวิทยาลยัชุมชน ครู บคุลากรทางการศกึษา ต้องเป็นผู้มีผลการปฏิบัติงาน

ดี มีจิตอาสา และมีความประพฤติดีงาม นกัเรียน นกัศึกษา ต้องเป็นผู้มีผลการเรียนดี มีจิตอาสา และมีความประพฤติดีงาม ซึ่งทั้ง 3 
ประเภท ต้องได้รับการเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน 

ค. การปฏิบตัิระหวา่งงานพิธี 

๑. การปฏิบตัิตนของผู้ส าเร็จการศกึษาทีจะเข้าร่วมพิธี 
    ๑) ผู้ส่าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบยีนในการเข้ารับอนุปริญญาบัตรในพิธี 
   ๒) ผู้ส่าเร็จการศึกษาต้องเข้าซ้อมตามวัน เวลาที่วิทยาลัยก่าหนด 

   ๓) การแต่งกายของผูส้่าเร็จการศกึษาให้ถกต้องตามระเบียบที่ก่าหนดู 
       หากไม่เรียบร้อยจะไมไ่ด้เข้าไปในพิธีประสาทอนุปรญิญาบัตร 
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ข้อห้ามอื่นๆ 
  ๑) ห้ามใช้เครื่องประดับที่สะท้อนแสง ห้ามติดที่ติดผมที่ผมสี ผูกริบบิ้นหรือประดับดอกไม้บนศีรษะนักศึกษาหญิง
ต้องรวบผมให้เรียบร้อย นักศึกษาชายต้องผมสั้นหวีเรียบร้อย 

๒) ห้ามทาเล็บสีเข้ม ห้ามไว้เล็บยาว ห้ามสวมแว่นตาด่าและห้ามน่าอาหารและขนมขบเคี้ยวเข้าในห้องพิธี 

  ๓) ห้ามน่าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และกล้องถ่ายภาพต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
(ส่าหรับพ้ืนทีที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ) 

 ๒. การล าดบัขัน้ตอนของพิธีการ 
การล่าดับขันตอนของพิธีการในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนมดีังนี้ 

  ๑) ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณสถานท่ีจัดงานพิธีและเข้าพักท่ีห้องรับรองตามที่วิทยาลัยจัดเตรียมให้ โดยห้อง
รับรองสามารถใช้เป็นห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของประธานในพิธีและมีบริเวณที่นั่งพักผ่อนหรือพบปะกับผู้บริหารก่อนเข้าพิธี  ควร
จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มตามสมควร พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออ่านวยความสะดวกภายในห้องรับรองด้วย 

  ๒) ประธานเข้าสู่ห้องพิธี โดยมีประธานสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ผู้อ่านวยการส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและผู้อ่านวยการวิทยาลัยชุมชน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
ผู้เชิญเข้าพิธี แขกผู้มีเกียรติและผู้ส่าเร็จการศึกษาท่ีอยู่ภายในห้องพิธี ให้ลุกขึ้นยืนพร้อมกนั บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 

  ๓) ประธานในพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยและนมัสการพระสงฆ์โดยแขกผู้มีเกียรติและผู้ส่าเร็จการศึกษายืนตรง
และพนมมือพร้อมกัน 

๔) ประธานในพิธีเข้านั่งประจ่าที ่แขกผู้มีเกียรติและผู้ส่าเร็จการศึกษาท้ังหมดท่าความเคารพและนั่งลงพร้อมกัน 

     ๕) ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับประธานในพิธี 
    ๖)ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนกล่าวรายงานความเป็นมาและผลการด่าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนและรายงาน
จ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาในแต่ละสาขาประจ่าปีการศึกษาน้ันๆ 

     ๗) ผู้อ่านวยการวิทยาลัยน่าผู้มีอุปการคุณเข้ารับโล่หรือประกาศเกียรติคุณ โดยผู้รับต้องเป็นผู้ที่มีอุปการคุณและให้
การสนับสนุนการด่าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 

     ๘) ผู้อ่านวยการวิทยาลัยน่าผู้ส่าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นเข้ารับโล่หรือประกาศเกียรติคุณ  ทั้งนี้ให้
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจารณาอย่างเหมาะสม 

     ๙) ผู้อ่านวยการวิทยาลัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการขานรายช่ือผู้ที่จะเข้ารับอนุปริญญาบัตรโดยขานช่ือและ
นามสกุล ให้ถูกอักขระชัดเจน เว้นจังหวะการหายใจและขานช่ือให้ตรงกับผู้รับ มิให้เร็วจนเกินไป 

     ๑๐) ตัวแทนผู้ส่าเร็จการศึกษากล่าวน่าการปฏิญาณตน โดยยืนด้านหน้าผู้ส่าเร็จการศึกษาหันหน้าตรงแก่ประธานใน
พิธี กล่าวน่าค่าปฏิญาณให้ชัดเจนและเว้นวรรคค่าให้เหมาะสม โดยผู้ส่าเร็จการศึกษา 
ทุกคนยืนพร้อมกันจนกว่าประธานในพิธีจะเดินออกจากห้อง 
     ๑๑) ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา 
     ๑๒) ประธานในพิธีกราบพระที่แทน่บูชา ลาพระสงฆ์ เสร็จพิธี 

     ๑๓) การถ่ายภาพร่วมกัน 
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๓. การเตรียมตวัของผู้ส าเร็จการศกึษาก่อนซ้อมรับในพิธี 
         การเตรียมตัวของผู้ส่าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ในการซ้อมรับและเข้ารับในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรให้ปฏิบัติ
ตน ดังต่อไปนี้ 
    ๑) ผู้ส่าเร็จการศึกษาทุกคนฝึกการรับใบอนุปรญิญา (ไมเ่อางาน) 
    ๒) ผู้ส่าเร็จการศึกษาชายและหญงิ ฝึกท่าความเคารพด้วยการค่านบัโดยการก้มศีรษะลงให้สวยงาม 

    ๓) ผู้ส่าเร็จการศึกษาทุกคนเตรียมฝึกเดินเข้ารับและถอยออกจากจุดที่ก่าหนด 

    ๔) การรับให้ยืนตัวตรง ยื่นแขนขวาไปข้างหน้าและรับใบอนุปริญญาบัตรตรงกลางด้วยความนิ่มนวลเก็บข้อมือเข้า
หาตัวให้ใบอนุปริญญาบัตรแนบล่าตัวและถอยเท้าหลังมือซ้ายแนบล่าตัว 

    ๕) ผู้ส่าเร็จการศึกษาต้องผา่นการซ้อมย่อยก่อน จึงสามารถเข้ารับการซ้อมใหญ่และเข้ารับในพิธีประสาทอนุปริญญา
บัตรในวันพิธ ี

๔. การแตง่กาย 

       การแต่งกายของผู้เข้าร่วมในพิธีประสาทอนุปรญิญาบัตร มดีังนี ้

   ประธานในพิธี 
   ประธานในพิธีสวมครุยวิทยฐานะหรือชุดสากลสุภาพ ในการนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
องคมนตรี ได้สวมครุยวิทยฐานะในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๕๑ 

อาจารย์ประจ าและอาจารย์พเิศษ 

อาจารย์ประจ่าและอาจารย์พิเศษควรสวมครุยวิทยฐานะ 

แขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชมุชน 

ชาย เสื้อชุดสสีุภาพ หรือ สูทสากล 

หญิง เสื้อชุดสสีุภาพ ชุดสากลนยิม 

ผู้ส าเร็จการศกึษาของวิทยาลยัชมุชน 

  การแต่งกายให้เป็นไปตามข้อบังคับส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเข็มวิทยฐานะ ตราเครื่องหมายหรือ
สัญญลักษณ์ และเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกาย เครื่องแบบผู้ส่าเร็จการศึกษาส่าหรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และมีรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี ้

ชาย สวมเสื้อเช้ิตแขนยาวสีขาวเรยีบไมม่ีลวดลาย 

   สวมกางเกงขายาวสีกรมท่า 
    ผูกเนคไทสีกรมท่า มีตราสญัลักษณ์วทยาลยัชุมชน 

    สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด่าล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่ตกแต่งใดๆ 

    สวมถุงเท้าสดี่าเรยีบ 

    ตัดผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ใส่ต่างหู ไม่สวมแว่นด่า 
    สวมเสื้อคลมุผูส้่าเรจ็การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
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หญิง สวมเสื้อเช้ิตแขนสั้นสีขาว กลัดกระดุมเม็ดบน 

สวมกระโปรงเข้ารูปสีกรมท่าเขม้ ยาวเสมอเข่าไม่มีผา่หรือมผี่าแบบป้ายทับซ้อน 

คาดเข็มขัดหนังสีด่าแบบเรยีบไมม่ลีวดลาย หัวเข็มขัดวิทยาลัยชุมชน 

ความยาวของกระโปรงคลมุแค่เข่าหากเป็นมสุลิมสวมกระโปรงยาวได้ 
สวมถุงน่องสีเนื้อ ไมม่ีลวดลายแบบเต็มตัว 

สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด่าล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่ตกแต่งใดๆ 

ผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ท่าสผีม หวเีรยีบร้อย ไมต่กแต่งใด ๆ 

ผมยาวควรเกลา้ รวบเรียบร้อย ไมต่กแต่งใด ๆ 

การแต่งหน้าสวยงามไม่ฉูดฉาด ไมใ่ส่ต่างห ู

หากเป็นมสุลิมสวมกระโปรงยาวและคลุมหน้าตามธรรมเนยีมปฏิบัติ 
ผู้ส่าเร็จการศึกษาหญิงท่ีมีครรภ์ควรสวมเสือคลุมท้อง 
ให้ตัวเสื้อสีขาวคอเชิ้ตแขนยาว ต่อกระโปรงคลุมสีกรมท่าเท่านั้น 

สวมถุงน่องสีเนื้อ 

สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด่าล้วน ไม่มีลวดลายไมต่กแต่งใดๆี 

สวมเสื้อคลมุผูส้่าเรจ็การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 

หมายเหต ุ ผูส้่าเรจ็การศึกษาหญงิมุสลิม หรือนักบวชให้แต่งกายตามขอ้ก่าหนดของศาสนานั้น 

การแตง่กายของผู้ส าเร็จการศกึษาทีเป็นข้าราชการ 
ข้าราชการพลเรือนสวมเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนชุดปกติขาวตดิเข็มตามสังกัด 

ข้าราชการทหาร ต่ารวจ สวมเครือ่งแบบตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกา่หนด 

สวมทับด้วยเสื้อคลุมผู้ส่าเร็จการศกึษาของวิทยาลัยชุมชนและตดิเขม็วิทยฐานะ 

 หมายเหตุ การแต่งชุดปกติขาวสามารถแต่งได้โดยเป็นชุดขาวกระดุมและติดเครื่องหมายแสดงสังกัด งดประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เนื่องจากพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของผู้ส่าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมิได้เป็นงานพิธีตาม
หมายก่าหนดการ (งานราชพิธี) 

๕. การเข้ารับอนปุริญญาบตัร 
    การเข้ารับอนุปริญญาบัตร มีล่าดบัขั้นตอนดังน้ี 

     ๑) เมื่อเริม่กล่าวรายงานการด่าเนนิงานการจัดการศึกษาของวิทยาลยัชุมชนแก่ ประธานในพิธ ีให้อาจารย์ผู้ก่ากับแถว
ที ่๑ ให้สัญญาณแกผู่้ส่าเร็จการศกึษาลุกข้ึนยืนท้ังแถวพร้อมกับท่าความเคารพโดยการโคง้ค านบั (มิใช่การไหว้) พร้อมกันแล้วจึงเดินแถว
ไปหยุดยืนตรงที่จดุหมายเช่น เชิงบันไดหรือจุดที่ก่าหนดไว้ด้านซ้ายมือของเวทีและหยุดรอสญัญาณกอ่นที่จะขึ้นรับ 

     ๒) เมื่อผู้ขานรายช่ือผู้ส่าเรจ็การศึกษาเริ่มขานรายชื่อผูส้่าเร็จการศึกษาคนแรกเดินขึ้นเวทีหยดุท่าความเคารพโดยการ
โค้งค านบั ณ จุดที่ ๑ แล้วก้าวต่อไป ณ จุดที่ ๒ ตรงหน้าประธานท่าความเคารพโดยการโค้งค านบั แล้วจึงรับใบอนุปริญญาจากประธาน

พิธีโดยไม่เอางาน เมื่อรับใบอนุปริญญาบัตรแล้วน่ามาแนบอกท่าความเคารพโดยการโค้งค านบั (ระหว่างนั้นให้ขานรายช่ือผู้รับล่าดับ

ต่อไป) และเดินถอยหลังไปทางขวาเล็กน้อยแล้วเดินลงจากเวทีทางขวามือเมื่ อขานช่ือผู้ส่าเร็จการศึกษาเข้ารับคนแรกให้ผู้ส่าเร็จ

การศึกษาที่น่ังอยู่ด้านล่างปรบมือพร้อมกนั 
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  ๓) เมื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาลงจากเวทีเดินไปที่แถวที่นั่ง ให้หันหน้ากลับเวทีท่าความเคารพโดยการโค้งค านบั และเดิน

เข้าแถวไปยังท่ีนั่งของตน ให้ยืนรอจนกว่าผู้ส่าเร็จการศึกษาในแถวเดียวกันเดินกลับมาครบทุกคนแล้วจึงท่าความเคารพโดยการโค้งค านบั
อีกครั้ง ก่อนท่ีจะนั่งลงพร้อมกัน 

   ๔) การเดินแถวการเข้ารับให้เว้นระยะห่าง ระหว่างคนประมาณ ๑ แขนเอื้อมอย่าให้ชิดหรือห่างจนเกนิไปจะท่าให้เสีย
จังหวะในการรับและการถ่ายภาพไม่สวยงาม 

   ๕) เมื่อผูส้่าเร็จการศึกษาคนสดุท้ายเข้ารับ ใหผู้้ส่าเร็จการศึกษาที่น่ังอยู่ด้านล่างปรบมือพร้อมกนั 

   ๖) เมื่อผู้ส่าเร็จการศึกษาคนสุดท้ายเดินลงจากเวทีไปถึงกลางห้องพิธี ให้ตัวแทนผู้ส่าเร็จการศึกษาที่จะน่ากล่าว
ปฏิญาณตนยืนขึ้นท่าความเคารพแล้วเดินไปที่กลางห้องพิธี เมื่อเดินไปถึงด้านหน้าของแถวผู้มีเกียรติให้หยุดเล็กน้อย เพื่อส่งสัญญาณให้
ผู้ส่าเร็จการศึกษาทุกคนยืนข้ึนพร้อมกัน ผู้แทนผู้ส่าเร็จการศึกษาที่จะกล่าวน่าปฏิญาณตนเดินไปจุดที่ตั้งไมโครโฟนหันหน้าตรงกับประธาน
ในพิธีท่าความเคารพและกล่าวน่าการปฏิญาณตนเมื่อกล่าวปฏิญาณตนเสร็จแล้วให้ผู้ส่าเร็จการศึกษาทุกคนท่าความเคารพ โดยผู้แทน
ผู้ส่าเร็จการศึกษาถอยหลัง ๒ ก้าวท่าความเคารพยืนตรงเพื่อรับโอวาทจากประธานในพิธี เมื่อรับโอวาทเสร็จแล้วให้ท่าความเคารพแล้ว
เดินกลับที่น่ังของตน ควรให้ผู้แทนท่ีกล่าวน่าได้ฝึกซ้อมการอ่านออกเสียง การเว้นวรรคและจังหวะของค่าปฏิญาณตนด้วย 

ข้อปฏิบตัิอื่นๆ 

๑) ควรรับประทานอาหารและท่าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าแถว 

๒) ห้ามน่าสิ่งของ กระเป๋าถือ โทรศัพท์มอืถือ กล้องถ่ายรูป ของมีค่า อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิดติดตัวขอให้ฝากไว้กับญาติ 
๓) เมื่อเข้าน่ังประจ่าที่แล้วต้องนั่งอย่างส่ารวม ไม่ไขว้หา้ง ห้ามสับเปลี่ยนท่ีนั่ง 
๔) ก่อนวันพิธีควรหลีกเลี่ยงการรบัประทานอาหารที่จะท่าให้เกดิอาการท้องเสียและแน่นท้อง 
๕) ละเว้นการดืม่สรุาของมึนเมาโดยเดด็ขาด 

๖) พักผ่อนให้เพียงพอ 

๖. การให้โอวาทของประธานในพิธี 
      เมื่อประธานในพิธีมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษาท้ังหมดและผู้ส่าเร็จการศึกษาเดินแถวกลับไปยืนในต่าแหน่งของตน
เพื่อกล่าวค่าปฏิญาณตน ต่อจากนั้นประธานในพิธีจะกล่าวให้โอวาท โดยโอวาทที่ให้อาจเป็นโอวาทที่ประธานกล่าวเองหรือเป็นค่ากล่าวที่
วิทยาลัยชุมชนจัดท่าร่างขึ้นก็ได้ ส่วนผู้มีเกียรติอื่นๆนั่งประจ่าที ่
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๗. การกลา่วปฏิญาณตนของผู้ส าเร็จการศกึษา   
    การกล่าวปฏิญาณตนให้ผู้ส่าเร็จการศึกษาทุกคนยืนตรงพร้อมกันโดยมีผู้แทนผู้ส่า เร็จการศึกษายืนด้านหน้าผู้ส่าเร็จ

การศึกษาท้ังหมดและหันหน้าตรงกับประธานในพิธี กล่าวน่า ดังต่อไปนี้ 

กราบเรียน ฯพณฯ.....................................................................องคมนตรี 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................นามสกลุ.......................................... 

(กลา่วช่ือและนามสกลุของตนเองทกุคน) 

  ขอปฏิญาณตนตอ่ ที่ประชมุอนัม ีพระรัตนตรัย องคมนตรี  ผู้วา่ราชการจงัหวดัคณะกรรมการวิทยาลยัชมุชนผู้บริหารส านกั 
งานคณะกรรมการการอดุมศกึษา คณะกรรมการสภาวิทยาลยัชมุชน ผู้อ านวยการวิทยาลยัชมุชนและคณาจารย์ ซึง่ชมุชมุพร้อมกนั ณ 
ที่นีว้า่ 
  ๑. ข้าพเจ้าจกัเทิดทนูชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนัเป็นหลกั เพื่อความวฒันาถาวรของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย 

  ๒. ข้าพเจ้าจกับ าเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีสมกบัเป็นผู้มีวฒันธรรมและศีลธรรมประกอบการงานในหน้าที่  ด้วยความสจุริตธรรม 
และใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ 

  ๓. ข้าพเจ้าจกัน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ตอ่ตนเองครอบครัวและชมุชน ตามเจตนารมณ์ของ
วิทยาลยัชมุชน 

  ๔. ข้าพเจ้าจกัเคารพนบั ถือ คณะผู้ก่อตัง้ ผู้สนบัสนนุ วิทยาลยัชมุชน ผู้บริหารและคณาจารย์จกัรักษาไว้ซึ่งศกัดิ์และสิทธ์ แห่ง
อนปุริญญาโดยเคร่งครัด และจกัเทิดทนูเกียรติแหง่วิทยาลยัชมุชนสบืไป 

 หมายเหต ุวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ตดัค่าว่า พระรัตนตรัย 

๘. การถ่ายภาพร่วมกนั 

      การถ่ายภาพร่วมกันนั้นให้วิทยาลัยชุมชนจัดสถานที่ถ่ายภาพให้เหมาะสมอาจเป็นบริเวณภายในห้องพิธี  หากห้องพิธีมีบริเวณ
ความกว้างพอ ส่าหรับจัดที่นั่งหรือภายนอกอาคาร หากสถานที่มีจ่ากัดและมีที่ยืนเป็นอัฒจันทร์ ระหว่างการจัดแถวที่นั่งควรเชิญประธานใน
พิธีเข้าห้องพักรับรองก่อนและเมื่อจัดแถวพร้อมแล้วจึงเชิญประธานในพิธีนั่งประจ่าที ่

การจัดล่าดับแถวที่น่ัง มีดังนี ้
ชดุที่ ๑ 

      แถวที ่๑ ประธานในพิธีนั่งกลาง ด้านซ้ายของประธานเป็นต่าแหน่งที่น่ังของผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการวิทยาลัย
ชุมชนด้านขวาเป็น ผู้บริหารส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้อ่านวยการสา่นักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภาทยาลัย
ชุม (น่ังประจ่าที่ทุกชุด) 
      แถวที ่๒ - ๓ ผู้มีเกียรติ และผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในจังหวัด และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยชุมชนและ
ผู้ติดตามผู้ที่ได้รับเชิญ 

      แถวที ่๓ - ๔ คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ผู้อ่านวยการวทิยาลัยชุมชน บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ ที่ได้รับเชิญ 
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  ชดุที่ ๒ 

   แถวที่ ๑ ประธานในพิธีนั่งกลาง ด้านซ้ายของประธานเป็นต่าแหน่งที่นั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการ
วิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อ่านวยการส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ด้านขวาเป็น
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุม (น่ังประจ่าที่ทุกชุด) 
   แถวที ่๒ คณาจารย ์

   แถวที่ ๓ - ๔ - ๕ ผู้ส่าเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน จัดตามรายช่ือ สาขาวิชาที่เข้ารับใบอนุปริญญาบัตรและมี
ระยะห่างไม่บังกันเวลาถ่ายภาพ ถ้ามีผู้ส่าเร็จการศึกษาจ่านวนมากให้จัดจ่านวนแถวตามความเหมาะสมโดยก่ากับเวลาให้รวดเร็วและ
แถวที่น่ังสวยงาม 

ชดุที่ ๓ - ชดุที่ ๔ ถ้ามีผู้ส่าเร็จการศึกษาจ่านวนมากให้จัดจ่านวนแถวตามความเหมาะสมโดยก่ากับเวลาให้รวดเร็วและแถวที่
นั่งสวยงาม 

หมายเหต ุการจัดแถวที่นั่งควรจัดตามความเหมาะสมต้องมีผู้ควบคุมการจัดแถวที่นั่ ง ควรจัดตามล่าดับความส่าคัญของบุคคล 
ควรมีการซ้อมการถ่ายภาพร่วมกันและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพโดยแจ้งให้ผู้ที่จะถ่ายภาพต้องทราบต่าแหน่งที่นั่งของตนโดยให้
การถ่ายภาพร่วมกันต้องมีการก่ากับเวลาให้รวดเร็วและจัดแถวท่ีนั่งสวยงาม 

ง. การด าเนินงานภายหลงังานพิธี 
   การด่าเนินงานภายหลังงานพิธี มีดังนี ้
    ๑. วิทยาลัยชุมชนต้องด่าเนินการจัดท่าสรุปการด่าเนินงาน ประกอบด้วยการสรุปจ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ จ่าแนกตามรายสาขาวิชา ถอดค่ากล่าวของประธานในพิธีที่ให้โอวาทแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษาและการบรรยายพิเศษ ตลอดจน
บทสัมภาษณ์ผู้ส่าเร็จการศึกษาท่ีมีความโดดเด่น พร้อมภาพถ่ายงานพิธีให้กับส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ภายใน ๒ สัปดาห์ 
    ๒. ส่านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน จัดท่าหนังสือ ขอบคุณประธานในพิธี โดยเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นผู้ลงนามในหนังสือ พร้อมเอกสารข้างต้น 
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ภาคผนวก 
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ข้อบงัคบัส านกับริหารงานวิทยาลยัชมุชน 

วา่ด้วยเขม็วิทยฐานะ ตรา เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ และเคร่ืองแบบ 

เคร่ืองหมาย เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองแบบผู้ส าเร็จการศกึษา 

ส าหรับนกัศกึษาของวิทยาลยัชมุชน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๔ ง 

หนา้ ๑๔ 

ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ 

ข้อบงัคบัส านกับริหารงานวิทยาลยัชมุชน 

วา่ด้วยเข็มวิทยฐานะ ตราเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ และเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย 

เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองแบบผู้ส าเร็จการศกึษาส าหรับนกัศกึษาของวิทยาลยัชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งมีระบบการจัดการศึกษาท่ีมีลักษณะเดียวกัน คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน
เห็นสมควรก าหนดข้อบังคบัส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยเข็มวิทยฐานะตรา เคร่ืองหมาย หรือ สญัลกัษณ์ และ
เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองแบบผู้ส าเร็จการศกึษาส าหรับนกัศกึษาวิทยาลยัชมุชน 

  อาศยัอ านาจตามความในข้อ ๘ (๔) ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ แหง่กฎกระทรวงวา่ด้วยการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ต ่ากวา่ปริญญารูปแบบวิทยาลยัชมุชน พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการวิทยาลยัชมุชนจงึก าหนดข้อบงัคบัไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี ้เรียกว่า “ข้อบังคับส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยเข็มวิทยฐานะตรา เคร่ืองหมายหรื
สญัลกัษณ์ และเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองแบบผู้ ส าเร็จการศกึษาส าหรับนักศึกษาของวิทยาลยัชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๙” 

       ข้อ ๒ ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงคบัตัง้แตว่นถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในข้อบงัคบันี ้

  “วิทยาลยัชมุชน” หมายความวา่ วิทยาลยัชมุชนแตล่ะแห่ง 
 

 

 

 

 

หมวดท่ี ๑ 

เข็มวิทยฐานะ 

    ข้อ ๔ เข็มวิทยฐานะของวิทยาลยัชุมชน มีลกัษณะเป็นโลหะสี เงินรู ปวงรี ทรงนูน ๒ x ๒.๕เซนติเมตร ภายในจารึกช่ือ
ของวิทยาลัยชุมชนท่ีขอบด้านล่าง เหนือช่ือของวิทยาลัยชุมชนจะมีตราสญัลกัษณ์ของวิทยาลยัชุมชนเป็นโลหะลงยาติดอยู่  
ด้านหลงัจารึกอกัษรชื่อ อนปุริญญา 
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  ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิ ประดบัเข็มวิทยฐานะต้องได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากวิทยาลยัชุมชนผู้ ท่ีประดบัเข็มวิทย
ฐานะ จะต้องประพฤติตนส ุภาพเรียบร้อย 

  ข้อ ๖ การประดบัเข็มวิทยฐานะ ให้ประดบัท่ีอกเสือ้ด้านขวาเม่ือแตง่เคร่ืองแบบ หรือท่ีปกเสือ้สากลด้านซ้าย 

  ข้อ ๗ ให้วิทยาลยัชุมชนจัดท าและจ าหน่ายเข็มวิทยฐานะให้ผู้ มีสิทธิ ประดบัต้องเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบท่ี
วิทยาลยัชมุชนก าหนด  หนา้ ๑๕ 

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๔ ง     ราชกิจจานุเบกษา    ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ 

หมวดท่ี ๒ 

ตรา เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ 

  ข้อ ๘ ตรา เคร่ืองหมาย หรือตราสญัลกัษณ์ของวิทยาลยัชมุชนมีสญัลกัษณ์เป็นรูปทรงทางสถาปัตยกรรมไทยและ
ลวดลายไทยประสานกนั ซึง่แสดงถึงเอกลกัษณ์ของชุมชนไทย ลกัษณะของปลายแหลม ด้านบนสื่อถึงการมุ่งสู่ จุดหมาย
สูงสุดในการด าเนินงาน วงกลมสี ทองอยูภายในสื่อถึงเป้ หมายในการด าเนินงาน ความส าเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง มอง
ภายในจะเห็นเป็นลกัษณะของคนกบัหนงัสือท่ีเปิดออกซึง่สื่อถึงการเปิดโอกาสทางการศึกษาและการถ่ายทอดภูมิปัญญา
จากบุคลากรของชุมชน เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของชุมชน และมีแถบสี ธงชาติอยู่มุมด้านล่างของหนงัสือ ซึ่งสื่อถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของชาติท่ีมีผลมาจากการที่บคุลากรของชาติมีคณุภาพ และมีเส้นโค้งรองรับด้านลา่งซึ่งสื่อถึง การศกึษาตลอด
ชีวิต การสร้างบคุลากรท่ีมีคณุภาพให้แก่ชมุชน ทัง้นีต้ามแบบที่ก าหนดท้ายข้อบงัคบันี ้

หมวดท่ี ๓ 

เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย เคร่ืองแตง่กายนกัศกึษา 

ข้อ ๙ เคร่ืองแบบในงานพิธีหรือในการเรียน 

   (๑) นกัศกึษาหญิง 
       (ก) เสือ้เชิต้แขนสัน้สี ขาวเนือ้เรียบ ไม่บาง ไม่มีลวดลาย ติดกระดมุเคร่ืองหมายของวิทยาลยัชุมชน ทับ
ชายเสือ้ไว้ในกระโปรง ประดบัเคร่ืองหมายของวิทยาลยัชมุชนท่ีอกเสือ้ด้านขวาในงานพิธีติดกระดมุคอให้เรียบร้อย 

       (ข) กระโปรงแบบและทรงส ุภาพ สีน า้เงิน กรมท่า หรือด า ยาวคลมุใต้เข่า เข็มขดัหนงัสีด า หวัเข็มขดัเป็น
โลหะสี เงิน มีเคร่ืองหมายของวิทยาลยัชมุชนติดอยู่ 
       (ค) รองเท้าหุ้มส้นทรงส ุภาพ ส ีด า 
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     (ง) ทรงผมแบบส ุภาพ 

(๒) นกัศกึษาชาย 

      (ก) เสือ้เชิต้แขนสัน้หรือแขนยาวสี ขาว ทบัชายเสือ้ไว้ในกางเกง 
      (ข) กางเกงขายาวสีน า้เงิน กรมท่า หรือด า แบบและทรงสภุาพ 

      (ค) เข็มขดัหนงัสี ดา หวัเข็มขดัเป็นโลหะสี เงิน มีเคร่ืองหมายของวิทยาลยัชมุชนติดอยู่ 
       (ง) รองเท้าหุ้มส้นสี ดา ทรงส ุภาพ ถงุเท้าสี ดาหรือสีสภุาพ 

       (จ) ทรงผมแบบส ุภาพ 

ข้อ ๑๐ ในการเรียน ให้นกศกึษาใช้เคร่ืองแบบตามข้อ ๙ หรือชุดส ุภาพในการปฏิบัติการหรือในการท างานใน
หน่วยงานตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม 

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๔ ง 

หนา้ ๑๖ 

ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ 

หมวดท่ี ๔ 

เคร่ืองแบบผู้ส าเร็จการศกึษาหลกัสตูรอนปุริญญาหรือเทียบเท่า 

   ข้อ ๑๑ เคร่ืองแบบผู้ส าเร็จการศกึษาหลกัสตูรอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เป็นเสือ้คลมุโปร่งสี ขาวผ่าอกตลอด มี
สารดผ่าตลอดซ้ายและขวา ชายเสือ้ และรอบขอบท่ีปลายแขน พืน้ส ารดท าด้วยสกัหลาดสีฟ้าเข้ม กว้าง ๑๐ เซนติเมตร 
เว้นระยะขอบนอก ๐.๕ เซนติเมตร มีแถบทองทาบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร เว้นระยะ ๑ เซนติเมตร มีแถบสกัหลาดสีแดงเข้ม
กว้าง ๒ เซนติเมตร อยู่กงึกลางส ารดหน้าอกมีเข็มวิทยฐานะท าด้วยโลหะ ติดบนส ารดข้างซ้ายของหน้าอก 

   ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการวิทยาลยัชมุชนรักษาการให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

สิริกร มณีรินทร์ 
ประธานกรรมการวิทยาลยัชมุชน 
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  ๑. เข็มวิทยฐานะของวิทยาลยัชุมชน มีลักษณะเป็นโลหะเงินรูปวงรี ทรงนูน ๒ x ๒.๕เซนติเมตร ภายในจารึกช่ือของ
วิทยาลัยชุมชนท่ีขอบด้านล่าง เหนือช่ือของวิทยาลัยชุมชนจะมีตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนเป็นโลหะลงยาติดอยู่  ด้านหลังจารึก
อักษรช่ือ อนุปริญญา ดังภาพท่ี ๑ 

ภาพท่ี ๑ เข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยชุมชน 

  ๒. ตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนมีสัญลักษณ์เป็นรูปทรงทางสถาปัตยกรรมไทยและลวดลายไทย
ประสานกันซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนไทย ลักษณะของปลายแหลมด้านบนสื่อถึงการมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดในการด่าเนินงาน 
วงกลมสีทองอยู่ภายในสื่อถึงเป้าหมายในการด่าเนินงาน ความส่าเร็จความเจริญรุ่งเรือง มองภายในจะเห็นเป็นลักษณะของคนกับ
หนังสือท่ีเปิดออกซึ่งสื่อถึงการเปิดโอกาสทางการศึกษาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบุคลากรของชุมชน เพื่อความเจริญรุ่งเรือง
ของชุมชน และมีแถบสีธงชาติอยู่มุมด้านล่างของหนังสือ ซึ่งสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติที่มีผลมาจากการที่บุคลากรของชาติมี
คุณภาพ และมีเส้นโค้งรองรับด้านล่างซึ่งสื่อถึงการศึกษาตลอดชีวิต การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชน 
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เคร่ืองแตง่กายส าหรับผู้สาเร็จการศกึษาจากวิทยาลยัชมุชน  

สทีอง : ปัญญา เปรียบประดุจแสงเทียนสว่างไสวโชติช่วง 

สฟีา้ : ความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู ้

สขีาว : คุณธรรม จริยธรรม ที่ผูส้่าเร็จการศึกษาควรพึงม ี

สแีดง : ความมมุานะ และอดทน 

เคร่ืองแตง่กายส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาจากวิทยาลยัชมุชน 

  เป็นเสื้อคลุมโปร่งสีขาวผ่าอกตลอด มีส่ารดผ่าตลอดซ้ายและขวา ชายเสื้อ และรอบขอบท่ีปลายแขนพื้นส่ารดท่าด้วยสักหลาดสี
ฟ้าเข้ม กว้าง ๑๐ เซนติเมตร เว้นระยะขอบนอก ๐.๕ เซนติเมตร มีแถบทองทาบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร เว้นระยะ ๑ เซนติเมตร มีแถบ
สักหลาดสีแดงเข้มกว้าง ๒ เซนติเมตร อยู่กึ่งกลางส่ารดหน้าอกมีเข็มวิทยฐานะท่าด้วยโลหะ ติดบนส่ารดข้างซ้ายของหน้าอก  
 คุณลักษณะที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาพึงมีหลังจากส่าเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีปัญญาที่เปรียบประดุจ
ความสว่างไสวของแสงเทียน มีความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจ และเป็นผู้มีความมุมานะอดทนในการน่าความรู้ที่มีไป
พัฒนาสาขาวิชาชีพ เพื่อให้อยู่ร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคม สร้างความเจริญให้กับประเทศชาติต่อไป 
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ตวัอยา่งการแตง่กายของนกัศกึษาชายวิทยาลยัชมุชน 
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ตวัอยา่งการแตง่กายของนกัศกึษาหญิงวิทยาลยัชมุชน 



 

 

 

แบบตรวจสอบการเตรียมงานพิธีปีระสารทอนุปริญญาบัตร 
 

วิทยาลัยชุมชน.....................................................   วันที่.................................... ...........................   
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ล ำดับ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
กำรตรวจสอบ 

หมำยเหตุ 
เรียบร้อย ปรับปรุง 

๑ จัดเตรียมและดูแลสถานท่ีจัดพิธ ี     

๒ จัดเตรียมและดูแลห้องรับรองประธาน     

๓ 
จัดเตรียมพระบรมฉายาลักษณ์ และธง
ชาติ 

    

๔ จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชาและ ดูแลพระสงฆ ์     

๕ จัดเตรียมและติดตั้งป้ายบนเวที     

๖ จัดเตรียมประดบัดอกไม ้     

๗ 
จัดต าแหน่งที่น่ังของแขก และน าแขกไป
ยังท่ีนั่ง 

    

๘ ดูแลแขกผูม้ีเกยรีติ(VIP)     

๙ ด าเนินพิธีการ / พิธีกร     

๑๐ 
การดูแลใบอนุปริญญาบัตร โล่ และใบ
ประกาศเกยีรตคิุณ 

    

๑๑ การจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม     

๑๒ 
ก ากับดูแลการซ้อมของผูส้ าเรจ็ 
การศึกษา 

    

๑๓ ก ากับและควบคมุแถวในพิธี     

๑๔ 
การตรวจสอบการแต่งกาย ของผู้เข้ารับ
อนุปริญญาบตัร 

    

๑๕ ถ่ายภาพพิธี / ภาพหมู ่     

๑๖ สัมภาษณผ์ู้ส าเร็จการศึกษา     

๑๗ การเดินทางของแขก/รถน าขบวน     

๑๘ จัดการสถานท่ีจอดรถ     

๑๙ ดูแลรักษาความปลอดภัย     

๒๐ 
อื่นๆ…………………………………………………
………………………………………………………. 

    


