
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

เร่ือง  เคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย  
-------------------------------------------- 

 
 โดยที่เปนการสมควรใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีเคร่ืองแบบเปนลักษณะเดียวกัน มีระบบ  
ไดมาตรฐาน  และมีความเปนระเบียบเรียบรอย  อาศัยอํานาจตามความในขอ ขอ ๑๐ และขอ ๒๘ (๑) 
แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการ
บริหารพนักงานมหาวิทยาลัย  จึงกําหนดเคร่ืองแบบสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยไวดังนี้ 
 ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รียกวา  “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เร่ือง  เคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย” 
 ขอ ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  
 ขอ ๓   ในประกาศนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสรีสะเกษ  
   “อธิการบด”ี หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
   “เคร่ืองแบบ”   หมายความวา  เคร่ืองแตงกายทั้งหลาย รวมทั้งเคร่ืองหมาย
ตางๆ  ตลอดจนส่ิงประกอบเคร่ืองแตงกายอยางอ่ืน  ที่ไดกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยแตง” 
   “พนักงาน”   หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ที่ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐   
 ขอ ๔ เคร่ืองแบบพนักงาน  ม ี ๒   ชนิด  คือ 
   ๕.๑ เคร่ืองแบบปกติ  ใชในการปฏิบัติราชการ   ใหใชชุดสากลนิยม 
   ๕.๒ เคร่ืองแบบพิธีการ ใชในโอกาสงานพิธ ี  ม ี๓ ชนิด คือ   
    ๕.๒.๑  เคร่ืองแบบปกติขาว  ประกอบดวย 
     (๑)  หมวก 
     พนักงานชาย  ใหใชหมวกทรงหมอตาลสีขาว  กะบังหนาทําดวยหนัง
หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา  มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดที่ขางหมวกขางละ ๑ ดุม  ผาพัน
หมวกสีขาว ที่หนาหมวกติดครุฑพาหปกดิ้นสีทองสูง  ๔.๕  เซนติเมตร  บนหมอนสักหลาดสีขาว 
 



 
     พนักงานหญิง  หมวกแกปทรงออนพับปกสีขาว มีดุมโลหะสีทองตรา
ครุฑพาหขนาดเล็กติดที่ขางหมวกขางละ ๑ ดุม  ผาพันหมวกสีขาว ที่หนาหมวกติดครุฑพาหปกดิ้นสีทอง
สูง  ๔.๕ เซนติเมตร   บนหมอนสักหลาดสีขาว 
     การสวมหมวก  ใหสวมในโอกาสอันสมควร 
     (๒)  เส้ือ 
     พนักงานชาย  ใหใชเส้ือแบบราชการสีขาว  ใชดุมโลหะสีทองตรา
สัญลักษณพระราชลัญจกร  ขนาดใหญ  ๕  ดุม ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหประดับแพร
แถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณที่อกเส้ือเหนือกระเปาบนซายดวย  
     พนักงานหญิง  ใหใชเส้ือนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลมหรือคอปาน  
แขนยาวถึงขอมือ  มีตะเข็บหลัง ๔  ตะเข็บ ที่แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ พระราช
ลัญจกร ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑.๕ เซนติเมตร ๓ ดุม สําหรับแบบเส้ือคอแหลม  และ ๕ ดุม  สําหรับ
แบบเส้ือคอปาน  มีกระเปาลางขางละ  ๑ กระเปา เปนกระเปาเจาะเฉียงเล็กนอยไมมีใบปกกระเปา และ
ใหใชเส้ือคอพับแขนยาวสีขาวผูกผาพันคอสีดําเงื่อนกลาสี   
     (๓)  อินทรธน ู   
     อินทรธน ู ใหใชอินทรธนูแข็งกวาง ๔ เซนติเมตร ยาวตามความยาว
ของบา  พื้นสักหลาดสีดํา  ติดทับเส้ือเหนือบาทั้งสองขางจากไหลไปคอ  ดานคอปลายมนติดดุมโลหะสี
ทองตราสัญลักษณพระราชลัญจกร ขนาดเล็ก  อินทรธนูมีลายดังนี ้
     พนักงานที่มีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี  มีแถบสีทองกวาง  ๑ 
เซนติเมตรเปนขอบ และปกดิ้นสีทองลายรักรอย (ดอกลําดวน)  มีดอก ๑ ดอก ไมเกิน ๑ ใน ๓ สวนของอินทรธน ู 
     พนักงานที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี คุณวุฒิปริญญาโท  หรือมีเงินเดือน
ถึงข้ันต่ําของคุณวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป  แตไมถึงเงินเดือนข้ันต่ําของคุณวุฒิปริญญาเอก  มีแถบสีทอง
กวาง ๑ เซนติเมตรเปนขอบ  และปกดิ้นสีทองลายรักรอย(ดอกลําดวน) มีดอก ๒ ดอก เรียงตามสวนยาว
ของอินทรธนูไมเกิน ๒ ใน ๓ สวนของอินทรธน ู 
     พนักงานที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือมีเงินเดือนถึงข้ันต่ําของคุณวุฒิ
ปริญญาเอกข้ึนไป  มีแถบสีทองกวาง ๑ เซนติเมตรเปนขอบ และปกดิ้นสีทองลายรักรอย (ดอกลําดวน)  
มีดอก ๓ ดอก ยาวตลอดสวนกลางของอินทรธนู 
     (๔)  เคร่ืองหมายแสดงสังกัด  รูปเสมาธรรมจักร 
     พนักงานชาย    ใหมีเคร่ืองหมายแสดงสังกัด  ทําดวยโลหะโปรงสี
ทองไมมีขอบ  สูง  ๒  เซนติเมตร  ติดที่คอเส้ือตอนหนาทั้งสองขาง   
     พนักงานหญิง  ใหมีเคร่ืองหมายแสดงสังกัด  ทําดวยโลหะโปรง  สีทอง
ไมมีขอบ  สูง ๒  เซนติเมตร  ติดที่คอแบะของเส้ือตอนบนทั้งสองขาง 

-๒- 



 
     (๕)  กางเกง  กระโปรง 
     พนักงานชาย  ใหใชกางเกงแบบราชการสีขาวขายาว  ไมพับปลายขา 
     พนักงานหญิง  ใหใชกระโปรงสีขาว  ตีเกล็ดดานหนา  ๒  เกล็ด  
และดานหลัง ๒  เกล็ด  ยาวปดเขา   ปลายบานเล็กนอยใชกับเส้ือคอปาน 
     (๖)  รองเทา  ถุงเทา 
     พนักงานชาย  ใหใชรองเทาหุมสนหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา  ถุงเทาสีดํา  
     พนักงานหญิง  ใหใชรองเทาหุมสนหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําแบบ
ปดปลายเทาไมมีลวดลาย  สนสูงไมเกิน  ๑๐  เซนติเมตร  ถุงเทายาวสีเนื้อ 
    ๕.๒ .๒   เคร่ืองแบบคร่ึงยศ   ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับ
เคร่ืองแบบปกติขาว  เวนแตกางเกง   หรือกระโปรงใหใชผาสักหลาด   หรือสําเ ร็จสีดําประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
    ๕.๒ .๓ .  เคร่ืองแบบเต็มยศ  ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับ
เคร่ืองแบบคร่ึงยศสวมสะพาย 
 ขอ  ๖  การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  ใหปฏิบัติตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  
เร่ืองลําดับเกียรติ  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณไทยโดย
อนุโลม  
 ขอ  ๗  การประดับเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ และผาพันแขนไวทุกข  ใหประดับและสวมตาม
พระราชบัญญัตเิคร่ืองแบบขาราชการฝายพลเรือนโดยอนุโลม 
 ขอ  ๘  การแตงเคร่ืองแบบที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหแตงตามหมายของสํานักพระราชวัง  
หรือมติของสภามหาวิทยาลัย  หรือระเบียบ คําส่ังมหาวิทยาลัยแลวแตกรณี 
 ขอ  ๙  ในกรณีที่มีปญหาในการตีความตามประกาศนี ้ หรือการดําเนินการอ่ืนใดที่มิไดระบุ
ไวในประกาศนี้  ให ก.บ.ม. เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   

(ผูชวยศาสตราจารยกนก  โตสุรัตน) 
                                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
                                                                ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 

-๓- 


