
 
       ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

        วาดวยเขม็เครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล   
 พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

 

    โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย        
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ 
      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุม คร้ังที่ ๔๔๒  วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ จึงออกขอบังคับไวดังนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวทิยาลัยมหดิล  วาดวยเข็มเครือ่งหมายมหาวทิยาลัย 
มหิดล  พ.ศ. ๒๕๕๓”  

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบยีบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยเข็มเครือ่งหมายมหาวทิยาลัยมหดิล พ.ศ.๒๕๓๙ 
ขอ ๔ ในขอบงัคับนี้ 

               “ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความวา  ขาราชการ พนักงานมหาวทิยาลัยมหดิล  
พนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือสวนงาน) และลูกจางของมหาวิทยาลัยมหิดล 
     “เข็มเครื่องหมาย”     หมายความวา    เข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยสําหรับผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยทีป่ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตดิตอกันตามระยะเวลาทีก่ําหนด 
                ขอ ๕  เข็มเครื่องหมายตามขอบังคับนี้แบงออกเปน ๕ ช้ัน ไดแก ช้ันเกยีรติคุณ  ช้ันพเิศษ ช้ัน ๑  
ช้ัน ๒ และชั้น ๓  
                ขอ ๖ เข็มเครื่องหมายแตละชัน้ และแตละขนาด ใหมีลักษณะตามแบบภาพและรายละเอียดแนบ
ทายขอบังคับนี้  
                ขอ ๗ ผูที่มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายในแตละชั้น ไดแก 

(๑) ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานจนครบวาระเกษียณอายุราชการหรือ 
เกษยีณอายุงาน มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายเกียรติคณุ 

(๒) ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ตองปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัยติดตอกันเปนเวลาไมนอย 
กวา ๒๕ ป  มสิีทธิประดับเข็มเครื่องหมายชั้นพิเศษ 

(๓) ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ตองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดตอกันเปนเวลาไมนอย 
กวา ๒๐ ป  มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายชั้น ๑ 
 
 



  
                                                                                           - ๒ - 
 

(๔) ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ตองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดตอกันเปนเวลาไมนอย 
กวา ๑๐ ป  มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายชัน้ ๒ 

(๕) ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ตองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดตอกันเปนเวลาไมนอย 
กวา ๕ ป  มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายชัน้ ๓                 
 ขอ ๘  การติดหรือประดับเขม็เครื่องหมายใหติดหรือประดับในที่ที่เหมาะสม 
                ขอ ๙ ใหมหาวทิยาลัยสํารวจรายชื่อผูที่มีสิทธิตามขอ ๗ และจัดทําเข็มเครื่องหมายเพือ่มอบใหแก   
ผูที่มีสิทธิ  
                ขอ ๑๐  ผูที่มีสิทธิติดหรือประดับเข็มเครื่องหมายตามขอบังคับนี้แลว ใหมีสิทธิติดหรือประดับเข็ม
เครื่องหมายตอไป                         

ขอ ๑๑  ผูที่มสิีทธิติดหรือประดับเข็มเครื่องหมายกอนขอบังคับนี้ใชบังคับ  ใหมีสิทธิติดหรือ
ประดับเข็มเครื่องหมายตอไป  ตามที่กําหนดไวในระเบยีบมหาวิทยาลยัมหิดล วาดวยเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลยั 
มหิดล  พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ขอ  ๑๒  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  ในกรณีที่มีปญหาเกีย่วกับการปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งการใหปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และถือเปนที่สุด 

 
                                      ประกาศ   ณ  วนัที ่     ๒๙     กันยายน  ๒๕๕๓      
 

             
 

                                                                               (ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ  พานิช) 
                                                                                         นายกสภามหาวทิยาลัยมหดิล 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ       เหตุผลในการออกขอบังคับฉบับนี้ คือโดยที่สมควรปรับปรุงเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใชอยูเดิมให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหมีความสวยงามและเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออก
ขอบังคับนี้ 



รายละเอียดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลยัมหดิล  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีสิทธิประดับเข็ม
เครื่องหมายช้ัน ๓ รูปแบบทรงสูง พื้นหลังลงยาสีฟ้า ขนาดความสูง ๔.๐๐ ซ.ม. ความ
กว้าง ๒.๐๐ ซ.ม.ท าด้วยโลหะชุบทอง พระมหาพิชัยมงกุฎ จักร ตรี สีทอง พระ
ปรมาภิไธยย่อ ม สีเงิน ลอยตัวติดทับบนพื้นสีฟ้า 

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี มีสิทธิประดับเข็ม
เครื่องหมายช้ัน ๒ รูปแบบทรงสูง พื้นหลังลงยาสีน้ าเงิน ขนาดความสูง ๔.๐๐ ซ.ม. ความกว้าง 
๒.๐๐ ซ.ม.ท าด้วยโลหะชุบทอง พระมหาพิชัยมงกุฎ จักร ตรี สีทอง พระปรมาภิไธย 
 ย่อ ม สีเงิน ลอยตัวติดทับบนพื้นสีน้ าเงิน 

ชั้น ๓ สีฟ้า 

ชั้น ๒ สีน้้าเงิน 

ชั้น ๑ สีแดง 

ชั้น พิเศษ สีน้้าเงิน 

ชั้น เกียรติคุณ สีน้้าเงิน 

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี มีสิทธิประดับเข็ม
เครื่องหมายช้ัน ๑ รูปแบบทรงสูง พื้นหลังลงยาสีแดง ขนาดความสูง ๔.๐๐ ซ.ม. ความกว้าง 
๒.๐๐ ซ.ม.ท าด้วยโลหะชุบทอง พระมหาพิชัยมงกุฎ จักร ตรี สีทอง พระปรมาภิไธย 
 ย่อ ม สีเงิน ลอยตัวติดทับบนพื้นสีแดง 

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี มีสิทธิประดับเข็ม
เครื่องหมายช้ันพิเศษ รูปแบบทรงรี รอบวงด้านบน มีค าว่า อตฺตาน  อุปม  กเร ด้านล่างมีค าว่า 
มหาวิทยาลัยมหิดล พื้นหลังลงยาสีน้ าเงิน ขนาดความสูง ๒.๐๒ ซ.ม. ความกว้าง ๑.๐๘ ซ.ม.ท า
ด้วยโลหะชุบทอง ส่วนพระมหาพิชัยมงกุฎ จักร ตรี และพระปรมาภิไธยย่อ ม ท าด้วยทองค า
แท้ลอยตัว ติดทับบนพื้นสีน้ าเงิน 

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันจนครบวาระเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุงาน 
มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายช้ันเกียรติคุณ รูปแบบทรงรี รอบวงด้านล่างมีค าว่า
มหาวิทยาลัยมหิดล พื้นหลังลงยาสีน้ าเงิน ขนาดความสูง ๒.๐๙ ซ.ม. ความกว้าง ๒.๐๒ ซ.ม.ท า
ด้วยโลหะชุบทอง ส่วนพระมหาพิชัยมงกุฎ จักร ตรี และพระปรมาภิไธยย่อ ม ท าด้วยทองค าแท้
ลอยตัว ติดทับบนพื้นสีน้ าเงิน 




