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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เปนการสมควรกําหนดเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยเครื่องแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สวนราชการ” หมายความวา คณะ สถาบัน วิทยาลัย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่มีหนาที่จัดการเรียน การสอน และใหหมายรวมถึง วิทยาเขตในสังกัดที่มีอยู
ในวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๔ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษาตามขอบังคับนี้ ใหใชบังคับกับ
ผูที่เปนนักศึกษาปจจุบัน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคสมทบหรือภาคพิเศษ และนักศึกษาระดับ
สูงกวาปริญญาตรีสามารถใชเครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแตงกายแบบปกติตามขอบังคับนี้ หรือ
แตงกายสุภาพก็ได
ขอ ๕ เครื่องแตงกาย แบบปกติ
ก นักศึกษาชาย ใหมีลักษณะ ดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นเพียงขอศอก ปลายแขนปลอยตรงไมผาปลายแขน
หรือแขนยาวถึงขอมือ ไมพับปลายแขน ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร
ผาอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม ๕ เม็ด มีกระเปาขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซาย ตัวเสื้อมีความยาว
เพียงพอสําหรับใหกางเกงทับได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย
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(๒) กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุ ภาพ ไมรั ดรู ป มีหู เข็ ม ขั ด เย็บ ดว ยผ า
สีเดียวกับกางเกง ไมพับปลายขา ผาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย สีกรมทา สีดํา หรือสีเทาเขม
(๓) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด
(๔) ถุงเทาสีดํา หรือสีที่กลมกลืนกับรองเทา ไมมีลวดลาย
(๕) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข นักศึกษาหญิง ใหมีลักษณะ ดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร
ผาอกตรงโดยตลอด แขนสั้นเพียงขอศอก ปลายแขนปลอยตรง ไมผาปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูน
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรงทับได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไว
ในกระโปรงใหเรียบรอย
(๒) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซาย
(๓) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ดานหลังผาปายแบบสุภาพ ไมรัดรูป ยาวเสมอเขา
ผาเนื้อเรียบ ไมมีลวดลาย สีกรมทา สีดํา หรือสีเทาเขม
(๔) เข็มขัดหนังสีดํา หรือสีน้ําตาล หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
ขอ ๖ เครื่องแตงกายชุดปฏิบัติการหรือชุดกีฬา ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด
ขอ ๗ เครื่องแตงกายในงานพิธี
ก นักศึกษาชาย ใหมีลักษณะ ดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวถึงขอมือ ไมพับปลายแขน ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป
ไมมีลวดลาย ผาอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม ๕ เม็ด มีกระเปาขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซาย
ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกางเกงทับได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย
(๒) เนคไทสีน้ําเงินเขม กลัดเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
(๓) กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพ เชนเดียวกับเครื่องแตงกายแบบปกติสีกรมทา
หรือสีตามที่สวนราชการกําหนด
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(๔) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็ม ขัดสีเงิน มีลายดุนนูน ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสําหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) ถุงเทาสีดํา ไมมีลวดลาย
(๖) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข นักศึกษาหญิง ใหมีลกั ษณะ ดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร
ผาอกตรงโดยตลอด แขนสั้น เพียงขอ ศอก ปลายแขนปลอยตรง ไมผาปลายแขน ติดกระดุมสีเงิน
ลายดุนนูน ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับให
กระโปรงทับได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย
(๒) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซาย
(๓) กระโปรงทรงตรง เชนเดียวกับเครื่อ งแตงกายแบบปกติ สีกรมทา หรือ
สีตามที่สวนราชการกําหนด
(๔) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็ม ขัดสีเงิน มีลายดุนนูน ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) ถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย
(๖) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
ขอ ๘ เครื่องแตงกายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ก บัณฑิตที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ
(๑) แตงกายชุดเครื่องแบบขาราชการปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
(๒) บัณฑิตที่รับราชการทหาร ตํารวจ ใหแตงกายตามที่ตนสังกัดกําหนด
(๓) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ข บัณฑิตชายที่ไมไดเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๑) เสื้อราชปะแตนสีขาว
(๒) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ
(๓) มีแผงคอ ตามแบบที่กําหนดประดับเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยสีเงิน
สูง ๓.๕ เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองขาง
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(๔) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
(๕) ถุงเทาสีดํา ไมมีลวดลาย
(๖) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๗) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ค บัณฑิตหญิงที่ไมไดเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๑) ใหแตงกายเชนเดียวกับการแตงกายในงานพิธี
(๒) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ง บัณฑิตหญิงมีครรภ
(๑) เสื้ อสี ขาวเกลี้ ยง ไมบ างเกิ น สมควร ผ าอกตลอด ตัว เสื้ อยาวคลุ ม ท อ ง
แขนปลอยธรรมดาแบบแขนเชิ้ต เวลาสวมใหปลอยชายเสื้อไวนอกกระโปรง
(๒) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมทา ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป ความยาวต่ํากวาเขา
๓ นิ้ว ชายเสมอกัน
(๓) ถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย
(๔) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๕) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ขอ ๙ ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย
ตราสัญลักษณ
ขอ ๑๐ ใหใชตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ประกอบเครื่องแตงกายนักศึกษาทั้งชายและหญิง
ดังตอไปนี้
(๑) เข็ม ตราสัญลักษณม หาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงใชกลัดบนอกเสื้อเบื้องซาย ใหมีขนาด
และสี ดังนี้
- ความสูงของตราสัญลักษณ ๓.๕ เซนติเมตร
- ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง สวนพื้นของพระราชลัญจกร
และดอกบัวลงยาสีน้ําเงิน สวนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว
(๒) เข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง
๑.๙ เซนติเมตร
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(๓) หัวเข็ม ขัด ตราสัญลั กษณมหาวิ ทยาลัย ทําดวยโลหะชุบสี เงิน เป น รูปสี่เหลี่ยมผืน ผ า
ขนาดกวาง ๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๔.๘ เซนติเมตร ภายในสี่เหลี่ยมเปนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
ลายดุนนูน
(๔) กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิง ทําดวยโลหะชุบสีเงิน ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๘ เซนติเมตร
มีลักษณะกลมมน ขอบเกลี้ยง ภายในเปนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยลายดุนนูน
(๕) แผงคอบัณฑิตชาย มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ปลายแหลม พื้นแผงทําดวยผาสักหลาด
สีน้ําเงินเขม กวาง ๔ เซนติเมตร ตรงกลางผาสักหลาดมีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมแถบทองทั้งสองขาง
มีเสนไหมกลม สีตามสาขาวิชา กวาง ๐.๓ เซนติเมตร ประดับเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยสีเงิน
สูง ๓.๕ เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองขาง
ขอ ๑๑ การแตงกายที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

