
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเครื ่องแบบ และเครื ่องหมายของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน        
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕  
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยเครื่องแบบ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕” 

 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยเครื่องแบบ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 “พนักงาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ที่ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
/ “เครื่องแบบ” ... 
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 “เครื่องแบบ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายทั้งหลาย รวมทั้งเครื่องหมายต่างๆ ตลอดจนสิ่งประกอบ
เครื่องแต่งกายอย่างอ่ืนที่ได้ก าหนดให้พนักงานแต่ง 

 ข้อ ๕  ตรา เครื่องหมาย เครื่องแบบของพนักงาน และการใช้ตรา เครื่องหมาย และเครื่องแบบของ
พนักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

หมวด ๑ 
ตรา เครื่องหมาย และเครื่องแบบของพนักงาน 

 ข้อ ๖  เครื่องแบบพนักงาน มี ๒ ชนิด ได้แก่ 
 (๑)  เครื่องแบบปฏิบัติราชการ   
 (๒)  เครื่องแบบพิธีการ 

 ข้อ ๗ เครื่องแบบปฏิบัติราชการ มี ๒ ชนิด ได้แก ่เครื่องแบบสีกากีคอพับ และเครื่องแบบสีกากีคอแบะ  
 (๑) หมวก 
  (ก) พนักงานชาย ให้ใช้หมวกแบบราชการทรงหม้อตาลสีกากีที่หน้าหมวก ติดตราครุฑพ่าห์ 
  (ข) พนักงานหญิง ให้ใช้หมวกแก๊ปแบบราชการทรงอ่อนพับปีกสีกากี ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ 
  (ค) พนักงานหญิงมุสลิม หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ ให้ใช้ผ้าคลุม ศีรษะสีกากีหรือสีกลมกลืนกับเสื้อ 
กระโปรงหรือกางเกง โดยต้องไม่คลุมใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะด้านข้างยาวถึงบ่า ด้านหน้ายาวถึงระดับหน้าอก 
ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบ ในกรณีที่มีการสวมหมวกให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ 
  การสวมหมวกให้สวมโอกาสอันควร  
 (๒) เสื้อ 
  พนักงานชายและพนักงานหญิง ให้ใช้เสื ้อประเภทสีกากี โดยให้ใช้แบบเสื ้อ เช่นเดียวกับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยอนุโลม 
  ส าหรับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนด้านซ้ายด้วย 
 (๓) อินทรธนู 
  (ก) พนักงานด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน อินทรธนูอ่อนติดทับเสื้อ เหนือบ่าทั้งสองข้างจาก
ไหล่ไปคอ ประกอบด้วยแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ แถบบนขมวดติดดุม โลหะสีทองตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร 
  (ข)  พนักงานด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการ และต าแหน่งระดับช านาญงาน อินทรธนูอ่อน      
ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ประกอบด้วยแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร ๓ แถบ แถบบนขมวด    
ติดดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร 
 

/ (ค) พนักงาน ... 
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  (ค) พนักงานด ารงต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ต าแหน่งระดับช านาญการ ต าแหน่งระดับ
ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ต าแหน่งอาจารย์ และต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อินทรธนูอ่อน ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ประกอบด้วยแถบสีทองกว้าง ๓ เซนติเมตร ติดทางต้น
อินทรธนู ๑ แถบ และแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงต่อไป อีก ๑ แถบ แถบบนขมวดติดดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร 
  (ง)  พนักงานด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต าแหน่งระดับ
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์ อินทรธนูอ่อน 
ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ประกอบด้วย แถบสีทองกว้าง ๓ เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู ๑ แถบ 
และแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก ๑ แถบ แถบบนขมวดติดดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร และมีตราครุฑพ่าห์ ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองประทับตรงกลางแถบ ๓ เซนติเมตร 
 (๔)  กางเกง กระโปรง  
  (ก) พนักงานชายให้ใช้กางเกงประเภทสีกากี โดยให้ใช้แบบกางเกง เช่นเดียวกับข้าราชการ      
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยอนุโลม 
  (ข) พนักงานหญิงให้ใช้กางเกงหรือกระโปรงประเภทสีกากี โดยให้ใช้แบบกางเกงหรือกระโปรง
เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยอนุโลม 
 (๕)  เข็มขัด  
  พนักงานชายและพนักงานหญิง ให้ใช้แบบราชการ หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทองมีรูปครุฑดุนนูน
อยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มส าหรับสอดรู 
 (๖)  รองเท้า ถุงเท้า 
  พนักงานชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า ถุงเท้าสีด า 
  พนักงานหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด าแบบ ปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย 
ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเนื้อ 
 (๗)  เครื่องหมายประดับคอเสื้อ 
  พนักงานชายและพนักงานหญิง ให้ใช้เครื ่องหมายตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 (๘)  ป้ายชื่อและต าแหน่ง ให้มีป้ายชื่อพื้นสีด า ตัวอักษรสีขาวหรือสีทอง ขนาดกว้าง ไม่เกิน ๒.๕ 
เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๗.๕ เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อต าแหน่งในการบริหารงานหรือชื่อต าแหน่งตาม
สายงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา 
 เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ให้มีลักษณะตามรูปทีแ่นบท้ายข้อบังคับนี้ 

 
/ ข้อ ๘ เครื่องแบบพิธีการ ... 
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 ข้อ ๘ เครื่องแบบพิธีการ มี ๓ ประเภท คือ 
 (๑)  เครื่องแบบปกติขาว 
 (๒)  เครื่องแบบครึ่งยศ 
 (๓)  เครื่องแบบเต็มยศ 

 ข้อ ๙ ลักษณะเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบปกติขาวของพนักงาน มีดังนี้ 
 (๑) หมวก 
  (ก) พนักงานชาย ให้ใช้หมวกแบบราชการทรงหม้อตาลสีขาวที่หน้าหมวก ติดตราครุฑพ่าห์ 
  (ข) พนักงานหญิง ให้ใช้หมวกแก๊ปแบบราชการทรงอ่อนพับปีกสีขาว ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ 
  (ค) พนักงานหญิงมุสลิม หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีด า โดยต้องไม่คลุมใบหน้า  
ชายผ้าคลุมศีรษะสอดไว้ในปกเสื้อคอพับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ในกรณีที่มีการสวมหมวก ให้สวมหมวกทับผ้า
คลุมศีรษะ 
  การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร  
 (๒)  เสื้อ 
  (ก) พนักงานชาย ให้ใช้เสื ้อแบบราชการสีขาว ใช้ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดเส้น         
ผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร ๕ ดุม ที่คอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างติดตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และท่ีไหล่เสื้อประดับอินทรธนูทั้งสองข้างผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับ
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนด้านซ้ายด้วย 
  (ข) พนักงานหญิง ให้ใช้เสื ้อแบบราชการสีขาว ใช้ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดเส้น        
ผ่าศนูย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ๓ ดุม ส าหรับแบบเสื้อคอแหลม และ ๕ ดุม ส าหรับแบบเสื้อคอป้าน ที่คอเสื้อด้านหน้า
ทั้งสองข้างติดตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนู
ทั้งสองข้าง ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายด้วย 
 (๓)  อินทรธนู  
  ให้ใช้อินทรธนูแข็งกว้าง ๔ เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า ติดพับเสื้อ เหนือบ่าทั้งสองข้าง
จากไหลไปคอ ดังต่อไปนี้ 
  (ก)  พนักงานด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน อินทรธนูพื้นสักหลาดสีด า ติดทับ เสื้อเหนือบ่าทั้ง
สองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ขนาดเล็ก ด้านซ้ายและด้านขวา
ของดุมมีลายใบเทศประกอบ มีแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตรเป็นขอบแนว กึ่งกลางอินทรธนูมีลายดอกพะยอม   
ปักดินทอง ๒ กลุ่ม อยู่ห่างจากขอบล่างไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของอินทรธนู 
 

 
/ (ข) พนักงาน ... 



- ๕ - 
 

  (ข)  พนักงานด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการ และต าแหน่งระดับช านาญงาน อินทรธนูพ้ืน
สักหลาดสีด าติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมนติดดุม โลหะสีทองตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ด้านซ้ายและด้านขวาของดุมมีลายใบเทศประกอบ มีแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร        
เป็นขอบแนว กึ่งกลางอินทรธนูมีลายดอกพะยอมปักดิ้นทอง ๓ กลุ่ม อยู่ห่างจากขอบล่างไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของ
อินทรธนู 
  (ค)  พนักงานด ารงต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ต าแหน่งระดับช านาญการ ต าแหน่งระดับ
ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ต าแหน่งอาจารย์ และต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อินทรธนูพื้นสักหลาดสีด า ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมน ติดดุมโลหะสีทอง        
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ด้านซ้ายและด้านขวาของดุมมีลายใบเทศประกอบ มีแถบสีทองกว้าง         
๑ เซนติเมตร เป็นขอบแนว กึ่งกลางอินทรธนูมีลายดอกพะยอมปักดิ้นทอง อยู่ห่างจากขอบล่าง ไม่เกิน ๑ ใน ๔  
ของอินทรธนู 
  (ง)  พนักงานด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต าแหน่งระดับ
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์ อินทรธนูพื้นสักหลาดสีด า
ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทอง ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย    
ขนาดเล็ก ด้านซ้ายและด้านขวาของดุมมีลายใบเทศประกอบ มีแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร เป็นขอบแนว 
กึ่งกลางอินทรธนูมีลายดอกพะยอม ปักดิ้นทองเพ่ิมเส้นฐาน อยู่ห่างจากขอบล่าง ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของอินทรธนู 
  (จ)  รูปแบบของอินทรธนูปรากฏตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ 
  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่อกเสื้อ
เหนือกระเป๋าบนซ้าย 
 (๔)  เครื่องหมายประดับคอเสื้อ 
  พนักงานชายและพนักงานหญิง ให้ใช้เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 (๕) กางเกง 
  พนักงานชาย ให้ใช้กางเกงขายาวสีขาวไม่พับปลายขา 
 (๖) กระโปรง  
  พนักงานหญิง ให้ใช้กระโปรงสีขาวตีเกล็ดด้านหน้าสองเกล็ด และด้านหลังสองเกล็ด ยาวปิดเข่า 
ปลายบานเล็กน้อยใช้กับเสื้อคอป้าน หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อยใช้กับเสื้อคอแหลม 
  พนักงานหญิงมุสลิม ให้ใช้กระโปรงสีขาว ตีเกล็ดด้านหน้า ๒ เกล็ด และด้านหลัง ๒ เกล็ด     
ยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่าปลายบานเล็กน้อย กระโปรงทั้งสองแบบดังกล่าว    
จะให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้ 
 

/ (๗) รองเท้า ถุงเท้า ... 



- ๖ - 
 

 (๗)  รองเท้า ถุงเท้า 
  พนักงานชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า ถุงเท้าสีด า 
  พนักงานหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด าแบบปิด ปลายเท้าไม่มีลวดลาย 
ส้นสูงไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเนื้อ 

 ข้อ ๑๐  เครื่องแบบครึ่งยศ ให้มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่
กางเกงของพนักงานชายหรือกระโปรงพนักงานหญิง ให้ใช้ผ้าสีด า และให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานตามที่ระบุไว้ในหมายก าหนดการ หรือก าหนดการส าหรับผู้ที่ได้รับ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายให้ประดับแต่ดารา โดยไม่สวมสายสะพาย 

 ข้อ ๑๑  เครื่องแบบเต็มยศ ให้มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ และผู้ที่
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประดับเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานตามที่ระบุไว้ใน
หมายก าหนดการ หรือก าหนดการส าหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายให้ประดับดารา 
และสวมสายสะพายที่ได้รับพระราชทาน ถ้าได้รับพระราชทานมากกว่าหนึ่งสาย ต้องประดับดาราของสายอื่นด้วย 

หมวด ๒ 
การแต่งเครื่องแบบ 

 ข้อ ๑๒ การแต่งเครื่องแบบตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามหมายส านักพระราชวัง หรือตามที่ระบุ      
ในหมายก าหนดการหรือก าหนดการ หรือตามระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

 ข้อ ๑๓  การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานให้แต่งตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนด 

 ข้อ ๑๔  ในการปฏิบัติงาน ถ้ามิได้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการให้แต่งกายด้วยชุดสากลนิยมให้
สุภาพเรียบร้อย 

หมวด ๓ 
เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ ๑๕  ผู้ซึ่งได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เครื่องหมายกิตติมศักดิ์ เข็มวิทยฐานะ หรือเครื่องหมาย
แสดงความสามารถ ให้ประดับตามข้อบังคับของส่วนราชการหรือสถาบันนั้นๆ ก าหนด 

 ข้อ ๑๖  การประดับเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญ หรือตราที ่เป็นเครื ่องประดับต่างประเทศ          
กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ไทย และการแต่งเครื่องแบบที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์      
ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้น าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย และหนังสือเรื่อง เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ไทยซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิมพ์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

/ ข้อ ๑๗ พนักงาน... 



- ๗ - 
 

 ข้อ ๑๗  พนักงานผู้ซึ ่งสิ ้นสุดสัญญาจ้างไปแล้ว สามารถแต่งเครื่องแบบตามข้อบังคับนี้ โดยให้ใช้
เครื่องแบบเช่นเดียวกันกับพนักงาน เว้นแต่ให้ติดตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย และเครื่องหมายอักษร นก ท าด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร
ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา 

 ข้อ ๑๘  ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้    
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ และให้ถือเป็นที่สุด 

 ข้อ ๑๙  ให้พนักงานมีสิทธิประดับอินทรธนูตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปพลางก่อนจนกว่ามหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดให้มี
อินทรธนูส าหรับเครื่องแบบปกติขาวตามข้อบังคับนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

 

 

 (ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ) 
 ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบอินทรธนูพนักงาน แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประเภทต าแหน่ง อินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งแบบอินทรธนู 

วิชาการ บริหาร 
วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ทั่วไป เครื่องแบบปฏิบัติการ เครื่องแบบพิธีการ 

ศาสตราจารย์ 
 
 
รองศาสตราจารย์ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานอธิการบดี 
หรือเทียบเท่า 

เชี่ยวชาญพิเศษ 
 
 
เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 

๑  แ ถ บ ใ ห ญ ่  ๑  แ ถ บ เ ล็ ก 
แถบบนขมวดติดดุมโลหะสีทอง
ตราส ัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
เพิ่มครุฑพ่าห ์
 
 

ดอกพะยอมเพ่ิมเส้นฐาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 
อาจารย์ 

ผู้อ านวยการกอง 
หรือเทียบเท่า 

ช านาญการพิเศษ 
 
 
ช านาญการ 
 

ช านาญงานพิเศษ 
 

๑  แ ถ บ ใ ห ญ ่  ๑  แ ถ บ เ ล็ ก 
แถบบนขมวดติดดุมโลหะสีทอง
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  
 
 

ดอกพะยอม 
 
 
 
 

  ปฏิบัติการ ช านาญงาน 
 
 
 
 

๓ แถบเล็ก แถบบนขมวดติด
ดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย 

  

ดอกพะยอม ๓ กลุ่ม 
 

   ปฏิบัติงาน ๒ แถบเล็ก แถบบนขมวดติด
ดุมโลหะสีทอง 
ตราสญัลักษณ์มหาวิทยาลยั 

 

ดอกพะยอม ๒ กลุ่ม 


