
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วาดวย เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและเคร่ืองแตงกายนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  เพ่ือแสดงเอกลักษณ ความภาคภูมิและเกียรติศักดิ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        

พระจอมเกลาพระนครเหนือ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบันพระราชทาน

พระปรมาภิไธยและพระบรมราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เปนชื่อและตราสัญลักษณ

ของมหาวิทยาลัย กอปรกับมีการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒(๒) และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 

๕/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี 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 หรือมติอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้

ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 

  ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  “คณะ” หมายความวา สวนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วาดวย การจัดตั้งสวนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

   “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

   “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  



   “หลักสูตรในเวลา” หมายความวา หลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการจัดการเรียนการ

สอนในเวลาราชการ ในระดับปริญญาบัณฑิตและไดรับปริญญาบัตร โดยมีกําหนดเวลาการศึกษาท่ีแนนอน 

  “หลักสูตรนอกเวลา” หมายความวา หลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการจัดการเรียน 

การสอนนอกเวลาราชการ (ภาคคํ่า) ในระดับปริญญาบัณฑิตและไดรับปริญญาบัตรโดยมีกําหนดเวลา

การศึกษาท่ีแนนอน 

  “งานพิธี” หมายความวา งานท่ีมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอ่ืนใดจัดข้ึนตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีการปฏิบัติ หรือประเพณีท่ีสําคัญ แตมิไดกําหนดใหเปนงานรัฐพิธีหรือราชพิธี  

  “งานราชพิธี” หมายความวา งานท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมกําหนดไวเปนประจํา

ตามราชประเพณี  

  “รัฐพิธี” หมายความวา งานท่ีรัฐจัดข้ึนเปนธรรมเนียม มีหมายกําหนดการท่ีกําหนดไวเปนประจํา  

  “สุภาพ” หมายความวา เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือเรียบรอย ถูก

กาลเทศะ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

 ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจในการกําหนดระเบียบหรือ

ประกาศเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้ กรณีมีปญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพ่ือปฏิบัติตาม

ขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนท่ีสุด 

 

หมวดท่ี ๑ 

หมวดท่ัวไป 

 

 ขอ ๖ เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษา ตามขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ี

กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหลักสูตรในเวลา สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนอกเวลา (ภาคคํ่า) 

หรือนักศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีจะใชเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแตงกายตามขอบังคับนี้ หรือแตง

กายแบบสุภาพ ก็ได 
 

 ขอ ๗ การกําหนดใหใชเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษาท่ีนอกเหนือจากท่ี

กําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย หรือประกาศคณะ แลวแตกรณีตามความ

เหมาะสม 



หมวดท่ี ๒ 

การแตงกายนักศึกษา 

 

 ขอ ๘ ใหมีการแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือในโอกาสตาง 

ๆ ดังนี้ 

  (๑) การแตงกายนักศึกษาในเวลาเรียน ใชสําหรับแตงในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ เวลา ทําการ

และการติดตอกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

  (๒) การแตงกายนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงาน หรือเรียนวิชาพลศึกษา ใชสําหรับการศึกษา

ภาคปฏิบัติ ใชสําหรับแตงในหองปฏิบัติการหรือหองทดลองหรือโรงประลองหรือการปฏิบัติการภาคสนามหรือ

ในสนามกีฬา 

  (๓) การแตงกายนักศึกษาสําหรับงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธี ใชสําหรับแตงในเวลาเขารวมงานพิธี 

ราชพิธีหรือรัฐพิธีหรือตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๙  การแตงกายของนักศึกษาชาย ประกอบดวย 

  (๑) ทรงผม เปนทรงสุภาพ ผมยาวไมเกินปกคอเสื้อและหามทําสีผมผิดจากธรรมชาติ หามไว

หนวดและเครา (ยกเวนนักศึกษาท่ีมีขอบังคับทางศาสนาหรือจารีตประเพณี) 

  (๒) เสื้อ ใหใชคอปกเชิ้ตปลายแหลม แขนสั้นเพียงเหนือศอก (ไมผาปลายแขน) หรือ แขนยาวถึง

ขอมือ ทําจากผาสีขาวเกลี้ยงไมมีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ผาหนาตลอด ติดกระดุม ๖ เม็ด ความยาว

ของเสื้อ ต่ํากวาสะเอว เวลาสวมใสเก็บปลายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย 

  (๓) เนคไท มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย รูปแบบ สีและขนาดเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

  (๔) กางเกง สีดํา หรือสีกรมทา แบบทรงสากล ไมรัดรูป ผาใสซิบดานหนา ไมมีจีบ ขายาวถึงหลัง

เทาของผูสวมใสไมพับปลายขา มีหูทําจากผาชนิดและสีเดียวกันสําหรับสอดคาดเข็มขัด เวลาสวมใสใหทับ

ชายเสื้อไวใหเรียบรอย (หามใชผายีนส) 

  (๕) เข็มขัด สีดําใชกับหัวเข็มขัดทําดวยโลหะ รูปแบบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  (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) ปลายแขนทําเปนสาบตลบข้ึน มีสาบดานหลังพอเหมาะกับรูปรางและไม

รัดรูป ผาหนาตลอดทําสาบตลบเขาขางในกวาง ๓๐ มิลลิเมตร ติดกระดุม ๕ เม็ด ความยาวของเสื้อต่ํากวา

สะเอว เวลาสวมใสเก็บปลายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย 

  (๔) กระโปรง สีดําหรือสีกรมทา แบบทรงสุภาพ ไมมีลวดลาย ความยาวเสมอเขา (หามใชผายีนส) 

  (๕) กระดุม ทําดวยโลหะสีเงินขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๗ มิลลิเมตร รูปแบบตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

  (๖) เข็มเครื่องหมาย ใหมีเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเฉพาะสวนมหามงกุฎ ทําดวยโลหะสี

เงิน กวาง ๒๓ มิลลิเมตร สูง ๓๐ มิลลิเมตร ประดับหนาอกดานซาย รูปแบบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  (๗) เข็มขัด สีดําใชกับหัวเข็มขัดทําดวยโลหะ รูปแบบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  (๘) รองเทา หุมสนหรือมีสายรัดสน สีดํา สีน้ําตาล หรือสีขาว แบบสุภาพ 

 

หมวดท่ี ๓ 

การแตงกายนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงาน หรือเรียนวิชาพลศึกษา 

 

  ขอ ๑๑ การแตงกายของนักศึกษาชายในเวลาฝกปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

   (๑) ทรงผม ตามขอ ๙ (๑) 

   (๒) เสื้อ ใหใชคอปกฮาวาย แขนสั้นยาวเพียงศอกไมผาปลายแขนความยาวของเสื้อถึงบริเวณ

สะโพก ทําจากผาชนิดหนา ท่ีหนาอกดานขวาปกเครื่องหมายมหาวิทยาลัย เฉพาะสวนมหามงกุฎดวยดายท่ีทํา

จาก ไหมสีแสด และดานลางเครื่องหมายมีชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และใตชื่อ

มหาวิทยาลัยปกคณะท่ีนักศึกษาสังกัด มีกระเปาแบบจีบแตก ๓ ใบดานบนซาย ๑ ใบ และดานลาง ๒ ใบ 

ดานหลังเสื้อจับจีบคูมีสายคาดยาวตลอด (หามมิใหปกสัญลักษณอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด) 

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 เปนไปตามลักษณะการฝกปฏิบัติงานท่ีคณะกําหนดไวตามความ

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

เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เวลาสวมใสเอาชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย 

   (๓) กางเกง ขายาวทําจากผายืดหรือผารมสีสุภาพ แบบและสีตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   (๔) รองเทา ผาใบหรือรองเทากีฬาแบบและสีสุภาพ ใชกับถุงเทาสีสุภาพ 

 

หมวดท่ี ๔ 

การแตงกายนักศึกษาสําหรับงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธี 

 

 ขอ ๑๔ ใหนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยแตงกายในงานพิธีตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยหรือตามคําสั่งมหาวิทยาลัยตามท่ีไดกําหนดไวในขอ 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 ใชติดคอเสื้อท้ังสองดาน 

   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) และติดกระดุมท่ีคอเสื้อ  

   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 วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

                                                          (ลงนาม) เกษม สุวรรณกุล 
 

                                                    (ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล) 

                                      นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

 

 

 

 



การแตงกายนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ 

เวลาทําการและการติดตอกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับ ปวช. และปริญญาตรี 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแตงกายนักศึกษา 

                                        สําหรับงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธี (ชาย-หญิง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


