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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่ เป็ นการสมควรปรับปรุงการกํ าหนดเครื่องแบบพิ ธีการของพนั กงานมหาวิทยาลั ย และ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับประเภทตําแหน่ง และเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเหมาะสมกับพิธีการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) ประกอบกับ มาตรา ๖๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีมติออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบั งคั บ นี้ เรียกว่า “ข้อ บั งคับ มหาวิท ยาลั ยทั กษิ ณ ว่าด้วยเครื่อ งแบบพิ ธีก ารของ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณตามความในมาตรา ๔
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลัยทั กษิ ณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ บั งคับ มหาวิท ยาลั ยทั ก ษิ ณ ว่าด้ วย
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
“ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิท ยาลั ย และพนั กงานหรือ ลูก จ้ างของหน่ วยงานลั ก ษณะพิ เศษ หรือ หน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ งขึ้ น
ตามข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
“ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย” หมายความว่า ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรูปที่ ๑
แนบท้ายข้อบังคับนี้
“ดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย” หมายความว่า ดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลาง
๑.๗ เซนติเมตร) หรือขนาดใหญ่ (เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร) ซึ่งมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ทักษิณเป็นองค์ประกอบอยู่กึ่งกลาง ตามรูปที่ ๒ แนบท้ายข้อบังคับนี้
“เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย” หมายความว่า เข็มโลหะสีทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
สูง ๓.๗ เซนติเมตร สําหรับติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้างของสุภาพบุรุษ หรือคอแบะของเสื้อตอนบน
ทั้งสองข้างของสุภาพสตรี ตามรูปที่ ๓ แนบท้ายข้อบังคับนี้
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ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มี ๓ ประเภท
ดังนี้
(๑) เครื่องแบบปกติขาว
(๒) เครื่องแบบครึ่งยศ
(๓) เครื่องแบบเต็มยศ
ข้อ ๗ โอกาสการแต่งเครื่องแบบพิธีการ
ให้ พ นั กงานมหาวิท ยาลั ยและลูก จ้างของมหาวิท ยาลั ย แต่ งเครื่องแบบตามความเหมาะสม
กับพิธีการ งานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีตามหมายรับสั่งหรือหมายกําหนดการ งานพิธีที่ทางราชการหรือ
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรืองานพิธีของเอกชน ดังนี้
(๑) แต่ งเครื่องแบบปกติ ขาว ในพิ ธีวางศิ ลาฤกษ์ พิ ธีเปิ ดสถานที่ ราชการ งานเลี้ ยงที่ เกี่ยวกั บ
ราชการ การรับเสด็จพระราชดําเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ พิธีวางพวงมาลา
อนุสาวรีย์ต่าง ๆ งานพิธีของเอกชน งานพิธีเกี่ยวกับประเพณีของท้องถิ่นหรือชุมชน และในโอกาสอื่น ๆ
ตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ประกาศนั ด หมาย และงานส่ ว นตั ว อาทิ งานมงคลสมรส
งานพระราชทานเพลิงศพ เป็นต้น
(๒) แต่งเครื่องแบบครึ่งยศ ในพิธีการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนิน
ซึ่งเป็นงานพิธีการที่มีความสําคัญรองลงไปจากงานพิธีการซึ่งต้องแต่งเครื่องแบบเต็มยศ อาทิ งานเสด็จ
พระราชดําเนินพระราชทานเพลิงศพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือบุคคลสําคัญ เป็นต้น
(๓) แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ในรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีฉัตรมงคล และงานสโมสรสันนิบาต
ข้อ ๘ การประดั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
เรื่อง ลําดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไทย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
ข้อ ๙ การประดั บเครื่องหมายอื่ น ๆ ให้ ประดั บตามพระราชบั ญ ญั ติ เครื่องแบบข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน โดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ในงานพระราชทานน้ํ าหลวงอาบศพ หรือ งานพระราชทานเพลิงศพ หรือ ในกรณี
ที่มีการกําหนดให้แต่งเครื่องแบบพิธีการไว้ทุกข์ ให้สวมปลอกแขนสีดําไว้ที่แขนเสื้อข้างซ้าย
ข้อ ๑๑ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยหญิงมุสลิม หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ
ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีดํา โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมดเว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะสอดไว้ในปกเสื้อคอพับ
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ในกรณีที่มีการสวมหมวกให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ
ข้อ ๑๒ เครื่องแบบปกติขาว
เครื่องแบบปกติขาวของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้ประกอบด้วย
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(๑) หมวก พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยชาย ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
กระบังหน้าทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา สายรัดคางสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละหนึ่งดุม ผ้าพันหมวกเป็นแถบลายถักสีขาว ที่หน้าหมวก
ติดตราสัญลักษณ์ ปักดิ้นสีทอง สูง ๗ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว ตามรูปที่ ๔ แนบท้าย
ข้อบังคับนี้
พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยและลู กจ้ างของมหาวิทยาลั ยหญิ ง ให้ ใช้ หมวกแก็ ปทรงอ่ อนพั บปี กสี ขาว
ที่หน้าหมวกติดตราสัญลักษณ์ปักดิ้นสีทอง สูง ๗ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว ตามรูปที่ ๕
แนบท้ายข้อบังคับนี้
(๒) เสื้อ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยชาย ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว
ใช้ดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ๕ ดุม ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับ
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยหญิง ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาว แบบคอแหลม
หรือคอป้าน แขนยาวถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ที่แนวสาบอกมีดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ขนาดใหญ่ ๓ ดุม สําหรับเสื้อคอแหลม และ ๕ ดุม สําหรับเสื้อคอป้าน มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า
เป็นกระเป๋าเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวผูกผ้าผูกคอสีดําเงื่อนกลาสี
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายด้วย
(๓) อิ น ทรธนู ให้ มี อิ น ทรธนู แ ข็ ง เป็ น เครื่อ งหมายประดั บ บ่ า ประกอบเครื่อ งแบบปกติ ข าว
โดยติดอินทรธนูทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ
อินทรธนูมีรูปแบบแตกต่างกันตามประเภทตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
(ก) พนักงานมหาวิท ยาลัย ประเภททั่วไป และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสายสนั บสนุ น
ใช้อินทรธนูแข็ง พื้นสักหลาดสีดํา ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร ปลายอินทรธนู
ติดดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก บนอินทรธนูปักดิ้นทองลายดอกปาริชาต ๖ ช่อ ตามรูปที่ ๖
แนบท้ายข้อบังคับนี้
(ข) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์
ใช้อินทรธนูแข็ง พื้นสักหลาดสีดํา ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร ปลายอินทรธนู
ติดดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก บนอินทรธนูปักดิ้นทองลายดอกปาริชาต ๗ ช่อ มีแถบดิ้นสีทอง
ขนาดกว้าง ๗ มิลลิเมตร เป็นขอบวนล้อมรอบลายดอกปาริชาติ ตามรูปที่ ๗ แนบท้ายข้อบังคับนี้
(ค) พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประเภทอํ า นวยการ ใช้ อิ น ทรธนู แ ข็ ง พื้ น สั ก หลาดสี ดํ า
ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร ปลายอินทรธนูติดดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก
ปักดิ้นทองล้อมรอบดุมตราสัญ ลักษณ์ มหาวิทยาลัย บนอินทรธนูปักดิ้นทองลายดอกปาริชาต ๗ ช่อ
มี แ ถบดิ้ น สี ท องขนาดกว้ า ง ๗ มิ ล ลิ เมตร เป็ น ขอบวนล้ อ มรอบลายดอกปาริ ช าติ ตามรู ป ที่ ๘
แนบท้ายข้อบังคับนี้
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(ง) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร ใช้อินทรธนูแข็ง พื้นสักหลาดสีดํา ขนาดกว้าง
๕ เซนติ เมตร ยาว ๑๓ เซนติ เมตร ปลายอิ น ทรธนู ติ ด ดุ ม ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ขนาดเล็ ก
ปักดิ้นทองล้อมรอบดุมตราสัญ ลักษณ์ มหาวิทยาลัย บนอินทรธนูปักดิ้นทองลายดอกปาริชาต ๗ ช่อ
มี ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น โลหะสี ท อง สู ง ๓.๗ เซนติ เมตร ติ ด ทั บ บนลายดอกปาริ ช าติ
มีแถบดิ้นสีท องขนาดกว้าง ๗ มิลลิเมตร เป็ นขอบล้อ มรอบลายดอกปาริชาติทุ กด้าน ตามรูป ที่ ๙
แนบท้ายข้อบังคับนี้
(๔) กางเกง กระโปรง พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยชาย ให้ใช้กางเกง
แบบราชการสีขาวขายาว ไม่พับปลายขา
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยหญิ ง ให้ใช้กระโปรงสีขาวตีเกล็ดด้านหน้ า
สองเกล็ ด และด้ านหลั งสองเกล็ ด ยาวปิ ด เข่ า ปลายบานเล็ ก น้ อ ย ใช้ กั บ แบบเสื้ อ คอแหลม หรื อ
กระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อยใช้กับแบบเสื้อคอป้าน
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยหญิงมุสลิม กระโปรง จะให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้
(๕) เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีดํา
(๖) รองเท้า ถุงเท้า พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยชาย ให้ใช้รองเท้าหนัง
หุ้มส้นสีดํา และถุงเท้าสีดํา
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยหญิง ให้ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นปิดปลายเท้าสีดํา
ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๗ เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเนื้อ
(๗) เครื่องหมายประดับคอเสื้อ ใช้เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยติดคอเสื้อเครื่องแบบปกติขาว
ตอนหน้าทั้งสองข้างของสุภาพบุรุษ หรือคอแบะของเสื้อตอนบนทั้งสองข้างของสุภาพสตรี
ข้อ ๑๓ เครื่องแบบครึ่งยศ
เครื่อ งแบบครึ่งยศของพนั กงานมหาวิท ยาลั ย และลู ก จ้างของมหาวิท ยาลัย ให้ มี ลัก ษณะและ
ส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่กางเกงของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยชาย หรือกระโปรงของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยหญิง ให้ใช้ผ้าสีดํา
และให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น โดยไม่สวมสายสะพาย
ข้อ ๑๔ เครื่องแบบเต็มยศ
เครื่อ งแบบเต็ ม ยศของพนั ก งานมหาวิท ยาลั ยและลู ก จ้ างของมหาวิท ยาลั ยให้ มี ลั ก ษณะและ
ส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ แต่การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ให้สวมสายสะพาย
ร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์จรัญ จันทลักขณา
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

แนบท้าย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑

รูปที่ ๑ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ ๒ ดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ ๓ เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ ๔ หมวกพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ชาย

รูปที่ ๕ หมวกพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หญิง

รูปที่ ๖ อินทรธนู พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

รูปที่ ๗ อินทรธนู พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์

รูปที่ ๘ อินทรธนู พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทอํานวยการ

รูปที่ ๙ อินทรธนู พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร

