
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยเขม็วิทยฐานะหลกัสตูรการอบรมส าหรบัผู้บรหิารและพนักงาน 

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงชื่อหลักสูตรการอบรมส าหรับผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  และเพิ่มเติมหลักสูตรการอบรมส าหรับพนักงานให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามข้อ  28  
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  2564  จึงก าหนดให้มี    
เข็มวิทยฐานะหลักสูตรต าแหน่งประเภทอ านวยการ  และหลักสูตรต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ
พิเศษ  ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม   
ตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดและเพื่อใช้ประดับเครื่องแบบ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕2  (8)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเข็มวิทยฐานะ  
หลักสูตรการอบรมส าหรับผู้บริหารและพนักงานของส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเข็มเครื่องหมายหลักสูตร   

การบริหารงานส าหรับผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2558 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“เข็มวิทยฐานะ”  หมายความว่า  เข็มวิทยฐานะหลักสูตรต าแหน่งประเภทอ านวยการ  และ 

เข็มวิทยฐานะหลักสูตรต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ  ของส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง   

“หลักสูตรต าแหน่งประเภทอ านวยการ”  หมายความว่า  หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้บริหาร
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือเลื่อนระดับเข้าสู่ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  
และต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการ 
จัดศึกษาอบรม  หรือด าเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานที่ปรึกษา
ภาครัฐ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“หลักสูตรต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ”  หมายความว่า  หลักสูตร   
เตรียมความพร้อมบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาการ   
ระดับช านาญการพิเศษ  โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการจัดศึกษาอบรม  หรือ 
ด าเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานที่ปรึกษาภาครัฐ   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง” 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ 5 ให้มีเข็มวิทยฐานะ  3  แบบ  ดังต่อไปนี้   
(๑) “เข็มวิทยฐานะหลักสูตรต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง”  ท าด้วยโลหะโค้งหลังเตา่

กะไหล่ทอง  พ้ืนเข็มลงยา  “สีเหลือง”  มีรูปตราสัญลักษณ์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท าด้วย
โลหะสีทองพ้ืนผิวเม็ดทรายอยู่ตรงกลาง  มีตัวหนังสือลงยา  “สีน้ าเงิน”  ค าว่า  “อส.”  เส้นสีทอง 
ฉากหลังบนพ้ืนเข็มลงยา  “สีเหลือง”  และด้านล่างของตราสัญลักษณ์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีตัวหนังสือลงยา  “สีทอง”  อยู่ในแพรแถบลงยา  “สีน้ าเงิน”  ค าว่า  “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง”  
ลักษณะตามท้ายระเบียบนี้ 

(๒) “เข็มวิทยฐานะหลักสูตรต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น”  ท าด้วยโลหะโค้งหลังเต่า  
กะไหล่ทอง  พ้ืนเข็มลงยา  “สีแดง”  มีรูปตราสัญลักษณ์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท าด้วย
โลหะสีทองพ้ืนผิวเม็ดทรายอยู่ตรงกลาง  มีตัวหนังสือลงยา  “สีน้ าเงิน”  ค าว่า  “อต.”  เส้นสีทอง 
ฉากหลังบนพ้ืนเข็มลงยา  “สีแดง”  และด้านล่างของตราสัญลักษณ์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีตัวหนังสือลงยา  “สีทอง”  อยู่ในแพรแถบลงยา  “สีน้ าเงิน”  ค าว่า  “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง”  
ลักษณะตามท้ายระเบียบนี้ 

(๓) “เข็มวิทยฐานะหลักสูตรต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ”  ท าด้วยโลหะ
โค้งหลังเต่ากะไหล่ทอง  พ้ืนเข็มลงยา  “สีฟ้า”  มีรูปตราสัญลักษณ์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ท าด้วยโลหะสีทองพื้นผิวเม็ดทรายอยู่ตรงกลาง  มีตัวหนังสือลงยา  “สีน้ าเงิน”  ค าว่า  “ชพ.”  เส้นสีทอง
ฉากหลังบนพ้ืนเข็มลงยา  “สีฟ้า”  และด้านล่างของตราสัญลักษณ์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีตัวหนังสือลงยา  “สีทอง”  อยู่ในแพรแถบลงยา  “สีน้ าเงิน”  ค าว่า  “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง”  
ลักษณะตามท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ 6 เข็มวิทยฐานะมี  2  ขนาด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข็มวิทยฐานะขนาดความกว้าง  2.9  เซนติเมตร  ความสูง  5  เซนติเมตร 
(๒) เข็มวิทยฐานะขนาดความกว้าง  ๑.๓  เซนติเมตร  ความสูง  ๒.๒  เซนติเมตร 
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะตามระเบียบนี้  ได้แก่  บุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  ให้มีสิทธิประดับ

เข็มวิทยฐานะตามข้อ  5  (๑)   
(2) ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  ให้มีสิทธิประดับ  

เข็มวิทยฐานะตามข้อ  5  (2)   
(3) ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ   

ให้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะตามข้อ  5  (3) 
ข้อ ๘ การประดับเข็มวิทยฐานะตามข้อ  ๖  (1)  ให้ใช้ประดับที่กึ่งกลางกระเป๋าบนข้างขวา  

ของเครื่องแบบพนักงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเครื่องแบบกรรมการการเลือกตั้ง  

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕



พนักงาน  และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ  2542  หรือปกเสื้อสากลด้านซ้าย
ส่วนการประดับเข็มวิทยฐานะ  ตามข้อ  6  (2)  ให้ใช้ติดบนเครื่องแต่งกายหรือชุดสากลตามประเพณีนิยม 

ข้อ ๙ ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ด าเนินการจัดศึกษาอบรม  หรือ
สถาบันการศึกษาภาครัฐหรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานที่ปรึกษาภาครัฐ  ที่เป็นผู้ด าเนินการจัดศึกษา
อบรมให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้จัดหาและจัดให้มีพิธีมอบเข็มวิทยฐานะ 
ตามระเบียบนี้  เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามข้อ  5   

ข้อ  ๑๐ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  11 การใดที่ได้ด าเนินการไปแล้วตามระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ชอบด้วยระเบียบนี้ 

การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  การด าเนินการ
ต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕



 
 

 
 

 

 
 
 

 

หลักสูตร รูปแบบเข็มวิทยฐานะ 

หลักสูตร 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง 

 

 
 

หลักสูตร 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น 

 
 

 
 
 
 

หลักสูตร 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ 

 

 
 

 

หมายเหตุ    เข็มวิทยฐานะขนาด  ความกว้าง  2.9  เซนติเมตร   ความสูง   ๕  เซนติเมตร 
 เข็มวิทยฐานะขนาด  ความกว้าง  1.3  เซนติเมตร   ความสูง   2.2  เซนติเมตร 

ลักษณะเข็มวิทยฐานะประจ าหลักสตูร 
 ผนวก ข้อ 5 (1) (2) (3) 



 
 

 

 

 

 

 

  

เส้นขอบโลหะสีทอง 

พ้ืนเข็มหลักสูตร 
ลงยา “สีเหลือง” 

 

ตราสัญลักษณ์ส านักงานฯ โลหะสีทองแกะปั้มนูน 

พ้ืนผิวเม็ดทรายน ามาติดบนตัวเข็ม 

 
 

เส้นสีทองบนพื้นตัวเข็ม 
ลงยาสีเหลือง 

แพรแถบลงยา “สีน้ าเงิน”  ชื่อส านักงานฯ 
ตัวหนังสือนูนสูงจากพ้ืนเข็มเท่าเส้นขอบ  
ลงยา “สีเหลืองทอง” พ้ืนผิวเม็ดทราย 

ตัวเข็มโลหะโค้งหลังเต่า กะไหล่ทอง (มีสองขนาด) 
๑.ขนาดความกว้าง   2.9  ความสูง   5    เซนติเมตร 
๒.ขนาดความกว้าง   ๑.๓ ความสูง   ๒.๒  เซนติเมตร 

 
 

หลักสูตรต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับสูง 

อ ส. 

ชื่อย่อประเภทต าแหน่งตัวหนังสือ
นูนสูงจากพ้ืนเข็มเท่าเส้นขอบ 

ลงยา “สีน้ าเงิน” 



 
 

 

 

– 

 

  

หลักสูตรต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ระดับต้น 

เส้นขอบโลหะสีทอง 

พ้ืนเข็มหลักสูตร 
ลงยา “สีแดง” 

 

ตราสัญลักษณ์ส านักงานฯ โลหะสีทองแกะปั้มนูน 

พ้ืนผิวเม็ดทรายน ามาติดบนตัวเข็ม 

 
 

เส้นสีทองบนพื้นตัวเข็ม 
ลงยาสีแดง 

แพรแถบลงยา “สีน้ าเงิน”  ชื่อส านักงานฯ 
ตัวหนังสือนูนสูงจากพ้ืนเข็มเท่าเส้นขอบ      
ลงยา “สีเหลืองทอง” พ้ืนผิวเม็ดทราย 

ตัวเข็มโลหะโค้งหลังเต่า กะไหล่ทอง (มีสองขนาด) 
๑.ขนาดความกว้าง   2.9  ความสูง   5    เซนติเมตร 
๒.ขนาดความกว้าง   ๑.๓ ความสูง   ๒.๒  เซนติเมตร 

 
 

อ ต. 

ชื่อย่อประเภทต าแหน่งตัวหนังสือ
นูนสูงจากพ้ืนเข็มเท่าเส้นขอบ 

ลงยา “สีน้ าเงิน” 
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หลักสูตรต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ 

เส้นขอบโลหะสีทอง 

พ้ืนเข็มหลักสูตร 
ลงยา “สีฟ้า” 

 

ตราสัญลักษณ์ส านักงานฯ โลหะสีทองแกะปั้มนูน 

พ้ืนผิวเม็ดทรายน ามาติดบนตัวเข็ม 

 
 

เส้นสีทองบนพื้นตัวเข็ม 
ลงยาสีฟ้า 

แพรแถบลงยา “สีน้ าเงิน”  ชื่อส านักงานฯ 
ตัวหนังสือนูนสูงจากพ้ืนเข็มเท่าเส้นขอบ
ลงยา “สีเหลืองทอง” พ้ืนผิวเม็ดทราย 

ตัวเข็มโลหะโค้งหลังเต่า กะไหล่ทอง (มีสองขนาด) 
๑.ขนาดความกว้าง   2.9  ความสูง   5    เซนติเมตร 
๒.ขนาดความกว้าง   ๑.๓ ความสูง   ๒.๒  เซนติเมตร 

 
 

ช พ. 

ชื่อย่อประเภทต าแหน่งตัวหนังสือ
นูนสูงจากพ้ืนเข็มเท่าเส้นขอบ 

ลงยา “สีน้ าเงิน” 

 


