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ขอบังคับสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
วาดวยเข็มวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ และเครื่องแบบ เครื่องหมาย
เครื่องแตงกาย เครื่องแบบผูสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อใหวิทยาลัยชุมชนแตละแหงมีระบบการจัดการศึกษาที่มีลักษณะเดียวกัน คณะกรรมการ
วิทยาลัย ชุม ชนเห็น สมควรกํ าหนดขอ บังคั บสํ านัก บริห ารงานวิทยาลัย ชุม ชนว าดว ยเข็ม วิ ทยฐานะ
ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ และเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแตงกาย เครื่องแบบผูสําเร็จ
การศึกษาสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘ (๔) ขอ ๒๒ และขอ ๒๓ แหงกฎกระทรวงวาดวยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการวิทยาลัย
ชุมชนจึงกําหนดขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนวาดวยเข็มวิทยฐานะ
ตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ และเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแตงกาย เครื่องแบบผูสําเร็จ
การศึกษาสําหรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“วิทยาลัยชุมชน” หมายความวา วิทยาลัยชุมชนแตละแหง
หมวดที่ ๑
เข็มวิทยฐานะ
ขอ ๔ เข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยชุมชน มีลักษณะเปนโลหะสีเงินรูปวงรี ทรงนูน ๒ x ๒.๕
เซนติเมตร ภายในจารึกชื่อของวิทยาลัยชุม ชนที่ขอบดานลาง เหนือชื่อของวิทยาลัยชุม ชนจะมีตรา
สัญลักษณของวิทยาลัยชุมชนเปนโลหะลงยาติดอยู ดานหลังจารึกอักษรชื่อ อนุปริญญา
ขอ ๕ ผูมีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะตองไดรับอนุปริญญาหรือเทียบเทาจากวิทยาลัยชุมชน
ผูที่ประดับเข็มวิทยฐานะ จะตองประพฤติตนสุภาพเรียบรอย
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ขอ ๖ การประดับเข็มวิทยฐานะ ใหประดับที่อกเสื้อดานขวาเมื่อแตงเครื่องแบบ หรือที่ปกเสื้อ
สากลดานซาย
ขอ ๗ ใหวิทยาลัยชุมชนจัดทําและจําหนายเข็มวิทยฐานะใหผูมีสิทธิประดับตองเสียคาใชจาย
ตามระเบียบที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
หมวดที่ ๒
ตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ
ขอ ๘ ตรา เครื่องหมาย หรือ ตราสัญลักษณของวิทยาลัย ชุม ชนมีสัญลักษณเปน รูปทรง
ทางสถาปตยกรรมไทยและลวดลายไทยประสานกัน ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณของชุมชนไทย ลักษณะของ
ปลายแหลม ดานบนสื่อถึงการมุงสูจุดหมายสูงสุดในการดําเนินงาน วงกลมสีทองอยูภายในสื่อถึง
เปาหมายในการดําเนินงาน ความสําเร็จ ความเจริญรุงเรือง มองภายในจะเห็นเปนลักษณะของคน
กับหนังสือที่เปดออกซึ่งสื่อถึงการเปดโอกาสทางการศึกษาและการถายทอดภูมิปญญาจากบุคลากร
ของชุมชน เพื่อความเจริญรุงเรืองของชุมชน และมีแถบสีธงชาติอยูมุมดานลางของหนังสือ ซึ่งสื่อถึง
ความเจริญรุงเรืองของชาติที่มีผลมาจากการที่บุคลากรของชาติมีคุณภาพ และมีเสนโคงรองรับดานลาง
ซึ่งสื่อถึงการศึกษาตลอดชีวิต การสรางบุคลากรที่มีคุณภาพใหแกชุมชน ทั้งนี้ตามแบบที่กําหนดทายขอบังคับนี้
หมวดที่ ๓
เครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแตงกายนักศึกษา
ขอ ๙ เครื่องแบบในงานพิธีหรือในการเรียน
(๑) นักศึกษาหญิง
(ก) เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาวเนื้อเรียบ ไมบาง ไมมีลวดลาย ติดกระดุมเครื่องหมาย
ของวิทยาลัยชุมชน ทับชายเสื้อไวในกระโปรง ประดับเครื่องหมายของวิทยาลัยชุมชนที่อกเสื้อดานขวา
ในงานพิธีติดกระดุมคอใหเรียบรอย
(ข) กระโปรงแบบและทรงสุภาพ สีน้ําเงิน กรมทา หรือดํา ยาวคลุมใตเขา เข็มขัด
หนังสีดํา หัวเข็มขัดเปนโลหะสีเงิน มีเครื่องหมายของวิทยาลัยชุมชนติดอยู
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(ค) รองเทาหุมสนทรงสุภาพ สีดํา
(ง) ทรงผมแบบสุภาพ
(๒) นักศึกษาชาย
(ก) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาว ทับชายเสื้อไวในกางเกง
(ข) กางเกงขายาวสีน้ําเงิน กรมทา หรือดํา แบบและทรงสุภาพ
(ค) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดเปนโลหะสีเงิน มีเครื่องหมายของวิทยาลัยชุมชนติดอยู
(ง) รองเทาหุมสนสีดาํ ทรงสุภาพ ถุงเทาสีดําหรือสีสุภาพ
(จ) ทรงผมแบบสุภาพ
ขอ ๑๐ ในการเรียน ใหนักศึกษาใชเครื่องแบบตามขอ ๙ หรือชุดสุภาพในการปฏิบัติการ
หรือในการทํางานในหนวยงานตาง ๆ ตามความเหมาะสม
หมวดที่ ๔
เครื่องแบบผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาหรือเทียบเทา
ขอ ๑๑ เครื่องแบบผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาหรือเทียบเทา เปนเสื้อคลุมโปรงสีขาว
ผาอกตลอด มีสํารดผาตลอดซายและขวา ชายเสื้อ และรอบขอบที่ปลายแขน พื้นสํารดทําดวยสักหลาด
สีฟาเขม กวาง ๑๐ เซนติเ มตร เวน ระยะขอบนอก ๐.๕ เซนติเมตร มีแถบทองทาบกวาง ๑.๕
เซนติเมตร เวนระยะ ๑ เซนติเมตร มีแถบสักหลาดสีแดงเขมกวาง ๒ เซนติเมตร อยูกึ่งกลางสํารดหนาอก
มีเข็มวิทยฐานะทําดวยโลหะ ติดบนสํารดขางซายของหนาอก
ขอ ๑๒ ใหประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชนรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สิริกร มณีรินทร
ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน

๑. เข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยชุมชน มีลักษณะเปนโลหะสีเงินรูปวงรี ทรงนูน ๒ x ๒.๕
เซนติเ มตร ภายในจารึกชื่อของวิทยาลัยชุมชนที่ขอบดานลาง เหนือชื่อของวิท ยาลัยชุม ชนจะมีต รา
สัญลักษณของวิทยาลัยชุมชนเปนโลหะลงยาติดอยู ดานหลังจารึกอักษรชื่อ อนุปริญญา ดังภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑ เข็มวิทยฐานะของวิทยาลัยชุมชน

๒. ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของวิทยาลัยชุมชนมีสัญลักษณเปนรูปทรงทาง
สถาปตยกรรมไทยและลวดลายไทยประสานกันซึ่งแสดงถึงเอกลักษณของชุมชนไทย ลักษณะของปลาย
แหลมดานบนสื่อถึงการมุงสูจุดมุงหมายสูงสุดในการดําเนินงาน วงกลมสีทองอยูภายในสื่อถึงเปาหมาย
ในการดําเนินงาน ความสําเร็จ ความเจริญรุงเรือง มองภายในจะเห็นเปนลักษณะของคนกับหนังสือที่
เปดออกซึ่งสื่อถึงการเปดโอกาสทางการศึกษาและการถายทอดภูมิปญญาจากบุคลากรของชุมชน เพื่อ
ความเจริญรุงเรืองของชุมชน และมีแถบสีธงชาติอยูมุมดานลางของหนังสือ ซึ่งสื่อถึงความเจริญรุงเรือง
ของชาติที่มีผลมาจากการที่บุคลากรของชาติมีคุณภาพ และมีเสนโคงรองรับดานลางซึ่งสื่อถึงการศึกษา
ตลอดชีวิต การสรางบุคลากรที่มีคุณภาพใหแกชุมชน

เครื่องแตงกายสําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน

เข็มวิทยฐานะวิทยาลัยชุมชน

ตัวเสื้อเปนผามุง สีขาว

แถบใชสีฟาและแดง
ใชแถบทองเปนพื้น
สีทอง
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ปญญา เปรียบประดุจแสงเทียนสวางไสวโชติชวง
ความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู
คุณธรรม จริยธรรม ที่ผสู ําเร็จการศึกษาควรพึงมี
ความมุมานะ และอดทน

เครื่องแตงกายสําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน
เปนเสื้อคลุมโปรงสีขาวผาอกตลอด มีสํารดผาตลอดซายและขวา ชายเสื้อ และรอบขอบที่ปลาย
แขน พื้นสํารดทําดวยสักหลาดสีฟาเขม กวาง ๑๐ เซนติเมตร เวนระยะขอบนอก ๐.๕ เซนติเมตร มี
แถบทองทาบกว า ง ๑.๕ เซนติ เ มตร เว น ระยะ ๑ เซนติเ มตร มี แถบสั ก หลาดสี แ ดงเขม กว า ง ๒
เซนติเมตร อยูกึ่งกลางสํารด หนาอกมีเข็มวิทยฐานะทําดวยโลหะ ติดบนสํารดขางซายของหนาอก
คุณ ลักษณะที่ผูสําเร็จการศึกษาพึง มีหลัง จากสําเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน เปนผูมีความรู
คูคุณธรรม มีปญญาที่เปรียบประดุจความสวางไสวของแสงเทียน มีความเพียรพยายามในการแสวงหา
ความรูอยูเปนนิจ และเปนผูมีความมุมานะอดทนในการนําความรูที่มีไปพัฒนาสาขาวิชาชีพ เพื่อใหอยู
รวมกันพัฒนาชุมชน สังคม สรางความเจริญใหกับประเทศชาติตอไป

