
 



 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี  

๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้ด�าเนินการรวบรวม 

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน จัดพิมพ์

เป็นหนังสือ กฎหมายล�าดับรองตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่เผยแพร่ให้แก่บคุลากรสถาบนัวทิยาลัยชมุชน กรรมการสภาสถาบนั 

กรรมการสภาวชิาการสถาบันวทิยาลยัชมุชน กรรมการสภาวทิยาลยัชมุชน กรรมการ

อนุวิชาการวิทยาลัยชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ  

และใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานต่อไป

  สถาบันวิทยาลัยชุมชน

   พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ค�ำน�ำ



  ที่         ประเภท             มาตรา                              กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ                        หน้า

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๙

๑๒

๑๓

๑๔

๒๑

๒๔

๓๑

๓๕

๓๘

๔๑

๔๔

๔๗

๕๑

๕๔

การแบ่งส่วน

ราชการ

และ

พันธกิจ

ตรา

เครื่องหมาย 

หรือสัญลักษณ์

องค์คณะ

บุคคล

(สภาสถาบัน)

องค์คณะ

บุคคล

(สภาวิทยาลัย

ชุมชน)

๗ วรรคหนึ่ง และ 

๑๑ วรรคหนึ่ง

๑๑ วรรคสอง

และ ๑๘ (๓)

๑๑ วรรคสอง 

และ ๑๘ (๓)

๑๘ (๓)

๘ และ ๑๑

วรรคหนึ่ง

๑๘ (๓)

๑๘ (๓) และ 

๔๘ วรรคหนึ่ง

๑๕ วรรคสาม

และ ๑๘ (๓)

๑๕ วรรคสาม

และ ๑๘ (๓)

๑๕ (๔)

๑๘ (๓) และ ๑๙

๑๘ (๓) และ ๑๙

๑๘ (๓) และ 

๓๕ วรรคห้า

๑๘ (๓) และ 

๓๕ วรรคห้า

กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน

ส�านักงานสถาบันและวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การก�าหนดอ�านาจหน้าที ่

ของส�านักงานสถาบัน และส่วนราชการภายในส�านักงานสถาบัน 

และวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และข้ันตอน 

การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การด�าเนินการตาม 

พันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย หรือ

สัญลักษณ์ของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

วธิกีารได้มาซึง่กรรมการสภาสถาบนั ซึง่เลอืกจากผูแ้ทนภาคเอกชน 

ผูแ้ทนประธานสภาวทิยาลยั ผูแ้ทนผูอ้�านวยการวิทยาลยั และผูแ้ทน

ผู้สอนประจ�า พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

วธิกีารได้มาซึง่กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคณุวฒุจิากบคุคลภายนอก

สถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน  

พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ�านวนกรรมการ คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ�านวนกรรมการ คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซ่ึงกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙



  ที่         ประเภท             มาตรา                              กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ                        หน้า

องค์คณะ

บุคคล

(สภาวิชาการ

และ

อนุกรรมการ

วิชาการ

วทิยาลัยชมุชน)

บุคคล

(ผู้บริหาร)

๑๘ (๓) และ 

๓๕ วรรคห้า

๑๘ (๓)

๑๘ (๓) และ 

๓๕ วรรคห้า

๑๘ (๓) และ 

๓๕ วรรคห้า

๑๘ (๓) และ 

๒๐ วรรคสาม

๑๘ (๓) และ 

๒๐ วรรคสาม

๑๘ (๓)

๑๘ (๓) และ 

๒๕ วรรคสอง 

และ ๒๖ วรรคสอง

๑๘ (๓) และ 

๒๓ วรรคสอง

๑๘ (๓) และ ๒๓ 

วรรคสอง

๑๘ (๓) และ 

๔๑ วรรคสอง

๑๘ (๓) และ 

๓๙ วรรคสอง

๓๙ วรรคสอง

๓๙ วรรคสอง

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจ�านวนกรรมการ คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซ่ึงกรรมการสภาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาวิทยาลัย

ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหา 

สภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหา 

สภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

ข้อบงัคับสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ว่าด้วยจ�านวน คณุสมบตั ิหลกัเกณฑ์

และวิธีการได้มา วาระการด�ารงต�าแหน่ง และการพ้นจากต�าแหน่ง

ของกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมและการด�าเนินงานของ

สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบงัคับสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ว่าด้วยจ�านวน คณุสมบตั ิหลกัเกณฑ์

และวิธีการได้มา วาระการด�ารงต�าแหน่ง และการพ้นจากต�าแหน่ง

ของกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมและการด�าเนินงานของ

สภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบงัคับสถาบนัวทิยาลยัชุมชน ว่าด้วยอนกุรรมการวชิาการวิทยาลัย

ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะ 

ต้องห้ามของผู้อ�านวยการสถาบัน และรองผู้อ�านวยการสถาบัน  

พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบงัคับสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา

ผู้อ�านวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบงัคับสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา

ผู้อ�านวยการสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะ 

ต้องห้ามของผู้อ�านวยการวิทยาลัย และรองผู้อ�านวยการวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบงัคับสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา

ผู้อ�านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหา 

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหา 

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๕๕

๕๗

๖๐

๖๒

๖๕

๖๙

๗๑

๗๗

๗๙

๘๒

๘๔

๘๖

๘๘

๘๙



  ที่         ประเภท             มาตรา                              กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ                        หน้า

บุคคล

(ผู้บริหาร)

บุคคล

(บุคลากร)

วิชาการ

๑๘ (๓)

๑๘ (๓)

๑๘ (๓)

๖ วรรคหนึ่ง 

และ ๒๒ และ ๓๘

๑๘ (๓)

๑๘ (๓)

๑๘ (๓)

๑๘ (๓)

๑๘ (๓) และ 

๓๓ วรรคสอง

๑๘ (๓)

๑๘ (๓)

๑๘ (๓)

๑๘ (๓)

๑๘ (๓)

๑๘ (๙) และ 

๔๕ วรรคสอง

ระเบียบสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการให้ผู ้อ�านวยการ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมผู้บริหารของ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการก�าหนดสถานะผู้บริหาร

สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การได้รับเงินประจ�าต�าแหน่ง

ของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ

เปลี่ยนชื่อต�าแหน่ง การเปลี่ยนประเภทต�าแหน่ง การเปลี่ยนระดับ

ต�าแหน่ง การย้าย และการตัดโอนต�าแหน่งข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศึกษาโดยวธิกีารสอบ

แข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การก�าหนดภาระงานของ 

ผู้สอนประจ�าในสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศสถาบนัวทิยาลยัชมุชน เรือ่ง การก�าหนดระยะเวลาการย้าย 

หรือโอนของผู้สอนประจ�าในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาที่ต�่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบยีบสถาบนัวิทยาลยัชุมชน ว่าด้วยการจดัการศึกษาตามหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตร 

สัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบยีบสถาบนัวทิยาลยัชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของ

นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบยีบสถาบนัวิทยาลยัชุมชน ว่าด้วยการจดัการศึกษาตามหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

๙๐

๙๒

๙๕

๙๖

๑๐๑

๑๐๕

๑๐๙

๑๑๓

๑๑๗

๑๑๙

๑๒๙

๑๓๘

๑๔๒

๑๔๕

๑๕๒



  ที่         ประเภท             มาตรา                              กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ                        หน้า

วิชาการ

การบริหาร

เงินรายได้

ครุยวิทยฐานะ 

เข็มวิทยฐานะ 

และครุย

ประจ�า

ต�าแหน่ง

การแต่งกาย

ของนักศึกษา

๓๔ วรรคสาม

๔๖ วรรคสอง

๔๖ วรรคสอง

๑๘ (๓)

๑๘ (๓)

๑๘ (๑๑)

๑๒ และ 

๑๘ (๑๑)

๑๘ (๑๑)

๒๗ (๑๑)

๑๘ (๓) และ 

๔๗ วรรคสอง

๑๘ (๓) และ

มาตรา ๔๗ 

วรรคสอง

๑๘ (๓)

ข้อบงัคบัสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ว่าด้วยการด�าเนนิการจดัการศกึษา

และการยกเลกิการจดัการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบันศาสนา องค์กรท่ีด�าเนินงาน

วัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษาชั้นสูงหรือ

สถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง อนุปริญญาในสาขาวิชา และ

อักษรย่อส�าหรับสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง อนุปริญญาในสาขาวิชา และ

อักษรย่อส�าหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุน 

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาส�าหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสถาบนัวทิยาลัยชมุชน เรือ่ง หลกัเกณฑว์ธิีการรบันักศกึษา

พิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต�่ากว่าปริญญา ประจ�าป ี

การศึกษา ๒๕๖๑

ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงินรายได้ของสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบยีบสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ว่าด้วยการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมการ

ศึกษาในวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และ

ทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสถาบนัวทิยาลยัชมุชน เรือ่ง หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การจ่ายเงินรายได้

ในการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสถาบนัวทิยาลยัชุมชน ว่าด้วยอตัราการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม

การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบงัคบัสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ว่าด้วยลกัษณะ ชนดิ ประเภท และ

ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ�า

ต�าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อบงัคบัสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ว่าด้วยลกัษณะ ชนดิ ประเภท และ

ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ�า

ต�าแหน่ง (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๑๕๔

๑๕๖

๑๕๗

๑๕๙

๑๖๒

๑๖๗

๑๗๓

๑๗๕

๑๗๙

๑๘๑

๑๘๔

๑๘๙

๑๙๙

 

๒๐๑





การแบ่งส่วนราชการ
และ พันธกิจ
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ให้จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานสถาบัน 
(๒) วิทยาลัยชุมชนตราด 
(๓) วิทยาลัยชมุชนตาก 
(๔) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
(๕) วิทยาลัยชุมชนน่าน 
(๖) วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
(๗) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
(๘) วิทยาลัยชุมชนพังงา 
(๙) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

(๑๐) วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
(๑๑) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
(๑๒) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
(๑๓) วิทยาลัยชุมชนยโสธร 
(๑๔) วิทยาลัยชมุชนยะลา 
(๑๕) วิทยาลัยชุมชนระนอง 
(๑๖) วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
(๑๗) วิทยาลัยชุมชนสตูล 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๑  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้การจัดต้ัง  การรวม  การโอนหรือการยุบเลิกวิทยาลัย   
หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย  ให้ทําเป็นกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๑๘) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
(๑๙) วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
(๒๐) วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู 
(๒๑) วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๑  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้การจัดต้ัง  การรวม  การโอนหรือการยุบเลิกวิทยาลัย   
หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย  ให้ทําเป็นกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
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 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วยตรา  เครื่องหมาย  หรือ
สัญลักษณ์ของสถาบัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๓)  และมาตรา  ๔๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ในคราวประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๐  จึงให้ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วยตรา  เคร่ืองหมาย  หรือ
สัญลักษณ์ของสถาบัน  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์์ของสถาบัน  มีรูปลักษณ์  แบบอักษรและขนาด  ดังน้ี 
(๑) รูปลักษณ์  เป็นรูปทรงทางสถาปัตยกรรมไทยและลวดลายไทยประสานกัน  ซึ่งแสดงถึง 

เอกลักษณ์ของชุมชนไทย  ลักษณะของ  ปลายแหลม  ด้านบนสื่อถึงการมุ่งสู ่จุดหมายสูงสุดในการดําเนินงาน  
วงกลมสีทองอยู่ภายในส่ือถึงเป้าหมายในการดําเนินงาน  ความสําเร็จ  ความเจริญรุ่งเรือง  มองภายใน 
จะเห็นเป็นลักษณะของคนกับหนังสือที่เปิดออก  ซึ่งสื่อถึงการเปิดโอกาสทางการศึกษาและการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาจากบุคลากรของชุมชน  เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชุมชน  และมีแถบสีธงชาติอยู่มุมด้านล่าง
ของหนังสือ  ซึ่งสื่อถึง  ความเจริญรุ่งเรืองของชาติที่มีผลมาจากการที่บุคลากรของชาติมีคุณภาพ  มีเส้นโค้ง 
รองรับด้านล่าง  ซึ่งสื่อถึงการศึกษาตลอดชีวิต  การสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้แก่ชุมชน  และมีชื่อของ
สถาบันเป็นข้อความสีทองโค้งรองรับด้านล่าง  บรรทัดบน  เขียนเป็นอักษรภาษาไทยว่า  “สถาบันวิทยาลัยชุมชน”  
ส่วนบรรทัดล่าง  เขียนเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า  “INSTITUTE  OF  COMMUNITY  COLLEGES”  ทั้งนี้  
ตามแบบที่กําหนดท้ายข้อบังคับนี้ 

(๒) แบบอักษร  “PSL  Methinee  SP  Regular” 
(๓) ขนาด  “ไม่จํากัดขนาด”   
(๔) ใช้ประทับกับเอกสาร  สิ่งพิมพ์  วัสดุที่ใช้งานเก่ียวเนื่องในการดําเนินงานหรือกิจกรรมของ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสถาบันเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สริิกร  มณีรินทร์ 
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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องค์คณะบุคคล
(สภาสถาบัน)
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องค์คณะบุคคล
(สภาวิทยาลัยชุมชน)
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องค์คณะบุคคล
(สภาวิชาการและอนุกรรมการวิชาการ

วิทยาลัยชุมชน)
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บุคคล
(ผู้บริหาร)
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บุคคล
(บุคลากร)
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113





วิชาการ
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134
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 หน้า   ๑๐๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เรื่อง  อนุปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เรื่อง  อนุปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๓)  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ในคราวประชุม  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  จึงให้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เร่ือง  อนุปริญญาในสาขาวิชา  
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้กําหนดอนุปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบัน  ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  เรียกว่า  “อนุปริญญาศึกษาศาสตร์”  โดยใช้อักษรย่อ  “อ.ศษ.” 
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยี  เรียกว่า  “อนุปริญญาเทคโนโลยี”  โดยใช้อักษรย่อ  “อ.ทล.” 
(๓) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  เรียกว่า  “อนุปริญญาบริหารธุรกิจ”  โดยใช้อักษรย่อ  “อ.บธ.” 
(๔) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เรียกวา่  “อนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์”  โดยใช้อักษรย่อ  

“อ.รป.” 
(๕) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  เรียกว่า  “อนุปริญญาวิทยาศาสตร์”  โดยใช้อักษรย่อ  “อ.วท.” 
(๖) สาขาวิชาศิลปศาสตร์  เรียกว่า  “อนุปริญญาศิลปศาสตร์”  โดยใช้อักษรย่อ  “อ.ศศ.” 
(๗) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เรียกว่า  “อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์”  โดยใช้อักษรย่อ  “อ.ส.” 
ทั้งนี้  หากมีวิชาเอกให้ระบุชื่อวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายอนุปริญญาด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

สุเมธ  แย้มนุ่น 
ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน 

ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เร่ือง  อนุปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เรื่อง  อนุปริญญาในสาขาวิชา   
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๓)  และมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ในคราวประชุม  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  จึงให้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เร่ือง  อนุปริญญาในสาขาวิชา  
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  แห่งประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เรื่อง  อนุปริญญา   

ในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๓ อนุปริญญาให้ชื่อว่า  อนุปริญญา  ตามด้วยสาขาวิชาต่อท้าย  และใช้อักษรย่อว่า   

อ.(............)  ดังบัญชีรายชื่ออนุปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาที่แนบท้ายประกาศน้ี 
ข้อ ๔ เม่ือสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนดให้สาขาวิชาใด  มีอนุปริญญาและการใช้อักษรย่อ

สําหรับสาขาวิชาเพิ่มเติม  ตามมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะทําบัญชีรายชื่ออนุปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาเพิ่มเติมและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

อนึ่ง  ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรื่องอนุปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ข้อที่  ๓  ที่ประกาศใช้ก่อนประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนฉบับนี้ใช้บังคับ  ยังคงเป็น
อนุปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย
ของทางราชการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สิริกร  มณีรินทร์ 
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เรื่อง อนุปริญญาในสาขาวชิา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

บัญชีรายชื่ออนุปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรบัสาขาวิชา 
 
ล าดับที่ ชื่ออนุปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

๑ อนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและอาหาร  อ.(เกษตรและอาหาร) 
๒ อนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  อ.(สาธารณสุขชุมชน) 
๓ อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  อ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
๔ อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  อ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
๕ อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น อ.(การปกครองท้องถิ่น) 
๖ อนุปริญญา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน อ.(การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน) 
๗ อนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน อ.(การพัฒนาชุมชน) 
๘ อนุปริญญา สาขาวิชาการโรงแรม อ.(การโรงแรม) 
๙ อนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ อ.(เกษตรอินทรีย์) 

๑๐ อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อ.(การศึกษาปฐมวัย) 
๑๑ อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป อ.(การจัดการทั่วไป) 
๑๒ อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 
๑๓ อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี อ.(การบัญชี) 
๑๔ อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ อ.(เทคโนโลยียานยนต์) 
๑๕ อนุปริญญา สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

ในกลุ่มอินโดจีน 
อ .(ธุ รกิ จ ก ารค้ าระห ว่ า งป ระ เท ศ 
ในกลุ่มอินโดจีน) 

๑๖ อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกต์และการค้าชายแดน อ.(การจั ดการโลจิ สติ กต์ และการค้ า
ชายแดน) 

๑๗ อนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว อ.(การท่องเที่ยว) 
๑๘ อนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 

อย่างยั่งยืน 
อ .(ก ารบ ริห ารการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 
อย่างยั่งยืน) 

๑๙ อนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา อ.(อิสลามศึกษา) 
๒๐ อนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อ.(การแพทย์แผนไทย) 
๒๑ อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม อ.(การจัดการอุตสาหกรรม) 
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ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ�าต�าแหน่ง

การแต่งกายของนักศึกษา
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 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  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่  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  เป็นเส้ือคลุมโปร่งสีขาว  ผ่าอกตลอด  

มีสํารดผ่าตลอดซ้ายและขวา  ชายเส้ือ  และรอบขอบที่ปลายแขน  พ้ืนสํารดทําด้วยสักหลาด  สีฟ้าเข้ม  
กว้างสิบเซนติเมตร  เว้นระยะขอบนอกศูนย์จุดห้าเซนติเมตร  มีแถบทองทาบกว้างหนึ่งจุดห้าเซนติเมตร  
เว้นระยะหน่ึงเซนติเมตร  มีแถบสักหลาดสีแดงเข้มกว้างสองเซนติเมตร  อยู่ก่ึงกลางสํารดหน้าอก  เข็มวิทยฐานะ
มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของสถาบันทําด้วยโลหะดุนนูนสีทอง  ส่วนพื้นหลังตัวอักษรภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษลงยาสีทอง  ติดบนสํารดข้างซ้ายของหน้าอก 

ข้อ ๔ เข็มวิทยฐานะมีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของสถาบันทําด้วยโลหะดุนนูนสีทอง  
ส่วนพื้นหลังของตัวอักษรสถาบันภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงยาสีทอง  ขนาดสามจุดสี่คูณสี่เซนติเมตร 

ข้อ ๕ ครุยประจําตําแหน่งนายกสภาสถาบัน  เป็นเสื้อคลุมโปร่งสีขาว  ผ่าอกตลอด   
มีสํารดผ่าตลอดซ้ายและขวา  ชายเส้ือ  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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 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

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 
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 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

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 
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199

 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
   

 

ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ 

เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง  (ฉบับที่  2) 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วยลักษณะ  ชนิด  
ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง  พ.ศ.  2560   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๓)  และมาตรา  ๔๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบกับมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ในคราวประชุม   
ครั้งที่  1/๒๕๖1  เมื่อวันที่  9  มกราคม  ๒๕๖1  จึงให้ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วยลักษณะ  ชนิด  ประเภท  
และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ว่าด้วยลักษณะ  ชนิด  

ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ครุยวิทยฐานะผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  เป็นเสื้อคลุมโปร่งสีขาว  ผ่าอกตลอด   
มีสํารดผ่าตลอดซ้ายและขวา  ชายเส้ือ  และรอบขอบท่ีปลายแขน  พื้นสํารดทําด้วยสักหลาดสีฟ้าเข้ม   
กว้างสิบเซนติเมตร  เว้นระยะขอบนอกศูนย์จุดห้าเซนติเมตร  มีแถบทองทาบกว้างหน่ึงจุดห้าเซนติเมตร  
เว้นระยะหน่ึงจุดห้าเซนติเมตร  มีแถบสักหลาดสีแดงเข้มกว้างสามเซนติเมตร  อยู่ก่ึงกลางสํารดหน้าอก  
เข็มวิทยฐานะมีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของสถาบันทําด้วยโลหะดุนนูนสีทอง  ส่วนพื้นหลังตัวอักษร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงยาสีทอง  ติดบนสํารดข้างซ้ายของหน้าอก” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สิริกร  มณีรินทร์ 
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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