ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่ อ แสดงเอกลั ก ษณ ความภาคภู มิ แ ละเกี ย รติ ศั ก ดิ์ นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบันพระราชทาน
พระปรมาภิไธยและพระบรมราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เปนชื่อและตราสัญลักษณ
ของมหาวิ ท ยาลั ย กอปรกั บ มี การเปลี่ ย นสถานภาพของมหาวิท ยาลัย เปน สถาบั น อุดมศึกษาของรั ฐ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒(๒) และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่
๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงใหตราขอบังคับนี้ไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย เครื่องแบบ
เครื่องหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ใหใชขอบังคับนี้แทน

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“คณะ” หมายความวา สวนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย การจัดตั้งสวนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือที่มีการจัดการเรียนการสอน
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

“หลักสูตรในเวลา” หมายความวา หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการจัดการเรียนการ
สอนในเวลาราชการ ในระดับปริญญาบัณฑิตและไดรับปริญญาบัตร โดยมีกําหนดเวลาการศึกษาที่แนนอน
“หลักสูตรนอกเวลา” หมายความวา หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการจัดการเรีย น
การสอนนอกเวลาราชการ (ภาคค่ํ า) ในระดับ ปริญญาบัณฑิตและไดรับปริญ ญาบัตรโดยมีกําหนดเวลา
การศึกษาที่แนนอน
“งานพิธี” หมายความวา งานที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่นใดจัดขึ้นตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีการปฏิบัติ หรือประเพณีที่สําคัญ แตมิไดกําหนดใหเปนงานรัฐพิธีหรือราชพิธี
“งานราชพิธี” หมายความวา งานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมกําหนดไวเปนประจํา
ตามราชประเพณี
“รัฐพิธี” หมายความวา งานที่รัฐจัดขึ้นเปนธรรมเนียม มีหมายกําหนดการที่กําหนดไวเปนประจํา
“สุภาพ” หมายความวา เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือเรียบรอย ถูก
กาลเทศะ ขนบธรรมเนียมประเพณี

ขอ ๕ ใหอ ธิก ารบดี เปน ผูรั กษาการตามขอ บัง คับ นี้ และให มีอํ านาจในการกํา หนดระเบี ยบหรื อ
ประกาศเพื่ อปฏิ บั ติให เ ป น ไปตามข อบั ง คั บ นี้ กรณีมี ปญ หาในการวินิ จ ฉัย หรือการตีความเพื่ อปฏิบั ติตาม
ขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด

หมวดที่ ๑
หมวดทั่วไป
ขอ ๖ เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษา ตามขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่
กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหลักสูตรในเวลา สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนอกเวลา (ภาคค่ํา)
หรือนักศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีจะใชเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแตงกายตามขอบังคับนี้ หรือแตง
กายแบบสุภาพ ก็ได

ขอ ๗ การกําหนดใหใชเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษาที่นอกเหนือจากที่
กําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย หรือประกาศคณะ แลวแตกรณีตามความ
เหมาะสม

หมวดที่ ๒
การแตงกายนักศึกษา
ขอ ๘ ใหมีการแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือในโอกาสตาง
ๆ ดังนี้
(๑) การแตงกายนักศึกษาในเวลาเรียน ใชสําหรับแตงในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ เวลา ทําการ
และการติดตอกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
(๒)

การแต งกายนั กศึ กษาเขาฝกปฏิบัติงาน หรือเรีย นวิช าพลศึกษา ใชสําหรับ การศึกษา

ภาคปฏิบัติ ใชสําหรับแตงในหองปฏิบัติการหรือหองทดลองหรือโรงประลองหรือการปฏิบัติการภาคสนามหรือ
ในสนามกีฬา
(๓) การแตงกายนักศึกษาสําหรับงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธี ใชสําหรับแตงในเวลาเขารวมงานพิธี
ราชพิธีหรือรัฐพิธีหรือตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ การแตงกายของนักศึกษาชาย ประกอบดวย
(๑) ทรงผม เปนทรงสุภาพ ผมยาวไมเกินปกคอเสื้อและหามทําสีผมผิดจากธรรมชาติ หามไว
หนวดและเครา (ยกเวนนักศึกษาที่มีขอบังคับทางศาสนาหรือจารีตประเพณี)
(๒) เสื้อ ใหใชคอปกเชิ้ตปลายแหลม แขนสั้นเพียงเหนือศอก (ไมผาปลายแขน) หรือ แขนยาวถึง
ขอมือ ทําจากผาสีขาวเกลี้ยงไมมีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ผาหนาตลอด ติดกระดุม ๖ เม็ด ความยาว
ของเสื้อ ต่ํากวาสะเอว เวลาสวมใสเก็บปลายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย
(๓) เนคไท มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย รูปแบบ สีและขนาดเปนไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
(๔) กางเกง สีดํา หรือสีกรมทา แบบทรงสากล ไมรัดรูป ผาใสซิบดานหนา ไมมีจีบ ขายาวถึงหลัง
เทาของผูสวมใสไมพับปลายขา มีหูทําจากผาชนิดและสีเดียวกันสําหรับสอดคาดเข็มขัด เวลาสวมใสใหทับ
ชายเสื้อไวใหเรียบรอย (หามใชผายีนส)
(๕) เข็มขัด สีดําใชกับหัวเข็มขัดทําดวยโลหะ รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๖) รองเทา สีดําหรือสีน้ําตาลเขมหุมสน ไมมีลวดลาย
(๗) ถุงเทา แบบสุภาพสีดํา สีน้ําตาลเขม หรือสีขาว

ขอ ๑๐ การแตงกายของนักศึกษาหญิง ประกอบดวย
(๑) ทรงผม เปนทรงสุภาพและหามทําสีผมผิดจากธรรมชาติ
(๒) ผาคลุมศีรษะ สีขาวเกลี้ยง เนื้อผาไมบาง ไมมีลวดลาย กลัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยบนผา
คลุมดานซาย
(๓) เสื้อ ใหใชผาสีขาวเกลี้ยงไมมีลวดลาย มีความหนาพอสมควร คอปกเชิ้ตปลายแหลมแขนสั้น
เพียงเหนือศอก (ไมผาปลายแขน) ปลายแขนทําเปนสาบตลบขึ้น มีสาบดานหลังพอเหมาะกับรูปรางและไม
รัดรูป ผาหนาตลอดทําสาบตลบเขาขางในกวาง ๓๐ มิลลิเมตร ติดกระดุม ๕ เม็ด ความยาวของเสื้อต่ํากวา
สะเอว เวลาสวมใสเก็บปลายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย
(๔) กระโปรง สีดําหรือสีกรมทา แบบทรงสุภาพ ไมมีลวดลาย ความยาวเสมอเขา (หามใชผายีนส)
(๕) กระดุม ทําดวยโลหะสีเงินขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๗ มิลลิเมตร รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
(๖) เข็มเครื่องหมาย ใหมีเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเฉพาะสวนมหามงกุฎ ทําดวยโลหะสี
เงิน กวาง ๒๓ มิลลิเมตร สูง ๓๐ มิลลิเมตร ประดับหนาอกดานซาย รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๗) เข็มขัด สีดําใชกับหัวเข็มขัดทําดวยโลหะ รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๘) รองเทา หุมสนหรือมีสายรัดสน สีดํา สีน้ําตาล หรือสีขาว แบบสุภาพ

หมวดที่ ๓
การแตงกายนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงาน หรือเรียนวิชาพลศึกษา
ขอ ๑๑ การแตงกายของนักศึกษาชายในเวลาฝกปฏิบัติงาน ประกอบดวย
(๑) ทรงผม ตามขอ ๙ (๑)
(๒) เสื้อ ใหใชคอปกฮาวาย แขนสั้นยาวเพียงศอกไมผาปลายแขนความยาวของเสื้อถึงบริเวณ
สะโพก ทําจากผาชนิดหนา ที่หนาอกดานขวาปกเครื่องหมายมหาวิทยาลัย เฉพาะสวนมหามงกุฎดวยดายที่ทํา
จาก ไหมสีแสด และดานลางเครื่องหมายมีชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และใตชื่อ
มหาวิทยาลัยปกคณะที่นักศึกษาสังกัด มีกระเปาแบบจีบแตก ๓ ใบดานบนซาย ๑ ใบ และดานลาง ๒ ใบ
ดานหลังเสื้อจับจีบคูมีสายคาดยาวตลอด (หามมิใหปกสัญลักษณอื่นใดนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
การสวมใสติดกระดุมเรียบรอย หากสวมทับ เสื้อยืดตองเปนสีขาวลวนไมมีลวดลาย

(๓) กางเกง ใหใชตามขอ ๙ (๔) การสวมใสใหเรียบรอย
(๔) เข็มขัด ใหใชตามขอ ๙ (๕)
(๕) รองเทา หนังหรือผาใบ แบบสุภาพใชกับถุงเทาสีสุภาพ

ขอ ๑๒ การแตงกายของนักศึกษาหญิงในเวลาฝกปฏิบัติงาน ประกอบดวย
(๑) ทรงผม ตามขอ ๑๐ (๑)
(๒) เสื้อตามลักษณะและแบบขอ ๑๑ (๒) การสวมใสติดกระดุมใหเรียบรอย
(๓) กระโปรงหรือกางเกง เปนไปตามลักษณะการฝกปฏิบัติงานที่คณะกําหนดไวตามความ
เหมาะสม การสวมใสเรียบรอย (หามใชผายีนส)
(๔) เข็มขัด ตามลักษณะและแบบขอ ๑๐ (๗)
(๕) รองเทา หนังหรือผาใบ แบบสุภาพหรือตามขอ ๑๐ (๘)

ขอ ๑๓ การแตงกายของนักศึกษาชาย-หญิงในเวลาเรียนวิชาพลศึกษา ประกอบดวย
(๑) ทรงผม ตามขอ ๙ (๑) และ ขอ ๑๐ (๑)
(๒) เสื้อ ใหใชคอปกแขนสั้นยาวเพียงเหนือศอกทําจากผายืดชนิดหนาพอสมควร แบบและสี
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เวลาสวมใสเอาชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย
(๓) กางเกง ขายาวทําจากผายืดหรือผารมสีสุภาพ แบบและสีตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๔) รองเทา ผาใบหรือรองเทากีฬาแบบและสีสุภาพ ใชกับถุงเทาสีสุภาพ

หมวดที่ ๔
การแตงกายนักศึกษาสําหรับงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธี
ขอ ๑๔

ให นั ก ศึ กษาชาย และนั ก ศึ ก ษาหญิ งของมหาวิ ท ยาลั ย แต งกายในงานพิ ธี ต างๆ ของ

มหาวิทยาลัยหรือตามคําสั่งมหาวิทยาลัยตามที่ไดกําหนดไวในขอ ๙ หรือ ขอ ๑๐ แลวแตกรณี

ขอ ๑๕ การแตงกายของนักศึกษาในงานราชพิธีหรือรัฐพิธีประกอบดวย
(๑) นักศึกษาชาย
ก. ทรงผม ตามขอ ๙ (๑)
ข. เสื้อ ใหใชเสื้อนอกแขนยาวแบบราชการสีขาว

ค. เข็มเครื่องหมาย ทําดวยโลหะสีทอง แบบเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเฉพาะสวนมหามงกุฎ
ขนาดกวาง ๑๘ มิลลิเมตร สูง ๒๕ มิลลิเมตร ใชติดคอเสื้อทั้งสองดาน
ง. กระดุม ทําดวยโลหะสีทอง เสนผาศูนยกลาง ๒๑ มิลลิเมตร มีลายดุนนูน เครื่องหมาย
มหาวิทยาลัยเฉพาะสวนมหามงกุฎ จํานวน ๕ เม็ด
จ. กางเกง ทรงสากลสีขาว ผาชนิดเดียวกันกับเสื้อ ไมรัดรูป ขายาวถึงหลังเทา ไมพับปลาย
ขา ผาตรงสวนหนา มีกระเปาตามแนวตะเข็บขาง
ฉ. รองเทาหนังสีดําหุมสน ชนิดผูก ไมมีลวดลาย ไมติดโลหะใชกับถุงเทาสีดํา
(๒) นักศึกษาหญิง
ก. ทรงผม ตามขอ ๑๐ (๑)
ข. เสื้อ ใหใชเสื้อแบบนักศึกษาตามลักษณะและแบบขอ ๑๐ (๓) และติดกระดุมที่คอเสื้อ
ค. กระโปรง สีกรมทา ทรงกวางหรือทรงแคบไมอัดจีบ (พลีท) แบบสุภาพยาวคลุมเขา
ง. กระดุม ใหใชตามขอ ๑๐(๕)
จ. เข็มเครื่องหมาย ใหใชตามขอ ๑๐(๖)
ฉ. เข็มขัด ใหใชตามขอ ๑๐(๗)
ช. รองเทาหนังสีดํา สนสูงหรือสนเตี้ย แบบหุมสนปดปลายเทา ไมมีลวดลายใชกับถุงนองสี
เนื้อ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงนาม) เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การแตงกายนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ
เวลาทําการและการติดตอกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ระดับ ปวช. และปริญญาตรี

การแตงกายนักศึกษา
สําหรับงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธี (ชาย-หญิง)

