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ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
วาดวยเคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยเคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  และมาตรา  ๖๗  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

บูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยบูรพา  จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยเคร่ืองแบบพนักงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๒”   
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา   ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และที่แกไขเพิ่มเติม   
“เคร่ืองแบบ”  หมายความวา  เคร่ืองแตงกายทั้งหลายรวมทั้งเคร่ืองหมายตาง ๆ  ตลอดจน 

ส่ิงประกอบเครื่องแตงกายอยางอื่นที่กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย  แตงตามรูปแบบแนบทาย
ขอบังคับนี้ 

“ดุมตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย”  หมายถึง  ดุมโลหะสีทอง  มีการนําตราสัญลักษณประจํา
มหาวิทยาลัย  เปนวงกลมซอนกันสองวง  วงกลมในมีรูปเลขไทย  “๙”  อยูตรงกลาง  ลอมรอบดวย 
กนกเปลวเพลิงดานบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก  ดานลางของเลข  ๙  เปนเสนโคงสามเสน  วงกลมนอก
เบื้องบนมีคําวา  “สุโข  ปฺาปฏิลาโภ”  เบื้องลางมีคําวา  “มหาวิทยาลัยบูรพา”  เปนองคประกอบ   
ตามรูปที่  ๑  แนบทายขอบังคับนี้   

“เข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย”  หมายถึง  เข็มโลหะสีทองมีการนําตราสัญลักษณประจํา
มหาวิทยาลัย  เปนวงกลมซอนกันสองวง  วงกลมในมีรูปเลขไทย  “๙”  อยูตรงกลาง  ลอมรอบดวย 
กนกเปลวเพลิงดานบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก  ดานลางของเลข  ๙  เปนเสนโคงสามเสน  วงกลมนอก
เบื้องบนมีคําวา  “สุโข  ปฺาปฏิลาโภ”  เบื้องลางมีคําวา  “มหาวิทยาลัยบูรพา”  บริเวณดานบน 
และดานลางของวงกลม   วงนอกมีรูปลวดลายไทยประดับอยูในทรงพุมขาวบิณฑ  ใชติดคอเสื้อ
เคร่ืองแบบปกติขาวของพนักงานชาย  และหญิง  ตอนหนาทั้ง  ๒  ขาง  เปนองคประกอบ  ตามรูป  ที่  ๒  
แนบทายขอบังคับนี้   
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“เคร่ืองหมายหนาหมวก”  หมายถึง  เคร่ืองหมายหนาหมวก  โลหะสีทอง  มีการนําตราสัญลักษณ
ประจํามหาวิทยาลัย  เปนวงกลมซอนกันสองวง  วงกลมในมีรูปเลขไทย  “๙”  อยูตรงกลาง  ลอมรอบดวย
กนกเปลวเพลิง  ดานบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก  ดานลางของเลข  ๙  เปนเสนโคงสามเสน  วงกลมนอก
เบื้องบนมีคําวา  “สุโข  ปฺาปฏิลาโภ”  เบื้องลางมีคําวา  “มหาวิทยาลัยบูรพา”  มีลวดลายไทยประดับ
อยูโดยรอบทรงพุมขาวบิณฑเปนองคประกอบ  ตามรูปที่  ๓  แนบทายขอบังคับนี้   

“อินทรธนู”  หมายถึง  เคร่ืองหมายประดับบาขนาดกวาง  ๕  เซนติเมตร  ยาวตามความยาว 
ของบาพื้นสักหลาดสีดํา  บนอินทรธนูปกดวยไหมสีทอง  โดยอินทรธนูแข็งมีการนําตราสัญลักษณ
ประจํามหาวิทยาลัย  เปนวงกลมซอนกันสองวง  วงกลมในมีรูปเลขไทย  “๙”  อยูตรงกลาง  ลอมรอบดวย
กนกเปลวเพลิง  ดานบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก  ดานลางของเลข  ๙  เปนเสนโคงสามเสน  วงกลมนอก
เบื้องบนมีคําวา  “สุโข  ปฺาปฏิลาโภ”  เบื้องลางมีคําวา  “มหาวิทยาลัยบูรพา”  เปรียบเสมือน 
ดวงอาทิตยที่สองแสงแหงปญญา  ดานลางของตราสัญลักษณมีแถบ  ๓  แถบ  ลายคลื่นทะเล  ดานบน
ของตราสัญลักษณประดับลวดลายไทย  ทรงพุมขาวบิณฑเปรียบด่ังรัศมีดวงอาทิตย  มีลายกระจังประดับ
ซายและขวา   ปลายอินทรธนูมนติดดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยขนาดเล็ ก 
เปนองคประกอบ  ตามรูปที่  ๔  แนบทายขอบังคับนี้ 

ขอ ๔ เคร่ืองแบบพนักงานมี  ๒  ชนิด  คือ   
  ๔.๑ เคร่ืองแบบปฏิบัติงาน   
   ใหใชชุดสากลนิยมหรือชุดสุภาพ 
  ๔.๒ เคร่ืองแบบพิธีการมี  ๓  ชนิด  คือ   
   ๔.๒.๑ เคร่ืองแบบปกติขาว 

    (ก) สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยชาย  ประกอบดวย 

     (๑) หมวก  ทรงหมอตาลสีขาว  กระบังหนาทําดวยหนังหรือ

วัตถุเทียมสีดํา  สายรัดคางสีทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  มีดุมตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  ขนาดเล็กติดที่

ขางหมวก  ขางละ  ๑  ดุม  ผาพันหมวกเปนแถบลายถักสีขาว  ที่หนาหมวกติดเคร่ืองหมายหนาหมวก 

     (๒) เส้ือ  แบบราชการสีขาว  ใชดุมโลหะสีทอง  ตราสัญลักษณ

มหาวิทยาลัย  ๕  ดุม  ติดเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยที่คอเส้ือดานหนาทั้ง  ๒  ขาง  มีอินทรธนู

ประดับบาเ ส้ือทั้ ง   ๒   ขาง   ผูได รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหประดับแพรแถบ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณที่อกเส้ือเหนือกระเปาบนซายดวย 
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     (๓) กางเกงขายาวสีขาว  แบบราชการไมพับปลายขา 

     (๔) เข็มขัดหนังสีดํา 
     (๕) รองเทาหนังหุมสนสีดํา  ไมมีลวดลาย  และถุงเทาสีดํา 
    (ข) สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยหญิง  ประกอบดวย 
     (๑) หมวก  เปนหมวกแก็ปทรงออนพับปกสีขาว  สายรัดคาง 

สีทองมีดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยติดที่ขางหมวกขางละ  ๑  ดุม  ผาพันหมวกสีขาว 
ที่หนาหมวกติดเคร่ืองหมายหนาหมวก 

     (๒) เส้ือ  ใหใชเส้ือนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลม  แขนยาว
ถึงขอมือมีตะเข็บหลัง  ๔  ตะเข็บ  ที่แนวสาบอก  มีดุมตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  ขนาดเสนผาศูนยกลาง   
๑.๕  เซนติเมตร  ๓  ดุม  มีกระเปาลางขางละ  ๑  กระเปา  เปนกระเปาเจาะเฉียงเล็กนอย  ไมมีใบปกกระเปา   
มีอินทรธนูประดับบาเส้ือทั้ง  ๒  ขาง  ติดเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยที่ปกเส้ือดานหนาทั้ง  ๒  ขาง  
และใหใชเส้ือคอพับแขนยาวสีขาวผูกผาพันคอสีดําเง่ือนกลาสี  ผูไดรับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ  
ใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณที่อกเส้ือเบื้องซายดวย 

     (๓) กระโปรง  ใหใชกระโปรงสีขาว  ตีเกล็ดดานหนา  ๒  เกล็ด  
และดานหลัง  ๒  เกล็ด  ยาวปดเขา  ปลายบานเล็กนอย 

     (๔) รองเทาหนังหุมสนปดปลายเทาสีดํา  ไมมีลวดลาย  สนสูง
ไมเกิน  ๑๐  เซนติเมตร  และถุงเทายาวสีเนื้อ 

     เคร่ืองแบบปกติขาวของพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ  ๔.๒.๑  
ใหมีลักษณะตามรูปที่  ๕  แนบทายขอบังคับนี้ 

   ๔.๒.๒ เคร่ืองแบบครึ่งยศ  ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบ
ปกติขาว  เวนแตกางเกง  หรือกระโปรงใหใชผาสีดํา  และผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ที่ไดรับพระราชทานตามที่ระบุในหมายกําหนดการหรือกําหนดการ  สําหรับผูไดรับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายใหประดับแตดารา  โดยไมสวมสายสะพาย   

   ๔.๒.๓ เคร่ืองแบบเต็มยศ  ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบ
คร่ึงยศและผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณที่ไดรับ
พระราชทาน   ตามที่ระบุในหมายกําหนดการ  หรือกําหนดการ  สําหรับผูที่ไดรับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายใหประดับดารา  และสวมสายสะพายที่ไดรับพระราชทาน  ถาไดรับ
พระราชทานมากกวาหนึ่งสายตองประดับดาราของสายสะพายอื่นดวย 
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ขอ ๕ การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  ใหปฏิบัติตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี   
เร่ือง  ลําดับ  เกียรติ  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย 

ขอ ๖ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยแตงเคร่ืองแบบปฏิบัติงานหรือเคร่ืองแบบพิธีการ  ในการ
เขารวมงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  หรือพิธีตาง ๆ  ตามที่ระบุในหมายกําหนดการ  หรือกําหนดการ   
และโอกาสอื่น ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๗ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
เกษม  สุวรรณกุล 

นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 



 
แบบแนบทายขอบงัคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยเคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา   

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 

                                       
 

รูปท่ี ๑.  ดุมตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย 

 

 

 
 

รูปท่ี ๒.  เข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย 

 

 

  
รูปท่ี ๓.  เครื่องหมายหนาหมวก 
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รูปท่ี  ๔.  อินทรธน ู
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๑.  เครื่องหมายหนาหมวก 
๒.  อินทรธนู 

๓.  เข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย 

  
                                                           ๔.  ดุมตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย 
 

รูปท่ี   ๕ 

 
 


