ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เปนการสมควรกําหนดเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษา ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วาดวย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
“สวนราชการ” หมายถึง คณะ สถาบัน วิทยาลัย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะทีม่ ีหนาที่จดั การเรียนการสอน และใหหมายรวมถึง วิทยาเขตที่มีอยูในวันที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๔ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษาตามขอบังคับนี้ใหใชแตงได
เฉพาะผูมีสถานภาพเปนนักศึกษาปจจุบัน
ขอ ๕ เครื่องแตงกาย แบบปกติ
ก. นักศึกษาชาย ใหมีลกั ษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นเพียงขอศอก ปลายแขนปลอยตรงไมผาปลายแขน
หรือแขนยาวถึงขอมือ ไมพับปลายแขนไมรดั รูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร
ผาอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม ๕ เม็ด มีกระเปาขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซาย ตัวเสื้อมีความยาว
เพียงพอสําหรับใหกางเกงทับได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย
(๒) กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพ ไมรดั รูป มีหเู ข็มขัดกวาง ๑ เซนติเมตร
ไมนอยกวา ๕ หู เย็บดวยผาสีเดียวกับกางเกง ปลายขากวางไมนอยกวา ๑๗.๕ เซนติเมตร และไมเกิน
๒๕ เซนติเมตร ไมพับปลายขา ผาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย สีกรมทา สีดํา หรือสีเทาเขม
(๓) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด
(๔) ถุงเทาสีดํา หรือสีที่กลมกลืนกับรองเทา ไมมีลวดลาย
(๕) รองเทาหนังหุม สนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ

-๒-

ข. นักศึกษาหญิง ใหมีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร
ผาอกตรงโดยตลอด แขนสั้นเพียงขอศอก ปลายแขนปลอยตรง ไมผาปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุน
นูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรงทับได เวลาสวมใหสอด
ชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย
(๒) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซาย
(๓) กระโปรงทรงตรง ดานหลังผาปายแบบสุภาพ ไมรัดรูป ยาวเสมอเขา ผา
เนื้อเรียบไมมลี วดลาย สีกรมทา สีดํา หรือสีเทาเขม
(๔) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) รองเทาหนังหุม สนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
ขอ ๖ เครื่องแตงกายชุดปฏิบัติการหรือชุดกีฬา ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด
ขอ ๗ เครื่องแตงกายในงานพิธี
ก. นักศึกษาชาย ใหมีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวถึงขอมือ ไมพับปลายแขนไมรัดรูปและไมหลวม
เกินไป ไมมีลวดลาย ผาอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม ๕ เม็ด มีกระเปาขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซาย
ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกางเกงทับไดโดยเวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย
(๒) เนคไทสีนา้ํ เงินเทอรควอยส กลัดเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
(๓) กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพ สีกรมทา
(๔) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยมี
ปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสําหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) ถุงเทาสีดํา ไมมีลวดลาย
(๖) รองเทาหนังหุม สนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข. นักศึกษาหญิง ใหมีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกิน
สมควร ผาอกตรงโดยตลอด แขนสั้นเพียงขอศอก ปลายแขนปลอยตรง ไมผาปลายแขน ติดกระดุมสีเงิน
ลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับให
กระโปรงทับไดเวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย
(๒) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซาย
(๓) กระโปรงทรงตรง ดานหลังผาปายแบบสุภาพ ไมรัดรูป ยาวเสมอเขา
ผาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย สีกรมทา เชนเดียวกับเครื่องแตงกายแบบปกติ

- ๓-

(๔) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) ถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย
(๖) รองเทาหนังหุม สนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
ขอ ๘ เครื่องแตงกายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(๑) บัณฑิตที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ
(๑.๑) แตงกายชุดเครื่องแบบขาราชการปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
(๑.๒) บัณฑิตที่รับราชการทหาร ตํารวจ ใหแตงกายตามที่ตนสังกัดกําหนด
(๑.๓) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
(๒) บัณฑิตชายที่ไมไดเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๒.๑) เสื้อราชปะแตนสีขาว
(๒.๒) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ
(๒.๓) มีแผงคอตามแบบสีประจําคณะ ประดับเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
สีเงิน สูง ๓.๕ เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองขาง
(๒.๔) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
(๒.๕) ถุงเทาสีดํา ไมมีลวดลาย
(๒.๖) รองเทาหนังหุม สนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๒.๗) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
(๓) บัณฑิตหญิงทีไ่ มไดเปนขาราชการ
(๓.๑) ใหแตงกายเชนเดียวกับการแตงกายในงานพิธี
(๓.๒) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
(๔) บัณฑิตหญิงมีครรภ
(๔.๑) เสื้อสีขาวเกลี้ยง ไมบางเกินสมควร ผาอกตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมทอง
แขนปลอยธรรมดาแบบแขนเชิ้ต เวลาสวมใหปลอยชายเสื้อไวนอกกระโปรง
(๔.๒) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมทา ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป ความยาวต่ํากวา
เขา ๓ นิ้ว ชายเสมอกัน
(๔.๓) ถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย
(๔.๔) รองเทาหนังหุม สนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๔.๕) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ขอ ๙ ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
ตราสัญลักษณ

-๔-

ขอ ๑๐ ใหใชตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ประกอบเครื่องแตงกายนักศึกษาทั้งชายและหญิง
ดังตอไปนี้
(๑) เข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงใชกลัดบนอกเสื้อเบื้องซาย ใหมี
ขนาดและสีดังนี้
- ความสูงของตราสัญลักษณ ๓.๕ เซนติเมตร
- ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง สวนพื้นของ
พระราชลัญจกรและดอกบัวลงยาสีน้ําเงิน สวนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว
(๒) เข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๙ เซนติเมตร
(๓) หัวเข็มขัดตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ทําดวยโลหะชุบสีเงิน เปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวาง ๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๔.๘ เซนติเมตร ภายในสี่เหลี่ยมเปนตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยลายดุนนูน
(๔) กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิง ทําดวยโลหะชุบสีเงิน ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๘
เซนติเมตร มีลักษณะกลมมน ขอบเกลี้ยง ภายในเปนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยลายดุนนูน
(๕) แผงคอบัณฑิตชาย มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ปลายแหลม พื้นแผงทําดวย
ผาสักหลาดสีน้ําเงินเทอรควอยส กวาง ๔ เซนติเมตร ตรงกลางผาสักหลาดมีแถบทองกวาง ๑ เซนติเมตร
ที่ริมแถบทองทั้งสองขาง มีเสนไหมกลม สีตามคณะ กวาง ๐.๓ เซนติเมตร ประดับเข็มตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง ๓.๕ เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองขาง
ขอ ๑๑ การแตงกายทีม่ ิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยทํา
เปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(ลงชื่อ)

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

