
   
 
 
 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ว่าดว้ยเครื�องแบบพนกังานมหาวิทยาลยั 

     พ.ศ. 2553 

       

 โดยที�เป็นการสมควรกาํหนดให้มีเครื� องแบบพนักงานมหาวิทยาลยั  เพื�อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยเหมาะสมกบัการปฏิบติัราชการและงานพิธีการของมหาวิทยาลยั 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  18  (2)  และ  (12)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

พ.ศ. 2541  สภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง  จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปนี�  

 ขอ้   1  ขอ้บงัคบันี� เรียกว่า   “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ว่าด้วยเครื�องแบบพนักงาน-
มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2553” 

 ขอ้   2   ขอ้บงัคบันี� ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้   3   ในขอ้บงัคบันี�  
 “มหาวิทยาลยั”  หมายความว่า  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 “สภามหาวิทยาลยั”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

           “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
        “พนักงานมหาวิทยาลยั”  หมายความว่า  บุคคลซึ�งได้รับการจา้งตามสัญญาจา้งให้ทาํงานใน

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  โดยไดรั้บค่าจา้งหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผน่ดินหรือเงินรายไดข้อง

มหาวิทยาลยั  และใหห้มายความรวมถึงพนกังานมหาวิทยาลยั  สงักดัส่วนงานภายในดว้ย 
 “ส่วนงานภายใน”   หมายความว่า     กอง  คณะ  สาํนัก  สถาบนัหรือส่วนงานภายในที�เรียกชื�อ

อย่างอื�นที�มีฐานะเทียบเท่ากอง  คณะ   ที�ไดรั้บการจดัตั�งให้เป็นส่วนงานภายในและมิใช่ส่วนราชการ                                      

 “ลายดอกสุพรรณิการ์”   หมายความถึง    ลายที�ประกอบดว้ย    ดอกบาน  ดอกตูม  เกสรและ                                   
ใบของตน้สุพรรณิการ์  เป็นดอกไมป้ระจาํมหาวิทยาลยัและใหร้วมถึงลายช่อดอกสุพรรณิการ์ดว้ย 

 “เครื�องแบบ”   หมายความว่า   เครื�องแต่งกายทั�งหลายรวมทั�งเครื�องหมายต่าง ๆ  ตลอดจนสิ�ง

ประกอบเครื�องแต่งกายอยา่งอื�นที�กาํหนดใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัแต่งตามรูปแบบแนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  

 ขอ้   4   เครื�องแบบปกตขิาว 

                เครื�องแบบพิธีการประเภทเครื�องแบบปกติขาวของพนกังานมหาวิทยาลยั  มีดงันี�   

 (1)  สาํหรับพนกังานมหาวิทยาลยัชาย  ประกอบดว้ย 
(ก)   หมวก   ทรงหมอ้ตาลสีขาว  กะบงัหนา้ทาํดว้ยหนงัหรือวสัดุเทียมหนังสีดาํ  สายรัดคาง

สีทอง  กวา้ง  1  เซนติเมตร  มีดุมโลหะสีทองตราพระรูปพ่อขุนรามคาํแหงมหาราชขนาดเล็กติดที�ขา้ง

หมวก  ขา้งละ 1  ดุม   ผา้พนัหมวกเป็นแถบสีทองบรอนซ์  หน้าหมวกติดตราพระรูปพ่อขุนรามคาํแหง

มหาราช   ปักดิ�นทองสูง  5  เซนติเมตรบนหมอนสกัหลาดสีขาว  ตามรูปที�  1 และ 11 แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�    
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(ข)  เสื�อ  ใหใ้ชแ้บบราชการสีขาว  ใชดุ้มโลหะสีทองตรารูปหลกัศิลาจารึกขนาดใหญ่   5  ดุม                 

ผูไ้ดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ใหป้ระดบัแพรแถบเครื�องราชอิสริยาภรณ์ที�อกเสื�อเหนือกระเป๋า

บนซา้ย  ตามรูปที�  2  แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�    

(ค)  กางเกงแบบราชการขายาวสีขาว  ไม่พบัปลายขา 

(ง)  เข็มขดัหนงัสีดาํ  หวัเข็มขดัรูปหลกัศิลาจารึกสีทอง 

(จ)  รองเทา้หุม้สน้หนงัหรือวสัดุเทียมหนงัสีดาํและถุงเทา้สีดาํ 

 (2)  สาํหรับพนกังานมหาวิทยาลยัหญิง  ประกอบดว้ย                

 (ก)  หมวก  เป็นหมวกแก๊ปทรงอ่อนพบัปีกสีขาว  สายรัดคางสีทอง  มีดุมโลหะสีทองตรา

พระรูปพ่อขุนรามคาํแหงมหาราชขนาดเล็กติดที�ขา้งหมวกขา้งละ  1  ดุม ผา้พนัหมวกเป็นแถบ                                   

สีทองบรอนซ์  หน้าหมวกติดตราพระรูปพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช  ปักดิ�นสีทองสูง  4.5 เซนติเมตร                                            

บนหมอนสกัหลาดสีขาว  ตามรูปที�  11  แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  

 พนกังานมหาวิทยาลยัหญิงมุสลิม  หากจะใชผ้า้คลุมศีรษะ  ให้ใชผ้า้คลุมศีรษะสีดาํ  โดยให้

คลุมศีรษะทั�งหมดเวน้ใบหน้า  ชายผา้คลุมศีรษะสอดไว้ในปกเสื�อคอพบัทั�งด้านหน้าและด้านหลัง                                         

ในกรณีที�มีการสวมหมวกใหส้วมหมวกทบัผา้คลุมศีรษะ 

 การสวมหมวกใหส้วมในโอกาสอนัควร 

 (ข)  เสื�อ   ให้ใชเ้สื�อตวันอกคอแบะสีขาว  แบบคอแหลมหรือคอป้าน  แขนยาวถึงขอ้มือ                         

มีตะเข็บหลงั  4  ตะเข็บ  ที�แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตราหลกัศิลาจารึก  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง  1.5  

เซนติเมตร  3  ดุมสาํหรับแบบเสื�อคอแหลม  และ  5  ดุมสาํหรับเสื�อแบบคอป้าน  มีกระเป๋าล่างขา้งละ                           

1  กระเป๋า  เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยไม่มีใบปกกระเป๋า  และให้ใช้เสื�อคอพบัแขนยาวสีขาวผูก

ผ ้าพันคอสีดํา เ งื� อนกลาสี   ผู ้ได้รับพระราชทานเค รื� องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถ บ

เครื�องราชอิสริยาภรณ์ที�อกเสื�อดา้นซา้ย  ตามรูปที�  2  แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  

 (ค)  กระโปรง   ใหใ้ชก้ระโปรงสีขาวยาวปิดเข่าปลายบานเลก็นอ้ยใชก้บัแบบเสื�อคอแหลม  หรือ

กระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า  ปลายบานเลก็นอ้ยใชก้บัแบบเสื�อคอป้าน 

 พนกังานมหาวิทยาลยัหญิงมุสลิม  กระโปรงทั�งสองแบบดงักล่าว  จะใหย้าวคลุมขอ้เทา้ก็ได ้  

 (ง) รองเทา้  ใหใ้ชร้องเทา้หนงัหุม้สน้แบบปิดปลายเทา้หรือวสัดุเทียมหนงัสีดาํ  ไม่มีลวดลาย  

สน้สูงไม่เกิน  10  เซนติเมตร  ถุงเทา้ยาวสีเนื�อ 

 ทั�งนี�   เครื� องแบบปกติขาวของพนักงานมหาวิทยาลยัชายและพนักงานมหาวิทยาลยัหญิง                                     

ใหม้ีลกัษณะตามรูปที�  10  แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�        

 ขอ้  5  เครื�องหมายประดบัคอเสื�อ 

 ให้มี เครื� องหมายทําด้วยโลหะโปร่งสีทองตราพระรูปพ่อขุนรามคําแหงมหาราช  กว้าง                                    

2  เซนติเมตร  สูง  2.5  เซนติเมตร  ใชติ้ดคอเสื�อตอนหนา้ทั�ง  2  ขา้ง  ตามรูปที�   3   แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  
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 ขอ้  6  อินทรธนู 

  พนักงานมหาวิทยาลยัชาย  ให้มีอินทรธนูแข็ง  กวา้ง  5  เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า                             

พื�นสกัหลาดสีดาํ  ติดทบัเสื�อเหนือบ่าทั�งสองขา้งจากไหล่ไปคอ  ดา้นคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตรา

พระรูปพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช    อินทรธนูมีลายดงันี�    

 ตาํแหน่งวชิาการ  

 ตาํแหน่งศาสตราจารย ์ มีแถบสีทองกวา้ง  5  มิลลิเมตร  เป็นขอบ  ปักดิ�นสีทองลายช่อดอก

สุพรรณิการ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู  และใหม้ีแถบสีทองกวา้ง  5  มิลลิเมตร  ปิดที�ฐานล่างของ

อินทรธนู  ตามรูปที�  7  แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  

 ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ มีแถบสีทองกวา้ง  5  มิลลิเมตร                                

เป็นขอบ  และปักดิ�นสีทองลายช่อดอกสุพรรณิการ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู  ตามรูปที�  6  แนบ

ทา้ยขอ้บงัคบันี�  

 ตาํแหน่งอาจารย์  มีแถบสีทองกวา้ง  1  เซนติเมตร  เป็นขอบ  และปักดิ�นสีทองลายดอก

สุพรรณิการ์  3  ดอก  เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนู  ตามรูปที�  4  แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  

 ตาํแหน่งประเภทผู้บริหาร   

 ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกอง   หรือเทียบเท่า    

มีแถบสีทองกวา้ง  5  มิลลิเมตร  เป็นขอบ  และปักดิ�นสีทองลายช่อดอกสุพรรณิการ์ยาวตลอดส่วนกลาง

ของอินทรธนู  ตามรูปที�  6  แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  

 ตาํแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะ  และเชี�ยวชาญเฉพาะ 

 ตาํแหน่งระดบัเชี�ยวชาญพิเศษ  ระดบัเชี�ยวชาญ  ระดบัชาํนาญการพิเศษ  ระดบัชาํนาญการ  และ

ตาํแหน่งหวัหนา้งาน  มีแถบสีทองกวา้ง  5  มิลลิเมตร  เป็นขอบ  และปักดิ�นสีทองลายช่อดอกสุพรรณิการ์

ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู  ตามรูปที�  6  แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  

 ตาํแหน่งระดบัปฏิบติัการ   มีแถบสีทองกวา้ง  1  เซนติเมตร  เป็นขอบ  และปักดิ�นสีทองลายดอก

สุพรรณิการ์  3  ดอก  ตามรูปที�  4  แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  

 ตาํแหน่งประเภททั�วไป  

  ตาํแหน่งระดบัชาํนาญงานพิเศษ   มีแถบสีทองกวา้ง  5  มิลลิเมตรเป็นขอบ  และปักดิ�นสีทองลาย

ช่อดอกสุพรรณิการ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู  ตามรูปที�  6  แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  

 ตาํแหน่งระดบัชาํนาญงาน   มีแถบสีทองกวา้ง  1  เซนติเมตร  เป็นขอบ  และปักดิ�นสีทองลาย

ดอกสุพรรณิการ์  3  ดอก  ตามรูปที�  4  แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  

 ตาํแหน่งระดบัปฏิบติังาน   มีแถบสีทองกวา้ง  1  เซนติเมตร  เป็นขอบ  และปักดิ�นสีทองลายดอก

สุพรรณิการ์  2  ดอก  ตามรูปที�  5  แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  

 พนกังานมหาวิทยาลยัหญิง  ใหม้ีอินทรธนูแข็งกวา้ง  4.5  เซนติเมตร  มีลกัษณะ  และติดทบัเสื�อ

เช่นเดียวกบัอินทรธนูของพนกังานมหาวิทยาลยัชาย 
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ขอ้  7  เครื�องแบบครึ�งยศ 

 เครื�องแบบครึ� งยศ  มีลกัษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกบัเครื�องแบบปกติขาว  เวน้แต่กางเกง

ของพนักงานมหาวิทยาลยัชาย  หรือกระโปรงของพนักงานมหาวิทยาลยัหญิง  ให้ใชผ้า้สีดาํ  ผูที้�ไดรั้บ

พระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์  ใหป้ระดบัเครื�องราชอิสริยาภรณ์ที�ไดรั้บ  ไม่สวมสายสะพาย 

 ขอ้  8  เครื�องแบบเตม็ยศ        

 เครื�องแบบเต็มยศ  มีลกัษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื� องแบบครึ� งยศ  สวมสายสะพาย            

ร่วมกบัเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

 ขอ้  9  เครื�องแบบปฏบิัตริาชการ 

 (1)  สาํหรับพนกังานมหาวิทยาลยัชาย  ประกอบดว้ย 

 (ก)  หมวก  ทรงหมอ้ตาลสีกรมท่าเขม้  มีลกัษณะและประดบัเครื�องหมายตามขอ้  4  (1)  (ก) 

 (ข)  สาํหรับพนกังานมหาวิทยาลยัหญิง  เป็นหมวกแก็ปทรงอ่อนพบัปีกสีกรมท่าเขม้  มีลกัษณะ

และประดบัเครื�องหมายตามขอ้  4  (2)  (ก) 

 พนกังานมหาวิทยาลยัหญิงมุสลิม  หากจะใชผ้า้คลุมศีรษะ  ใหใ้ชผ้า้คลุมศีรษะสีกลมกลืนกบัเสื�อ  

กระโปรง  หรือกางเกง  โดยให้คลุมศีรษะทั�งหมดเวน้ใบหน้า  ชายผา้คลุมศีรษะด้านข้างยาวถึงบ่า  

ดา้นหนา้ยาวถึงระดบัหนา้อก  ขอบผา้คลุมเยบ็เรียบ  ในกรณีที�มีการสวมหมวกให้สวมหมวกทบัผา้คลุม

ศีรษะ 

 การสวมหมวกใหส้วมในโอกาสอนัควร 

 (ค) เสื�อ  ให้ใช้เสื� อแบบคอพบัสีขาวแขนยาวรัดขอ้มือ  มีดุมที�ขอ้มือขา้งละ 1 ดุม  หรือแขนสั�น                          

มีกระเป๋าเยบ็ติดที�หนา้อกเสื�อขา้งละ  1  กระเป๋า  เป็นกระเป๋าเสื�อมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ�งกวา้ง  3.5  

เซนติเมตร  มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม  หรือเป็นกระเป๋าเสื�อชนิดไม่มีแถบกลางกระเป๋าและใบ

ปกกระเป๋าเป็นรูปสี�เหลี�ยมผนืผา้  มุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตดัพองาม  ที�ปากกระเป๋า ทั�งสอง

ขา้งติดดุมขา้งละ  1  ดุม  สาํหรับขดัใบปกกระเป๋า  ตดัเสื�อผ่าอกตลอด  มีสาบกวา้ง  3.5  เซนติเมตร  ติดดุม

ตามแนวอกเสื�อ  5  ดุม  ระยะห่างกนัพอสมควร  และติดเครื�องหมายประดบัคอเสื�อตามแบบในขอ้บงัคบันี�

ที�ดา้นหนา้ทั�ง  2  ขา้ง  ที�ไหล่เสื�อประดบัอินทรธนูอ่อนพื�นสักหลาดสีดาํ   ตามความยาวของบ่า  ติดกบัเสื�อ

เหนือบ่าทั�งสองขา้งจากไหล่ไปคอ  ปลายมน   ดา้นไหล่กวา้ง  4  เซนติเมตร ดา้นคอกวา้ง   3  เซนติเมตร                             

ตอนปลายขดัดุมติดตวัเสื�อ   

 พนกังานมหาวิทยาลยัหญิง  ใชอ้นุโลมตามแบบเสื�อของพนกังานมหาวิทยาลยัชาย  อินทรธนูให้

ใชอ้ินทรธนูอ่อนมีลายดงันี�  

 ตาํแหน่งวชิาการ   

 ตาํแหน่งศาสตราจารย ์  รองศาสตราจารย ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ และตาํแหน่งอาจารย ์  มีแถบ

กวา้ง  1  เซนติเมตร  ติดทางตน้อินทรธนู  3  แถบ   ปักดิ�น  สีทองรูปหลกัศิลาจารึก  ตลอดส่วนกลางของ

อินทรธนู  แถบบนขมวดเป็นวงกลมและปักดิ�นสีทองพระรูปพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช   ตามรูปที�  8  

แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  
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 ตาํแหน่งประเภทผู้บริหาร   ตาํแหน่งประเภททั�วไป  วชิาชีพเฉพาะ  และเชี�ยวชาญเฉพาะ 

 ตาํแหน่งระดบัผูอ้าํนวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่า    

ระดบัเชี�ยวชาญพิเศษ  ระดบัเชี�ยวชาญ    ระดบัชาํนาญการพิเศษ   ระดบัชาํนาญการ   หัวหน้างาน  ระดบั

ปฏิบติัการ   ระดบัชาํนาญงานพิเศษ   ระดบัชาํนาญงาน  และตาํแหน่งระดบัปฏิบติังาน  มีแถบกวา้ง  1  

เซนติเมตร  ติดทางตน้อินทรธนู  2  แถบ  ปักดิ�นสีทองรูปหลกัศิลาจารึก  ตลอดส่วนกลางของอินทรธนู  

แถบบนขมวดเป็นวงกลมและปักดิ�นสีทองพระรูปพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช   ตามรูปที�  9  แนบทา้ย

ขอ้บงัคบันี�  

 พนกังานมหาวิทยาลยัหญิง  ใชอ้นุโลมตามแบบอินทรธนูอ่อนของพนกังานมหาวิทยาลยัชาย 

 (ง)   กางเกงหรือกระโปรง 

 พนักงานมหาวิทยาลัยชาย   ให้ใช้กางเกงขายาวสีกรมท่าเข้มหรือสีดํา  ไม่พับปลายขา                                              

สวมเข็มขดัหนงัสีดาํ  หวัเข็มขดัรูปหลกัศิลาจารึกสีทอง 

 พนักงานมหาวิทยาลยัหญิง  ให้ใชก้ระโปรงความยาวปิดเข่า  หรือกางเกงขายาว  ขาตรง  ไม่มี

ลวดลาย  ไม่พบัปลายขา  สีกรมท่าเขม้หรือสีดาํ  สวมเข็มขดัเช่นเดียวกบัพนกังานมหาวิทยาลยัชาย 

 (จ)  ป้ายชื�อ 

 ใหม้ีป้ายชื�อพื�นสีดาํ  ขนาดกวา้งไม่เกิน  2.5  เซนติเมตร  ยาวไม่เกิน  7.5  เซนติเมตร  แสดงชื�อตวั  

ชื�อสกุล  ประดบัที�อกเสื�อเหนือกระเป๋าบนขวา 

 ขอ้  10  การประดบัเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

 ใหป้ฏิบติัตามประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี  เรื�องลาํดบัเกียรติเครื�องราชอิสริยาภรณ์และระเบียบ

สาํนกันายกรัฐมนตรี  ว่าดว้ยการประดบัเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 

 ขอ้  11  การประดบัเครื�องหมายอื�น 

 ใหป้ระดบัเครื�องหมายอื�น ๆ  และหรือผา้พนัแขนทุกข ์ ตามพระราชบญัญติัเครื�องแบบขา้ราชการ

ฝ่ายพลเรือนโดยอนุโลม 

 ขอ้  12  การใชเ้ครื�องแบบ 

 ให้พนักงานมหาวิทยาลยัแต่งเครื� องแบบในโอกาสที�เหมาะสมตามประกาศหรือคาํสั�งของ

มหาวิทยาลยั  เวน้แต่มีระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือกฎหมายว่าดว้ยการนั�นเป็นการเฉพาะ 

      

     บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ้  13  ในระหว่างการดาํเนินการปรับเปลี�ยนตาํแหน่งตามระบบการบริหารงานบุคคลใหม่                                       

ใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัตาํแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี�ยวชาญเฉพาะ  ตาํแหน่งประเภททั�วไป   ประดบั

อินทรธนูเครื�องแบบพิธีการ  ดงันี�  

 (1)  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต ําแหน่งเทียบเท่าระดับ  1 - 4  ให้ประดับอินทรธนูลายดอก

สุพรรณิการ์  2  ดอก  ตามรูปที�  5  แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  
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 (2)  พนักงานมหาวิทยาลยั   ตาํแหน่งเทียบเท่าระดับ  5 - 6  ให้ประดับอินทรธนูลายดอก

สุพรรณิการ์  3  ดอก  ตามรูปที�  4  แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  

 (3)  พนักงานมหาวิทยาลยั  ตาํแหน่งเทียบเท่าระดับ  7 - 8  ให้ประดบัอินทรธนูลายช่อดอก

สุพรรณิการ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู  ตามรูปที�  6  แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  

     (4)  พนักงานมหาวิทยาลยั  ตาํแหน่งเทียบเท่าระดบั  9 - 10  ให้ประดบัอินทรธนูลายช่อดอก

สุพรรณิการ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู  ตามรูปที�  6  แนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  

 ขอ้  14   พนักงานมหาวิทยาลยัที�มีตาํแหน่งเทียบเท่าระดับตามข้อ  13  ให้ประดับอินทรธนู

เครื�องแบบปฏิบติัราชการ  ตามขอ้บงัคบันี�  

 ขอ้  15  พนกังานมหาวิทยาลยัที�มีตาํแหน่งประเภทอื�นนอกจากที�กาํหนดไวใ้นขอ้  13  ให้ประดบั

อินทรธนูเครื�องแบบพิธีการ  และเครื�องแบบปฏิบติัราชการ ตามขอ้บงัคบันี�    

 ขอ้  16  ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบันี�    

       

                          ประกาศ      ณ     วนัที�              กนัยายน   พ.ศ. 2553                                                 

 

 

            (นายประจวบ  ไชยสาส์น) 

                         นายกสภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง                         

                                                                                      

 



 

แนบท้ายข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ว่าด้วยเครื�องแบบพนักงานมหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2553 
 

รปูที� 1 

กระดมุติดข้างหมวก 
 

                    1.2 ซม. 

 

ดมุโลหะสทีองตราสญัลกัษณ์มหาวทิยาลยัพระรปูพ่อขนุรามคาํแหงมหาราช (ตดิขา้งหมวก) ขนาดเสน้ผ่านศนูย์กลาง 1.2  ซม. 

 

รปูที� 2 

กระดมุติดเสื�อ 

 
            1.5  ซม. 

 

ดมุโลหะสทีองตราสญัลกัษณ์มหาวทิยาลยัรปูตราหลกัศลิาจารกึ (ตดิที�เสื�อ) ขนาดเสน้ผา่นศนูย์กลาง 1.5  ซม. 

 

รปูที� 3 

เครื�องหมายประดบัคอเสื�อ 

 

                                               2.5  ซม. 

 

2  ซม. 

โลหะโปรง่สทีองตราพระรปูพ่อขนุรามคําแหงมหาราช (เครื�องหมายประดบัคอเสื�อ) กวา้ง 2  ซม. สงู 2.5  ซม. 

 

 
 
 

ออกแบบโดย...อ.ยศระวี วายทองคํา 
ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

 



 
รปูที� 4 

อินทรธนูสาํหรบัเครื�องแบบปกติขาว 

 
 

    
  

    
  
 
 

 
 
                                              

                      12.5  ซม. 

แถบไหมสทีอง   

ขนาด 1 เซนตเิมตร 

บนพื�นสกัหลาดสดีํา 

 
 
 

 
 

    
     5  ซม. 

 

อินทรธนูปักดิ�นสีทองลายดอกสพุรรณิการ ์3 ดอก  

 
   อนิทรธนูแขง็ กวา้ง 5  ซม.  ยาว 12.5  ซม.  (พนกังานมหาวทิยาลยัชาย) 

   อนิทรธนูแขง็ กวา้ง 4.5  ซม.  ยาว 11.5  ซม.  (พนกังานมหาวทิยาลยัหญงิ) 

 

 
 

 
ออกแบบโดย...อ.ยศระวี วายทองคํา 

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

 



 
รปูที� 5 

อินทรธนูสาํหรบัเครื�องแบบปกติขาว 

 
 

อินทรธนูปักดิ�นสีทองลายดอกสพุรรณิการ ์2 ดอก 

 
   อนิทรธนูแขง็ กวา้ง 5  ซม.    ยาว 12.5  ซม.  (พนกังานมหาวทิยาลยัชาย) 
   อนิทรธนูแขง็ กวา้ง 4.5  ซม.  ยาว 11.5  ซม.  (พนกังานมหาวทิยาลยัหญงิ) 

 

 
 
 

 
 
 

 
ออกแบบโดย...อ.ยศระวี วายทองคํา 

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

 



 
รปูที� 6 

อินทรธนูสาํหรบัเครื�องแบบปกติขาว 

 
 

    

    

    

    
แถบไหมสทีอง 

ขนาด 0.5  เซนตเิมตร 

บนพื�นสกัหลาดสดีํา 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

              
             อินทรธนูปักดิ�นสีทองลายช่อดอกสพุรรณิการ ์ 

 

   อนิทรธนูแขง็ กวา้ง 5  ซม.    ยาว 12.5  ซม.  (พนกังานมหาวทิยาลยัชาย) 
   อนิทรธนูแขง็ กวา้ง 4.5  ซม.  ยาว 11.5  ซม.  (พนกังานมหาวทิยาลยัหญงิ) 

 

 
 
 

 
ออกแบบโดย...อ.ยศระวี วายทองคํา 

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

 

 



รปูที� 7 

อินทรธนูสาํหรบัเครื�องแบบปกติขาว 

 
 

อินทรธนูปักดิ�นสีทองลายช่อดอกสพุรรณิการ ์เพิ�มเส้นฐาน  

 

อนิทรธนูแขง็ กวา้ง 5  ซม.  ยาว 12.5  ซม.  (พนกังานมหาวทิยาลยัชาย) 

อนิทรธนูแขง็ กวา้ง 4.5  ซม.  ยาว 11.5  ซม.  (พนกังานมหาวทิยาลยัหญงิ) 
 
 
 

 
 

ออกแบบโดย...อ.ยศระวี วายทองคํา 

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
 

 

 

 



 
รปูที� 8 

อินทรธนูอ่อนสาํหรบัเครื�องแบบปฏิบติังานปกติ 

 

 
                               3  ซม. 

 

        
                         2  ซม.             

       

 

 
ไหมสทีอง 

ขนาด 1 เซนตเิมตร 

บนพื�นสกัหลาดสดีํา 

 

 
                                       4  ซม. 

 
อินทรธนูปักไหมสีทองขนาด  1  เซนติเมตร   3  แถบ 

แถบบนขมวดและปักดิ�นทองตราพระรปูพ่อขนุรามคาํแหงมหาราช ขนาด  2  เซนติเมตร 

 

ดา้นไหล่กวา้ง 4  ซม. ดา้นคอกวา้ง 3  ซม. 
(พนกังานมหาวทิยาลยัชาย – พนกังานมหาวทิยาลยัหญงิ) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ออกแบบโดย...อ.ยศระวี วายทองคํา 

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

 

 



 

รปูที� 9 

อินทรธนูอ่อนสาํหรบัเครื�องแบบปฏิบติังานปกติ 

 

 

 
 
 

อินทรธนูปักไหมสีทองขนาด  1  เซนติเมตร  2  แถบ 

แถบบนขมวดและปักดิ�นทองตราพระรปูพ่อขนุรามคาํแหงมหาราช ขนาด  2  เซนติเมตร 

 

ดา้นไหล่กวา้ง 4  ซม. ดา้นคอกวา้ง 3  ซม. 

(พนกังานมหาวทิยาลยัชาย – พนกังานมหาวทิยาลยัหญงิ) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ออกแบบโดย...อ.ยศระวี วายทองคํา 

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

 

 



รปูที� 10 

เครื�องแบบปกติขาว  

 

 
    ก    ก 
                        ข                   ข 

 

       ง     ค      ค 

          ง 

 
    จ       จ           ก        ข 

 

 

 

             

              ง 

 

 

     
                      จ                                  ค 

 

 
 พนักงานมหาวิทยาลยั (ชาย)  - พนักงานมหาวิทยาลยั (หญิง) 

 
 

 
 
 

 
 

ออกแบบโดย...อ.ยศระวี วายทองคํา 

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

 

 



รปูที� 11 

หมวกสาํหรบัพนักงานมหาวิทยาลยัชาย – พนักงานมหาวิทยาลยัหญิง 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

หมวกผูช้าย ดา้นหน้าหมวกตดิตราพระรปูพ่อขนุรามคาํแหงมหาราช ปกัดิ�นทองสงู 5  ซม. บนหมอนสกัหลาดสขีาว 

 
 

 
 
 

 
 

หมวกผูช้าย ดา้นขา้งหมวกตดิดมุโลหะสทีองตราพระรปูพ่อขนุรามคําแหงมหาราช ขนาด 1.2  ซม. ขา้งละ 1 ดมุ  

(ตามรปูที� 1) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

หมวกผูห้ญงิ ดา้นหน้าหมวกตดิตราพระรปูพ่อขนุรามคาํแหงมหาราช ปกัดิ�นทองสงู 4.5  ซม. บนหมอนสกัหลาดสขีาว 

หมวกผูห้ญงิ ดา้นขา้งหมวกตดิดมุโลหะสทีองตราพระรปูพ่อขนุรามคําแหงมหาราช ขนาด 1.2  ซม. ขา้งละ 1 ดมุ  
(ตามรปูที� 1) 

 
ออกแบบโดย...อ.ยศระวี วายทองคํา 

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์


