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ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
วาดวย  เคร่ืองแบบของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรกําหนดเครื่องแบบของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  เพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอยเหมาะสมกับพิธีการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  และอนุวัตรใหเปนไปตามความ 
ในมาตรา  ๖๑  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา  ๒๒  (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัยทักษิณ  
ในการประชุมคร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จึงออกขอบังคับไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวย  เคร่ืองแบบของผูปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว 

ในขอบังคับนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบงัคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความวาผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามความในมาตรา  ๔  

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
“ตราสัญลักษณ”  หมายความวา  ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทักษิณตามรูปที่  ๑  แนบทาย

ขอบังคับนี้ 
“ดุมตราสัญลักษณ”  หมายความวา  ดุมโลหะสีทอง  มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทักษิณ

เปนองคประกอบ  ตามรูปที่  ๒  แนบทายขอบังคับนี้ 
“ลายปาริชาตทอง”  หมายความวา  ลายที่ประกอบดวยดอกบาน  ดอกตูม  เกสร  และใบของ

ตนปาริชาตซ่ึงเปนตนไมประจํามหาวิทยาลัยทักษิณ  ตามรูปที่  ๓  แนบทายขอบังคับนี้ 
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
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ขอ ๖ เคร่ืองแบบของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมี  ๓  ประเภท  คือ 

(๑) เคร่ืองแบบปกติขาว 

(๒) เคร่ืองแบบครึ่งยศ 

(๓) เคร่ืองแบบเต็มยศ 

ขอ ๗ เคร่ืองแบบปกติขาวของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ใหประกอบดวย 

(๑) หมวก  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยชาย  ใหใชหมวกทรงหมอตาลสีขาว  กระบังหนา 

ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมสีดํา  สายรัดคางสีทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  มีดุมตราสัญลักษณขนาดเล็ก 

ติดที่ขางหมวกขางละหนึ่งดุม  ผาพันหมวกเปนแถบลายถักสีขาว  ที่หนาหมวกติดตราสัญลักษณสีทอง  

สูง  ๕  เซนติเมตร  บนหมอนสักหลาดสีขาว 

ผูปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลัยหญิง  ใหใชหมวกแก็ปทรงออนพับปกสีขาวที่หนาหมวกติด 

ตราสัญลักษณปกด้ินสีทองสูง  ๕  เซนติเมตร  บนหมอนสักหลาดสีขาว 

(๒) เส้ือ  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยชาย  ใหใชเส้ือแบบราชการสีขาวใชดุมโลหะสีทอง 

ลายดุนตราสัญลักษณขนาดใหญ  ๕  ดุม  ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหประดับแพรแถบ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณที่อกเส้ือเหนือกระเปาบนซายดวย 

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหญิง  ใหใชเส้ือนอกคอแบะสีขาว  แบบคอแหลมหรือคอปาน  

แขนยาวถึงขอมือ  มีตะเข็บหลัง  ๔  ตะเข็บ  ที่แนวสาบอกมีดุมตราสัญลักษณขนาดเสนผาศูนยกลาง  

๑.๕  เซนติเมตร  ๓  ดุม  สําหรับเส้ือคอแหลม  และ  ๕  ดุม  สําหรับเส้ือคอปาน  มีกระเปาลางขางละ   

๑  กระเปา  เปนประเปาเฉียงเล็กนอยไมมีใบปกกระเปา  และใหใชเส้ือคอพับแขนยาวสีขาวผูกผาผูกคอ 

สีดําเง่ือนกะลาสี  ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่อกเส้ือเบื้องซายดวย 

(๓) อินทรธนู  ใหมีอินทรธนูแข็ง  พื้นสักหลาดสีดํากวาง  ๔  เซนติเมตร  ตามความยาว 

ของบา  มีแถบไหมสีทองขนาด  ๑  เซนติเมตรตรงขอบอินทรธนู  ปลายอินทรธนูมนติดดุมตรา

สัญลักษณมีขอบวงกลมรอบเม็ดดุมสองเสนขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑.๕  เซนติเมตร  บนอินทรธนู 

ปกด้ินทองลายปาริชาตทอง  ตามรูปที่  ๔  แนบทายขอบังคับนี้  และใหติดอินทรธนูทับเส้ือเหนือบา 

ทั้งสองขางจากไหลไปคอ 
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(๔) กางเกง  กระโปรง  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยชาย  ใหใชกางเกงแบบราชการสีขาว 

ขายาว  ไมพับปลายขา 

ผูปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลัยหญิง   ใหใชกระโปรงสีขาวตี เกล็ดด านหนาสองเกล็ด   

และดานหลังสองเกล็ด  ยาวปดเขา  ปลายบานเล็กนอย  ใชกับแบบเสื้อคอแหลม  หรือกระโปรงสีขาว

ยาวปดเขา  ปลายบานเล็กนอยใชกับแบบเสื้อคอปาน 

(๕) เข็มขัด  ใหใชเข็มขัดหนังสีดํา 

(๖) รองเทา   ถุงเทา   ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยชาย  ใหใชรองเทาหนังหุมสนสีดํา   

และถุงเทาสีดํา 

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหญิง  ใหใชรองเทาหนังหุมสนปดปลายเทา  สีดํา  ไมมีลวดลาย  

สนสูงไมเกิน  ๗  เซนติเมตร  ถุงเทายาวสีเนื้อ 

(๗) เคร่ืองหมายประดับคอเสื้อ  ใหมีเคร่ืองหมายตราสัญลักษณเปนโลหะสีทองสูง  ๒.๕  

เซนติเมตร  ใชติดคอเสื้อเครื่องแบบปกติขาวตอนหนาทั้งสองขาง 

ขอ ๘ เคร่ืองแบบครึ่งยศของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ใหมีลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว  เวนแตกางเกงของผูปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยชาย  หรือกระโปรงของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหญิง  ใหใชผาสีดําและใหผูที่ไดรับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประดับเครื่องราชอิสริยาภรณนั้น  โดยไมสวมสายสะพาย 

ขอ ๙ เคร่ืองแบบเต็มยศของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ใหมีลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ  แตการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณนั้น  

ใหสวมสายสะพายรวมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ 

ขอ ๑๐ โอกาสการใชเคร่ืองแบบ 

ใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแตงเคร่ืองแบบตามความเหมาะสมกับพิธีการ  อาทิงานพระราชพิธี

หรือรัฐพิธีตามหมายรับส่ังหรือหมายกําหนดการ  งานพิธีที่ทางราชการจัดข้ึน  งานพิธีของเอกชน   

หรืองานพิธีเกี่ยวกับประเพณีของทองถิ่นหรือชมุชน 
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ขอ ๑๑ เวนแตกําหนดไวในขอบังคับนี้เปนการเฉพาะ  ใหนํากฎหมายวาดวยเคร่ืองแบบ 

ของขาราชการฝายพลเรือน  และลูกจางมาใชบังคับแกเคร่ืองแบบและการแตงกายของผูปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สุจินต  จินายน 

นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
 



 

แนบทาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย เคร่ืองแบบของผูปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
รูปท่ี ๑ ตราสัญลักษณ 

 
รูปท่ี ๒ ดุมตราสัญลักษณ 

 
รูปท่ี ๓ ลายปาริชาตทอง 

    
รูปท่ี ๔ อินทรธน ู


