
 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วาดวยเคร่ืองแบบ   เคร่ืองหมาย   และเครื่องแตงกายนักศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรกําหนดเครื่องแบบ   เคร่ืองหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษา   

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗ (๒)  และมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๔๙  จึงวางขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวาดวย

เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และเครื่องแตงกายนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

“อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

“นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

“สวนราชการ”  หมายถึง  คณะ  สถาบัน  วิทยาลัย  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอน  และใหหมายรวมถึงวิทยาเขตที่มีอยูในวันที่

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๔ เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และเคร่ืองแตงกายนักศึกษาตามขอบังคับนี้ใหใชแตงได  

เฉพาะผูมีสถานภาพเปนนักศึกษาปจจุบันของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๕ เคร่ืองแตงกาย  แบบปกติ 

  ก นักศึกษาชาย  ใหมีลักษณะดังนี้ 

   (๑) เส้ือเชิ้ตสีขาว  ทรงสุภาพ   แขนสั้นเพียงขอศอกไมผาปลายแขน  หรือแขนยาว

ติดกระดุมปลายแขนถึงขอมือ  ไมมีลวดลาย  ไมบางเกินสมควร  ผาอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุม   

มีกระเปาขนาดพอเหมาะที่อกเส้ือเบื้องซาย  ตัวเส้ือมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกางเกงทับได 

โดยเวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย 



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

   (๒) กางเกงขายาว  แบบสากลทรงสุภาพ  ไมรัดรูป   มีหูเข็มขัดเย็บดวยผาสีเดียวกับ

กางเกง  ไมพับปลายขา  ผาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย  สีกรมทาหรือสีดํา 

   (๓) เข็มขัดหนังสีดํา  หัวเข็มขัดสีเงิน  ปะหนานูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยและ 

ชื่อมหาวิทยาลัย  มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด  สําหรับสอดปลายเข็มขัด 

   (๔) ถุงเทาสีดํา  หรือสีที่กลมกลืนกับรองเทา  ไมมีลวดลาย 

   (๕) รองเทาหุมสนสีดําหรือสีน้ําตาล  ไมมีลวดลาย  ทรงสุภาพ 

  ข นักศึกษา  หญิง  ใหมีลักษณะดังนี้ 

   (๑) เส้ือเชิ้ตสีขาว  แบบสุภาพ  ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป  ไมมีลวดลาย  ไมบาง

เกินสมควร  ผาอกตรงโดยตลอด  แขนสั้นเหนือขอศอก  ไมผาปลายแขน  ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูน 

ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  ตัวเส้ือมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรงทับได  เวลาสวมใหสอด

ชายเส้ือไวในกระโปรงใหเรียบรอย 

   (๒) เข็มกลัดเส้ือตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  กลัดบนอกเสื้อเบื้องซาย 

   (๓) กระโปรง  แบบสุภาพ  ไมรัดรูป  ยาวเสมอเขา  ผาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย   

สีกรมทาหรือสีดํา 

   (๔) เข็มขัดหนังสีดํา  หัวเข็มขัดสีเงิน  ปะหนานูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยและ 

ชื่อมหาวิทยาลัย  มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด  สําหรับสอดปลายเข็มขัด 

   (๕) รองเทาหุมสนสีดําหรือสีน้ําตาล  ไมมีลวดลาย  ทรงสุภาพ   

ขอ ๖ เคร่ืองแตงกายสําหรับงานพิธีการ 

  ก นักศึกษาชาย  ใหมีลักษณะดังนี้ 

   (๑) เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนยาวถึงขอมือ  ไมพับปลายแขนไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป  

ไมมีลวดลาย  ผาอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุม  ๕  เม็ด  มีกระเปาขนาดพอเหมาะที่อกเส้ือเบื้องซาย   

ตัวเส้ือมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกางเกงทับได  โดยเวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย 

   (๒) เนคไทแบบและสีตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   (๓) กางเกงขายาวแบบสากล  ทรงสุภาพ  สีกรมทา 

   (๔) เข็มขัดหนังสีดํา  หัวเข็มขัดสีเงินปะหนานูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยและ 

มีชื่อมหาวิทยาลัย  ปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสําหรับสอดปลายเข็มขัด 



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

   (๕) ถุงเทาสีดํา  ไมมีลวดลาย 

   (๖) รองเทาหนังหุมสนสีดํา  ไมมีลวดลาย  ทรงสุภาพ 

  ข นักศึกษาหญิง  ใหมีลักษณะดังนี้ 

   (๑) เส้ือเชิ้ตสีขาว  ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป  ไมมีลวดลาย  ไมบางเกินสมควร  

ผาอกตรงโดยตลอด  แขนสั้นเหนือขอศอก  ปลายแขนปลอยตรง  ไมผาปลายแขน  ติดกระดุมสีเงินลาย

ดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  และกลัดกระดุมคอเส้ือ   ตัวเส้ือมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรง

ทับได  เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย 

   (๒) เข็มกลัดเส้ือตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  กลัดบนอกเสื้อเบื้องซาย 

   (๓) กระโปรงทรงตรง  ดานหลังผาปายแบบสุภาพ  ไม รัดรูป  ยาวเสมอเขา   

ผาเนื้อเรียบ  ไมมีลวดลาย  สีกรมทา  เชนเดียวกับเครื่องแตงกายแบบปกติ 

   (๔) เข็มขัดหนังสีดํา  หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยและ 

มีชื่อยอมหาวิทยาลัย  ปลอกสีเดียวกับเข็มขัด  สําหรับสอดปลายเข็มขัด 

   (๕) ถุงนองสีเนื้อ  ไมมีลวดลาย 

   (๖) รองเทาหนังหุมสนสีดํา  สูงไมเกิน  ๒.๕  นิ้ว  ไมมีลวดลาย  ทรงสุภาพ   

ขอ ๗ เคร่ืองแตงกายสําหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  ก บัณฑิตที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ 

   (๑) แตงกายชุดเคร่ืองแบบขาราชการ  ปกติขาว  หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ   

   (๒) บัณฑิตที่รับราชการทหารหรือตํารวจ  ใหแตงกายตามที่ตนสังกัดกําหนด 

   (๓) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย 

  ข บัณฑิตชายที่ไมไดเปนขาราชการ  หรือพนักงานของรัฐ 

   (๑) เส้ือราชปะแตนสีขาว 

   (๒) กางเกงขายาวสีขาว  แบบสากล  ทรงสุภาพ 

   (๓) มีแผงคอ  ตามแถบสีประจําสาขาประดับเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย   

สีเงินสูง  ๓.๕  เซนติเมตร  ทับบนแผงคอทั้งสองขาง 

   (๔) กระ ดุม เ ส้ื อ สี เ งินล าย ดุนนูนตร าสัญลั กษณ มหา วิทยาลั ย   ขนาด

เสนผาศูนยกลาง  ๒.๕  เซนติเมตร 



 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

   (๕) ถุงเทาสีดํา  ไมมีลวดลาย 

   (๖) รองเทาหนังหุมสนสีดํา  ไมมีลวดลาย  ทรงสุภาพ   

   (๗) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย 

  ค บัณฑิตที่เรียนจบนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปที่  ๕ 

   (๑) แตงกายชุดเคร่ืองแบบทหารยศสัญญาบัตรวาที่  ร.ต. 

   (๒) ตองผานการตรวจเครื่องแบบกอนเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

  ง บัณฑิตหญิงที่ไมไดเปนขาราชการ  หรือพนักงานของรัฐ 

   (๑) ใหแตงกายเชนเดียวกับการแตงกายสําหรับงานพิธี 

   (๒) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย 

  จ บัณฑิตหญิงมีครรภ 

   (๑) เส้ือสีขาวเกลี้ยง  ไมบางเกินสมควร ผาอกตลอด  ตัวเส้ือยาวคลุมทอง  แขนปลอย  

ธรรมดาแบบแขนเชิ้ต  เวลาสวมใหปลอยชายเส้ือไวนอกกระโปรง 

   (๒) กระโปรงแบบสุภาพ  สีกรมทา  ไมมีลวดลาย  ไมรัดรูป  ความยาวตํ่ากวาเขา  ๓  นิ้ว  

ชายเสมอกัน 

   (๓) ถุงนองสีเนื้อ  ไมมีลวดลาย 

   (๔) รองเทาหนังหุมสนสีดํา  ไมมีลวดลาย  ทรงสุภาพ   

   (๕) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย 

   (๖) ทรงผมจะตองรวบหรือเกลาใหเรียบรอย  

ขอ ๘ เคร่ืองแตงกายนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม  เคร่ืองแตงกายชุดปฏิบัติการ   

และเครื่องแตงกายชุดเรียนพลศึกษา  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๙ ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย

ตราสัญลักษณ 

ขอ ๑๐ ใหใชตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  ประกอบเครื่องแตงกายนักศึกษาทั้งชายและหญิง

ดังตอไปนี้ 

(๑) เ ข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย   นักศึกษาหญิงใหกลัดบนอกเสื้อเบื้องซ ายใหมี 

ขนาดและสี  ดังนี้ 



 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 - ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง  สวนพื้นของพระราชลัญจกร

และดอกบัวลงยาสีน้ําเงิน  สวนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงสีขาว 

 - ความสูงของตราสัญลักษณ  ๓.๕  เซนติเมตร 

(๒) เข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะลายดุนนูนชุบสีทองขนาด

เสนผาศูนยกลาง  ๑.๙  เซนติเมตร   

(๓) หัวเข็มขัดตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  ทําดวยโลหะชุบสีเงิน  เปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา   

ขนาดกวาง  ๓.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๕.๕  เซนติเมตร  ภายในสี่เหลี่ยมเปนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  

ปะหนานูน  และมีชื่อมหาวิทยาลัย 

(๔) กระดุมเส้ือนักศึกษาหญิง  ทําดวยโลหะชุบสีเงิน  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑.๘  เซนติเมตร  

มีลักษณะกลมมน  ขอบเกลี้ยง  ภายในเปนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยลายดุนนูน 

(๕) แผงคอบัณฑิตชาย   สําหรับติดที่ปกเสื้อคอต้ังของชุดราชปะแตนสีขาวมีลักษณะ 

เปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  ปลายแหลมทั้งสองขาง  พื้นแผงคอทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน  ๒  ชิ้น  กวาง  ๔  

เซนติเมตร  ยาว  ๑๐.๕  เซนติเมตร  นํามาตอกันโคงเปนรูปคอเสื้อ  ณ  จุดแบงคร่ึงผาสักหลาดสีน้ําเงิน  

วางแถบผาสักหลาดสีเหลืองกวาง  ๐.๗  เซนติเมตร  ขนาบดวยแถบทองทั้ง  ๒  ขาง  กวาง  ๐.๓  

เซนติเมตร  และวางไหมเกลียวสีตามสาขา  กวาง  ๐.๓  เซนติเมตร  ถัดจากแถบทอง  สวนปลายแหลม

ทั้งสองขางติดตะขอเกี่ยว  และมีผาซับในสีน้ําเงินปดทับดานหลัง  มีตรามหาวิทยาลัยทําดวยโลหะชุบสีเงิน

สูง  ๓.๕  เซนติเมตรติดประดับบนกึ่งกลางแผงคอทั้ง  ๒  ดาน 

ขอ ๑๑ การแตงกายที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้   ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี   

โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้    

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

กษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 


