
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วย เคร่ืองแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
………………………….. 

 

ข้อบังคับนี้มีเพื่อก าหนดรูปแบบเคร่ืองแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๔(๒) และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๔๐ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จึงออกข้อบังคับไว้
ดังนี ้

ข้อ  ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเคร่ืองแต่งกายนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๓” 

ข้อ  ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเคร่ืองแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 

๒๕๔๗ 
บรรดาข้อบังคับ  ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือที่ขัด

หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 

“ส่วนงาน” หมายความว่า คณะ และ วิทยาลัย ที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 “หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า คณบดีของส่วนงานที่มีการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือที่ต่ ากว่าปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 “เคร่ืองแต่งกาย” หมายความว่า เคร่ืองแต่งกายของนักศึกษาประกอบด้วยเสื้อ กางเกง
หรือกระโปรง รองเท้า ถุงเท้า และเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย เข็มตรามหาวิทยาลัย เข็มขัดตรา
มหาวิทยาลัย และโบว์ไทหรือเนกไทมีรูปประทับตรามหาวิทยาลัย 

ข้อ  ๕  เคร่ืองแต่งกายนักศึกษา ให้ใช้แต่งได้เฉพาะผู้ที่มีฐานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น 
ข้อ ๖ เคร่ืองแต่งกายมี ๒ ประเภท ดังนี ้

 (๑) เคร่ืองแต่งกายพิธีการ 
 (๒) เคร่ืองแต่งกายปกต ิ

               นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยเคร่ืองแต่งกายตามข้อบังคับนี้   



 ๒ 

 
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งการให้ปฏิบัติ

ตามที่เห็นสมควร และถือเป็นที่สุด 
 

หมวด ๑ 
เคร่ืองแต่งกายพิธีการ 

 
ข้อ ๘ เคร่ืองแต่งกายพิธีการ หมายถึง เคร่ืองแต่งกายที่นักศึกษาใช้ในโอกาสที่มีงานพิธีของ

มหาวิทยาลัย เช่น งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานไหว้ครู งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานรัฐพิธีหรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๙ เคร่ืองแต่งกายพิธีการของนักศึกษาชาย ประกอบด้วย 
  (๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว  แขนยาว ไม่มีลวดลาย ความยาวของตัวเสื้อให้เลยสะโพกเพื่อให้
กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย  
  (๒) เนกไท สีกรมท่า มีรูปประทับตรามหาวิทยาลัย 
 (๓) กางเกงขายาวแบบสากล สีน้ าเงินเข้มหรือสีกรมท่า ไม่ใส่กางเกงเอวต่ า 

   (๔) เข็มขัดหนัง  หรือหนังกลับสีด า  มีหัว เข็มขัดท าด้วยโลหะสี เงิน เป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง 
  (๕) ถุงเท้าสีด า ไม่มีลวดลาย  

  (๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า แบบเรียบ ไม่มีลวดลาย 
ข้อ ๑๐ เคร่ืองแต่งกายพิธีการของนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย 

(๑)  เสื้อเชิ้ตสีขาว มีลักษณะดังนี้ 
       (๑.๑) ไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร 
       (๑.๒) ความยาวของตัวเสื้อให้เลยสะโพก เพื่อให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย 
       (๑.๓)  ตัวเสื้อผ่าด้านหน้าโดยตลอด มีสาบ ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ไม่รัดรูป 
       (๑.๔)  แขนเสื้อสั้นเหนือศอก 
(๒)  เข็มตรามหาวิทยาลัย ใช้ติดอกเสื้อเบื้องขวา 
(๓) โบว์ไทของมหาวิทยาลัย มีรูปประทับตรามหาวิทยาลัย 

  (๔) กระโปรงสีน้ าเงินเข้มหรือสีกรมท่า แบบเรียบ  ทรงตรง ความยาวคลุมเข่า ผ่า
ด้านหลังพับซ้อนกัน 

(๕) เข็มขัดหนัง หรือหนังกลับสีด า หรือสีน้ าตาล มีหัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีเงิน เป็น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง 

     (๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า แบบเรียบ ไม่มีลวดลาย      
 



 ๓ 

หมวด ๒ 
เคร่ืองแต่งกายปกติ 

 
             ข้อ ๑๑ เคร่ืองแต่งกายปกติ หมายถึง เคร่ืองแต่งกายที่นักศึกษาใช้ในเวลาเรียน หรือเวลาสอบ  

หรือเวลาติดต่อกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยในเวลาท าการ  
ข้อ ๑๒ เคร่ืองแต่งกายปกติของนักศึกษาชาย ประกอบด้วย 

 (๑)  เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีลวดลาย แขนสั้นหรือแขนยาว ความยาวของตัวเสื้อให้เลย
สะโพกเพื่อให้กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย 
 (๒)  กางเกงขายาวแบบสากล สีน้ าเงินเข้ม สีกรมท่า สีด า ไม่ใส่กางเกงเอวต่ า 

(๓) เข็มขัดหนัง หรือหนังกลับสีด า หรือสีน้ าตาล มีหัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีเงิน เป็น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง 
 (๔) ถุงเท้าสีด า สีเทา สีน้ าตาล หรือสีน้ าเงิน  

(๕) รองเท้าหุ้มส้นสีด าหรือสีสุภาพ 
ข้อ ๑๓ เคร่ืองแต่งกายปกติของนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย 

(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวมีลักษณะดังนี้ 
        (๑.๑) ไม่มีลวดลาย มีความหนาพอควร 

                  (๑.๒) ความยาวของตัวเสื้อให้เลยสะโพก เพื่อให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย 
        (๑.๓) ตัวเสื้อผ่าด้านหน้าโดยตลอด ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ไม่รัดรูป 
        (๑.๔) แขนเสื้อสั้นเหนือศอก 

  (๒) เข็มตรามหาวิทยาลัย ใช้ติดอกเสื้อเบื้องขวา 
   (๓) กระโปรงสีน้ าเงินเข้ม สีกรมท่า สีด าแบบเรียบ ความยาวเหมาะสมและสุภาพ 
  (๔) เข็มขัดหนัง หรือหนังกลับสีด า หรือสีน้ าตาล มีหัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีเงิน เป็น

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง          
  (๕) รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นแบบสุภาพ สีด า สีน้ าตาล สีน้ าเงิน สีเทา หรือสีขาว  
ข้อ ๑๔ ให้แต่ละส่วนงานมีสิทธิก าหนดรูปแบบของเคร่ืองแต่งกายปกติได้ตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ให้ออกเป็นประกาศของส่วนงาน  
   

  ประกาศ ณ วันที่       ๑๑        สิงหาคม       พ.ศ. ๒๕๕๓      
 
             (ลงนาม)   วิจารณ์  พานิช  

               (ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช) 
                            นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 


