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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วยเครื่องแบบ  เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับ  ว่าด้วยเครื่องแบบ  เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย   
ของนิสิต  จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  สภามหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๑๒  มีนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  จึงให้ออกข้อบังคับ  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วยเครื่องแบบ  เครื่องหมาย 
และเครื่องแต่งกายของนิสิต  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคบันี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
“นิสิต”  หมายความว่า  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยพะเยา 
“เครื่องหมายมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  เครื่องหมายมหาวิทยาลัยพะเยา 
“ตรามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  ตรามหาวิทยาลัยพะเยา 
“คณะ”  หมายความว่า  คณะวิชา  และวิทยาลัย  หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีนิสิต 

ในสังกัด   
ข้อ ๔ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตหญิงในเวลาปกติ 
(๑) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว  แบบและทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลาย  ไม่รัดรูป  ปกเสื้อแบบปกเชิ้ต

ปลายแหลมยาวพอสมควร  ไม่มีสาบหลัง  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสายเข็มขัด   
ที่คอและแนวสาบอกติดกระดุมโลหะเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   
๒  เซนติเมตร  ๕  เม็ด  และให้กลัดเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย  ทําด้วยโลหะสีทองลงยาสีม่วง  สูง  
๒.๕  เซนติเมตร  ที่อกเบ้ืองขวาและขนาดสูง  ๑.๕  เซนติเมตร  ที่ปลายปกเสื้อด้านซ้าย  แขนเสื้อ 
เป็นแขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน  ๖  เซนติเมตร 

(๒) กระโปรงแบบและทรงสุภาพ  สีดํา  สีน้ําเงินหรือสีกรมท่า  ไม่มันวาว  ไม่มีลวดลาย   
ไม่มีผ่าหรือมีผ่าด้านหลังโดยที่จีบกระโปรงซ้อนกัน  ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว  ความยาวของกระโปรง
อยู่ระหว่างเข่าและข้อเท้า  ห้ามใช้ผ้ายีน  ผ้าสักหลาด  ผ้าลูกฟูก  ผ้ายืด  ผ้าลูกไม้  ผ้ากํามะหยี่ 

ในกรณีของนิสิตหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามอนุโลมให้แขนเสื้อเป็นแขนยาวและมีผ้าคลุมผม   
สีสุภาพ  ตามหลักศาสนาได้ 
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(๓) เข็มขัดหนังกลับสีน้ําตาลเข้ม  กว้าง  ๓  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงิน 
รูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  ยาว  ๕.๕  เซนติเมตร  มีตรามหาวิทยาลัย  อยู่ตรงกลาง 

ในกรณีที่จะต้องแต่งกายเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามอนุโลมให้ใช้เข็มขัดหนังเรียบ  สีดํา   
หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะรมดํารูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  ยาว  ๕.๕  เซนติเมตร  โดยใช้
อักษรย่อ  “มพ” 

(๔) รองเท้าหนังหุ้มส้นหรือรัดส้น  แบบสุภาพ  สีดํา  สีขาว  สีน้ําตาล  สีกรมท่าหรือสีเทา 
สําหรับนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง  ให้ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีขาว  ไม่มีลวดลาย  ไม่เปิดหัวรองเท้า 

และสวมถุงเท้าสีขาว 
ข้อ ๕ เครื่องแบบงานพิธีการสําหรับนิสิตหญิง 
มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติสําหรับนิสิตหญิง  โดยให้กลัดกระดุมที่คอเสื้อ  กระโปรง

และรองเท้าสีดําเท่านั้น  ยกเว้นรองเท้าสําหรับนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง  ให้ใช้เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติ 
ข้อ ๖ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตชายในเวลาปกติ 
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาวแบบและทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลาย  ไม่รัดรูป  กระดุม 

สีขาว  มีกระเป๋าด้านซ้าย  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นสายเข็มขัด 
(๒) กางเกงขายาวแบบสากล  ทําด้วยผ้าสีกรมท่าหรือสีดํา  ไม่มันวาว  ไม่มีลวดลาย   

ห้ามใช้ผ้ายีน  ผ้าสักหลาด  ผ้าลูกฟูก 
(๓) ถุงเท้าสีดํา  สีน้ําตาลเข้ม  หรือสีกรมท่า  ไม่มีลวดลาย 
(๔) รองเท้าหนังหุ้มส้นทรงสุภาพสีดํา  ไม่มีลวดลาย 
(๕) เข็มขัดหนังเรียบสีดํา  กว้าง  ๓  เซนติเมตร  เป็นเข็มขัดรูปปลายแหลมหัวเข็มขัด   

ทําด้วยโลหะสีเงินรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  ยาว  ๕.๕  เซนติเมตร  มีตรามหาวิทยาลัยอยู่  
ตรงกลาง 

ในกรณีที่จะต้องแต่งกายเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามอนุโลมให้ใช้เข็มขัดหนังเรียบ  สีดํา   
หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะรมดํารูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  ยาว  ๕.๕  เซนติเมตร  โดยใช้
อักษรย่อ  “มพ” 

(๖) ผูกเนคไทสีม่วงเข้มมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย  ขนาดสูง  ๒  เซนติเมตร  ปักอยู่ 
บนเนคไทในระดับล้ินป่ี 

ข้อ ๗ เครื่องแบบงานพิธีการสําหรับนิสิตชาย 
มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายปกติสําหรับนิสิตชาย  โดยให้ใช้เสื้อแขนยาวสีขาว   

กางเกงสีดําและผูกเนคไทมีตราเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๘ ให้นิสิตแต่งเครื่องแบบปกติ  เครื่องแบบงานพิธีการ  หรือสวมใส่ชุดแต่งกายอ่ืน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัย  หรือตามที่ระบุในกําหนดการ  คําส่ังของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยอาจออกประกาศมหาวิทยาลัย  ว่าด้วย  การสวมใส่ชุดแต่งกายของนิสิต
เป็นการเฉพาะอีกก็ได้ 

ข้อ ๑๐ การแต่งกายนอกเหนือจากข้อบังคับนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 
ในกรณีที่ มีเหตุผลและความจําเป็นต้องการงดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับนี้ให้นําเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ 
ข้อ ๑๑ ข้อบังคับนี้ให้ใชบั้งคับตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป  สําหรับนิสิตที่เรียนอยู่  

ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้สามารถเลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายของมหาวิทยาลัยนเรศวร  หรือเลือก 
แต่งกายตามข้อบังคับนี้ก็ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 


