ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ ๒๐๑๙/๒๕๕๔)
เรื่อง การแต่งกายของผูส้ าเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อให้การแต่งกายของผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงกาหนดการแต่งกายผู้ที่เข้ารับปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๓ (๑) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก่ น
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม
วิทยาฐานะ และครุ ยประจ าตาแหน่ งของมหาวิ ทยาลั ยขอนแก่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ และข้ อบังคั บมหาวิ ทยาลั ย
ขอนแก่น ว่าด้วยเครื่องแบบ และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศกาหนดการแต่งกายของผู้สาเร็จการศึกษา
ทีเ่ ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้
๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๐๑๙/๒๕๕๔) เรื่อง การแต่งกายของ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
๒. ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
บรรดาคาสั่ง หรือประกาศใดที่ออกโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้
๓. การแต่งกายสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ก่อนสวมครุยทับ
๓.๑ ผู้ที่เป็นข้าราชการให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๗ ของประกาศนี้
๓.๒ ผู้ที่ไม่เป็นข้าราชการ
๓.๒.๑ ผู้ชาย
ให้สวมชุดสูทตามมาตรฐานสากลสีกรมท่า เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผูกเนคไทสีน้าเงินตรา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ถุงเท้าสีดาไม่มีลวดลาย ทรงผมสั้น
สุภาพ และไม่ทาสีผม หรือเปลี่ยนสีผม (ไฮไลท์สีผม) ที่มีสีแตกต่างจากสีผมธรรมชาติ
๓.๒.๒ ผู้หญิง
ใช้เครื่องแบบแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ว ยเครื่องแบบและ
เครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้

/(๑) เสื ้อ...

-๒(๑) เสื้อ สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวทาด้วยผ้าสีขาวไม่มีลวดลาย ปกเสื้อแบบปลายแหลม
ติดกระดุมปิดคอทาด้วยโลหะสีเงินดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย ๕ เม็ด หน้าอก
เสื้อด้านขวาติดเข็มตรามหาวิทยาลัยทาด้วยโลหะสีเงิน กระดุมและเข็มมีขนาด
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) กระโปรง สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า สีกรมท่า ไม่ผ่าหลังหรือข้าง ความยาวคลุม
หัวเข่าไม่เกิน ๒๐ ซม. หรือเหนือหัวเข่าไม่เกิน ๕ ซม. (ห้ามใส่กระโปรงทรงสั้น)
(๓) เข็มขัด ทาด้วยหนังสีดา หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยม ตรงกลางมี
ตรามหาวิทยาลัยสายเข็มขัดและหัวเข็มขัดมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๔) ถุงเท้า สวมถุงน่องสีเนื้อ
(๕) รองเท้า สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น สีดา
(๖) ทรงผม สุภาพ เรียบร้อย
(๗) สีผม ไม่ทาสีผม หรือเปลี่ยนสีผม (ไฮไลท์สีผม) ที่มีสีแตกต่างจากสีผมธรรมชาติ
๔. การแต่งกายสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทุกสาขาวิชา
๔.๑ ให้สวมครุยวิทยฐานะ ของสถาบันที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
๔.๒ เครื่องแต่งกายก่อนสวมครุยทับ
๔.๒.๑ ผู้ที่เป็นข้าราชการให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๗ ของประกาศนี้
๔.๒.๒ ผู้ที่ไม่เป็นข้าราชการให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๓.๒ ของประกาศฉบับนี้
๕. การแต่งกายสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา
๕.๑ ให้สวมครุยวิทยฐานะ ของสถาบันที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
๕.๒ เครื่องแต่งกายก่อนสวมครุยทับ
๕.๒.๑ ผู้ที่เป็นข้าราชการให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๗ ของประกาศนี้
๕.๒.๒ ผู้ที่ไม่เป็นข้าราชการให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๓.๒ ของประกาศฉบับนี้
๖. การแต่งกายสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนสวมครุยทับ
๖.๑ ผู้ชาย
(๑) เสื้ อ สวมเสื้ อ แบบราชปะแตนสี ข าวมี ก ระดุ ม ท าด้ ว ยโลหะสี เ งิ น ดุ น เป็ น รู ป ตรา
มหาวิทยาลัยกระดุมมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) แผงคอ มีแผงคอทาด้วยสักหลาดสีดินแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายตัดเป็นรูปชายธง มี
แถบสีทองกว้าง ๑ ซม.พาดกึ่งกลางตามความยาวของแผงคอมีตรามหาวิทยาลัยทาด้วย
โลหะสีเงินติดที่กึ่งกลางของแผงคอแต่ละข้างมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) กางเกง สวมกางเกงขายาวสีขาว
(๔) ถุงเท้า สวมถุงเท้าสั้น สีดา
(๕) รองเท้า สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น สีดา
/(๖) ทรงผม...

-๓(๖) ทรงผม สั้นสุภาพ เรียบร้อย
(๗) สีผม ไม่ทาสีผม หรือเปลี่ยนสีผม (ไฮไลท์สีผม) ที่มีสีแตกต่างจากสีผมธรรมชาติ
๖.๒ ผู้หญิง
(๑) เสื้อ เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นทาด้วยผ้าสีขาวไม่มีลวดลาย ปกเสื้อแบบปลายแหลม ติดกระดุม
ทาด้วยโลหะสีเงินดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย ๕ เม็ด หน้าอกเสื้อด้านขวาติดเข็มตรา
มหาวิทยาลัยทาด้วยโลหะสีเงิน กระดุมและเข็มมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) กระโปรง สวมกระโปรง ทาด้วยผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลายความยาวคลุมหัวเข่าไม่เกิน ๒๐ ซม.
หรือเหนือหัวเข่าไม่เกิน ๕ ซม.(ห้ามใส่กระโปรงทรงสั้น)
(๓) เข็มขัด ทาด้วยหนังสีดา หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยม ตรงกลางมีรูปตรา
มหาวิทยาลัย สายเข็มขัดและหัวเข็มขัดมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๔) ถุงเท้า สวมถุงน่องสีเนื้อ
(๕) รองเท้า สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น สีดา (ห้ามสวมรองเท้าส้นตึกและส้นเข็ม)
(๖) ทรงผม สุภาพ เรียบร้อย
(๗) สีผม ไม่ทาสีผม หรือเปลี่ยนสีผม (ไฮไลท์สีผม) ที่มีสีแตกต่างจากสีผมธรรมชาติ
๗. การแต่งกายสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือ น ข้าราชการ
ตารวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการประเภทอื่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่มียศว่าที่ ยศชั้นสัญญาบัตร
ให้ใช้เครื่องแบบปกติขาวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีได้ และสวมครุยวิทยฐานะโดยไม่สวมหมวก
๘. ผู้สาเร็จการศึกษาที่เป็นสตรีมุสลิม ให้แต่งกายแบบสตรีมุสลิม และสวมชุดครุยทับ
๙. ผู้สาเร็จการศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติ ให้แต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบ
และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และสวมครุยวิทยาฐานะตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๐. ผู้สาเร็ จการศึกษาที่เป็นข้าราชการทหาร ข้าราชการตารวจ ที่มียศต่ากว่าชั้นสั ญญาบัตรให้แต่งกาย
ชุดปกติขาว (ไม่แนบกระบี่สั้น)
๑๑. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
๑๒. ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถตรวจสอบภาพการแต่งกายผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้ารับปริญญาได้จากเว็บ
http://reg4.kku.ac.th/Baad/section/service
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

