เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสม
และสวยงาม เป็น ที่ย อมรับแก่สังคม เป็น เกีย รติและศักดิ์ศรีแ ก่นักศึกษาและมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่
และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ จึงออกข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรีย กว่า “ข้อบัง คับมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ว่าด้ว ยเครื่องแบบนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“คณะ/วิทยาลัย” หมายความว่า ส่วนงานวิชาการที่มีการเรียนการสอนนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“เครื่องแบบ” หมายความว่า เครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ นักศึกษามีสิทธิใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามแบบที่กําหนดในข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ นักศึกษาที่เข้าชั้นเรียน เข้าห้องสอบ หรือติดต่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ให้แต่งกายดังนี้
(๑) ในวันและเวลาราชการ ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติ เว้นแต่นักศึกษาที่ฝึกงาน
ภาคปฏิบัติ ให้สวมใส่ชุดฝึกงานตามแบบที่คณะ/วิทยาลัยกําหนด
(๒) ในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์นักศึกษาอาจแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดพื้นเมืองตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข้อ ๗ นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพิธีการ งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี หรืองาน
พิเศษอื่น ๆ ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบในโอกาสพิเศษ หรือตามแบบที่กําหนดไว้ในแต่ละพิธี หรือแต่ละ
โอกาสนั้น ๆ
หมวด ๒
เครื่องแบบปกติ
ส่วนที่ ๑
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อ ๘ เครื่องแบบนักศึกษาชาย ประกอบด้วย
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ปกเสื้อแบบคอเชิ้ตปลายแหลม ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอด
ติดกระดุมสีขาวขนาดเล็ก มีกระเป๋าติดแนวอกด้านซ้าย ขนาดพอเหมาะกับเสื้อ แขนเสื้อใช้แบบธรรมดา
ไม่พับแขนเสื้อ ความยาวของตัวเสื้อให้ยาวพอเหมาะ เพื่อให้ขอบกางเกงทับได้โดยเรียบร้อย
(๒) กางเกงขายาวแบบสากล สีดํา สีเทา สีน้ําตาล หรือสีกรมท่า
(๓) เข็ ม ขัด หนัง หรือ หนั งกลั บสี ดํ า มีหั ว เข็ม ขั ด ทํ า ด้ว ยโลหะสีเ งิ น เป็ น รู ปสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า
มีตรามหาวิทยาลัยหรือตราประจําคณะ/วิทยาลัย
(๔) รองเท้าหุ้มส้นสีและแบบสุภาพ
(๕) ถุงเท้าสีและแบบสุภาพ
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ให้ผูกเนคไทสีม่วง และใช้หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ เครื่องแบบนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ปกเสื้อแบบคอเชิ้ตปลายแหลม ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอด
มีสาบเสื้อ ติดกระดุม ๔ หรือ ๕ เม็ด กระดุมเสื้อให้ใช้กระดุมโลหะสีเงินดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย
แขนเสื้อใช้แบบแขนสั้นธรรมดา ความยาวของตัวเสื้อให้ยาวพอเหมาะ เพื่อให้ขอบกระโปรงทับได้โดย
เรียบร้อย
(๒) เข็มกลัดเสื้อตรามหาวิทยาลัย กลัดเหนืออกเบื้องซ้าย
(๓) กระโปรงแบบเรียบสุภาพ สีดํา สีเทา สีน้ําตาล หรือสีกรมท่า ความยาวคลุมเข่า
(๔) เข็มขัด หนังหรือ หนังกลั บสีดํา มีหัว เข็มขัด ทํ าด้ว ยโลหะสีเ งิน เป็น รูปสี่ เหลี่ย ม มีต รา
มหาวิทยาลัยหรือตราประจําคณะ/วิทยาลัย
(๕) รองเท้าหุ้มส้นสีและแบบสุภาพ
สําหรับนักศึกษาชั้น ปีที่ ๑ ให้สวมรองเท้าหุ้มส้นสีขาว ถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย และใช้
หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ส่วนที่ ๒
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๑๐ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชายและหญิง ให้แต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สี
และแบบสุภาพ
หมวด ๓
เครื่องแบบในโอกาสพิเศษ
ส่วนที่ ๑
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อ ๑๑ เครื่องแบบนักศึกษาชายที่ใช้ในโอกาสพิเศษ ประกอบด้วย
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวไม่มีลวดลาย
(๒) กางเกงขายาวแบบสากลสีขาว
(๓) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ไม่มีลวดลาย มีเชือกผูก
(๔) ถุงเท้าสีดํา
(๕) เข็มขัดหนังหรือหนังกลับสีดํา มีหัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดุนเป็นรูปตรา
มหาวิทยาลัย
(๖) เนคไทสีม่วง
(๗) เข็มกลัดเนคไทตรามหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ เครื่องแบบนักศึกษาหญิงที่ใช้ในโอกาสพิเศษ ประกอบด้วย
(๑) เสื้อทํ าด้ว ยผ้า สีข าวเกลี้ ย ง ไม่ มีลวดลาย มี ค วามหนาพอสมควร ปกเสื้อแบบคอเชิ้ ต
ปลายแหลม ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอด มีสาบเสื้อ ติดกระดุม ๔ หรือ ๕ เม็ด กระดุมให้ใช้กระดุมโลหะ
สีเงินดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย แขนเสื้อสั้นเหนือศอก ความยาวของตัวเสื้อให้ยาวพอเหมาะ เพื่อให้
ขอบกระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย
(๒) กระโปรงสีม่วงแบบเรียบทรงตรง ความยาวคลุมเข่า ผ่าด้านหลัง
(๓) เข็มขัดหนังหรือหนังกลับสีดํา หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมดุนเป็นรูปตรา
มหาวิทยาลัย
(๔) เข็มกลัดเสื้อตรามหาวิทยาลัย กลัดเหนืออกด้านซ้าย
(๕) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ส่วนที่ ๒
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๑๓ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชายและหญิง ให้ใช้เครื่องแบบในโอกาสพิเศษเช่นเดียวกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวด ๔
บทลงโทษ
ข้อ ๑๔ นัก ศึก ษาผู้ใ ดที่ มี เจตนาฝ่ าฝื น การแต่ง กายตามข้ อบั งคั บ นี้ ให้ดํ าเนิ น การทางวิ นั ย
ตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยและการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา
ข้อ ๑๕ ผู้ใดใช้เครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้
ให้ดําเนินการตามบทกําหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

