
 
 

 
 
 

  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                      
เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายส าหรับฝึกปฏิบัติงานส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี                                         

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

เพ่ือให้การแต่งกายของนิสิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส าหรับฝึกปฏิบัติงานตาม
สาขาวิชาชีพ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที ่๓/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่  ๒๑  มีนาคม ๒๕๖๕  วาระท่ี ๔.๑.๔.๑ 
ได้มีมติเห็นชอบและก าหนดเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายส าหรับฝึกปฏิบัติงานส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการ
บริหารและด าเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  และค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                 
ที่ ๐๖๕๐/๒๕๕๓ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ให้
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึง
ออกประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายส าหรับฝึก
ปฏิบัติงานส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ดังนี้  

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เครื่องแบบและ
เครื่องแต่งกายส าหรับฝึกปฏิบัติงานส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้   

ข้อ ๑.๑ ยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เครื่องแบบและ 
เครื่องแต่งกายขณะฝึกปฏิบัติงานส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับลงวันที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑   
  ข้อ ๑.๒ ยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เครื่องแบบและเครื่อง
แต่งกายขณะฝึกปฏิบัติงานส าหรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับลงวันที่   ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑  
  ข้อ ๑.๓ ยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เครื่องแบบและเครื่อง
แต่งกายขณะฝึกปฏิบัติงาน ส าหรับนิสิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ฉบับลงวันที่   ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒      

ข้อ ๒ ก าหนดเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายส าหรับฝึกปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้  

 ข้อ ๒.๑ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตสาขาแพทยศาสตร์  ประกอบด้วย 
     ข้อ ๒.๑.๑ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายพิธีการ ส าหรับนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ 

เป็นแบบเสื้อกาวน์ทรงซาฟารีแขนยาวคล้ายสูท สีขาว ไม่มีลวดลาย เนื้อผ้าไม่หนาไม่บางจนเกินไป คอฮาวาย
ผ่าลึก กระดุมสีขาวจ านวน ๒ เม็ด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ด้านหน้ามีกระเป๋าแบบเจาะ ๓ ใบ 
ใบที่ ๑ บนหน้าอกเสื้อด้านซาย ขนาดตามความเหมาะสม  ใบที่ ๒ และ ๓ ด้านล่างชายเสื้อ ด้านละ ๑ ใบ 
 
                -/ ขนาดกว้าง ... 



      
- ๒ -  

 

ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร บนหน้าอกเสื้อด้านขวา บรรทัดบนปักตัวอักษรค าว่า นสพ.
ตามด้วยชื่อและนามสกุล (นสพ.ชื่อ นามสกุล) บรรทัดล่างปักตัวอักษรตามศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกท่ี
นิสิตสังกัดด้วยด้ายสีเขียว หนา ๑ มิลลิเมตร สูง ๑ เซนติเมตร ติดเข็มกลัดสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว เหนือชื่อและนามสกุล ด้านหลังเสื้อผ่ากลาง เย็บติด 
เสื้อควรมีขนาดพอดี ไม่คับหรือไมส่ั้นเกินไป  ให้นิสิตสวมเครื่องแบบนี้เฉพาะในงานพิธีการเท่านั้น รายละเอียด
ดังภาพประกอบที่ ๑  และมีรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้  

   นิสิตชาย สวมกางเกงขายาวทรงกระบอกแบบสุภาพท าด้วยผ้าสีด า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป 
ความยาวคลุมข้อเท้า สวมรองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีด าหรือสีสุภาพ (สีเทา กรมท่า หรือ
น้ าตาลเข้ม)   

 นิสิตหญิง สวมกระโปรงทรงสอบหรือจีบรอบคลุมเข่าสีด า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป สวม
รองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย   
      
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๑  เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายพิธีการ ส าหรับนิสิตสาขาแพทยศาสตร์  
 

   ข้อ ๒.๑.๒  เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายส าหรับฝึกปฏิบัติงานชั้นคลินิกของนิสิต
แพทย ์ชั้นปีที ่๔ และ ๕ เป็นแบบเสื้อกาวน์ทรงซาฟารี สีขาว ไม่มีลวดลาย เนื้อผ้าไม่หนาไม่บางจนเกินไป แขน
สั้น ปลายแขนเสื้อมีสาบหนา ๒ เซนติเมตร ความยาวคลุมเข่า คอฮาวายผ่าลึก ด้านหน้ามีกระเป๋าแบบแปะ ๓ 
ใบ กระเป๋าใบที ่๑ ติดที่หน้าอกด้านซ้าย ขนาดกว้าง ๘ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร ปักตราสัญลักษณ์คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ เซนติเมตร  และปักตัวอักษรรอบตรา
สัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ ตามศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่นิสิตสังกัด กระเป๋าใบที่ ๒ และ ๓ ติด
ด้านล่างของเสื้อด้านละ ๑ ใบ ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร กระดุมสีขาวจ านวน ๕ เม็ด 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร บนหน้าอกเสื้อด้านขวา ปักค าว่า นสพ.ตามด้วยชื่อและนามสกุล (นสพ.
ชื่อ นามสกุล) ด้วยด้ายสีเขียว หนา ๑ มิลลิเมตร สูง ๑ เซนติเมตร ด้านหลังเสื้อผ่ากลาง เย็บติด เสื้อควรมี
ขนาดพอดี ไม่คับหรือไม่สั้นเกินไป  ให้นิสิตสวมเสื้อกาวน์ทับชุดนิสิตเมื่อฝึกปฏิบัติงานชั้นคลินิกทุกครั้ง 
รายละเอียดดังภาพประกอบที่ ๒ และมีรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้ 

 

                -/ นิสิตชาย ... 



     - ๓ -  
      

  นิสิตชาย สวมกางเกงขายาวทรงกระบอกแบบสุภาพท าด้วยผ้าสีด า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป 
ความยาวคลุมข้อเท้า สวมรองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีด าหรือสีสุภาพ (สีเทา กรมท่า หรือ
น้ าตาลเข้ม) 

 นิสิตหญิง สวมกระโปรงทรงสอบหรือจีบรอบคลุมเข่าสีด า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป สวม
รองเท้าคัทชูหรือรองเท้าที่หุ้มส้นและปลายเท้า ลวดลายสุภาพ สีด าหรือสีสุภาพ (สีเทา กรมท่า หรือน้ าตาล
เข้ม) ส้นสูงไม่เกินสองนิ้ว (ไม่ให้ใส่รองเท้าผ้าใบแบบรองเท้ากีฬา) 

 ทั้งนี้อนุโลมให้ นิสิตหญิง สามารถสวมกางเกงส าหรับการปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลา
ราชการได้ โดยให้สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นแบบสุภาพ สวมกางเกงทรงกระบอกแบบสุภาพท าด้วยผ้าสีด า ไม่มี
ลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวคลุมข้อเท้า แทนชุดนิสิต และสวมทับด้วยเสื้อกาวน์ยาว  

 ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ นิสิตชายและนิสิตหญิง สวมเครื่องแต่งกายเช่นเดียวกัน
กับการปฏิบัติงานในเวลาราชการ และอนุโลมให้สามารถสวมรองเท้าผ้าใบแบบรองเท้ากีฬาหุ้มส้น ลวดลาย
สุภาพ สีด าหรือสีสุภาพ (สีเทา กรมท่า น้ าตาลเข้ม หรือขาว) ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ รองเท้า
ล าลอง หรือรองเท้าเพ่ือสุขภาพแบบสายคาดรัดส้น 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

 
ภาพประกอบที่ ๒ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายส าหรับฝึกปฏิบัติงานชั้นคลินิก ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ 

 

  ข้อ ๒.๑.๓  เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายส าหรับฝึกปฏิบัติงานชั้นคลินิกของนิสิต
แพทย์ ชั้นปีที่ ๖ (EXTERN) ในเวลาราชการ เป็นแบบเสื้อกาวน์ทรงซาฟารีแขนสั้น แขนเสื้อมีสาบหนา ๒ 
เซนติเมตร ความยาวระดับสะโพก คอฮาวาย ด้านหน้ามีกระเป๋าแบบแปะ ๓ ใบ กระเป๋าใบที่ ๑ ติดที่หน้าอก
ด้านซ้าย ขนาดกว้าง ๘ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร ปักตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ เซนติเมตร และปักตัวอักษรรอบตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ ตาม
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่นิสิตสังกัด กระเป๋าใบที่ ๒ และ ๓ แบบแปะ ติดด้านล่างของเสื้อข้างละ ๑ 
ใบ ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร กระดุมสีขาวตามแนวดิ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ 
เซนติเมตร จ านวนตามความเหมาะสม บนหน้าอกเสื้อด้านซ้ายบรรทัดบน ปักค าว่า EXTERN บรรทัดล่างปัก
ชื่อและนามสกุล ด้วยด้ายสีเขียว หนา ๑ มิลลิเมตร สูง ๑ เซนติเมตร ด้านหลังเสื้อมีจีบคู่และรัดเอวเสื้อควรมี
ขนาดพอดีไม่คับไม่หรือสั้นเกินไป  รายละเอียดดังภาพประกอบที่ ๓  และมีรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้ 

 

                  -/ นิสิตชาย ...  



     - ๔ - 
 

นิสิตชาย สวมกางเกงขายาวทรงกระบอกแบบสุภาพท าด้วยผ้าสีด าหรือสีสุภาพ (สีเทา 
กรมท่า หรือน้ าตาลเข้ม) ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวคลุมข้อเท้า สวมรองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีด า ไม่
มีลวดลาย ถุงเท้าสีด าหรือสีสุภาพ (สีเทา กรมท่า หรือน้ าตาลเข้ม) 
 นิสิตหญิง สวมกระโปรงทรงสอบหรือจีบรอบคลุมเข่าสีด าหรือสีสุภาพ (สีเทา กรมท่า หรือ

น้ าตาลเข้ม)  ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป หรือสวมกางเกงทรงกระบอกแบบสุภาพท าด้วยผ้าสีด าหรือสีสุภาพ (สีเทา 
กรมท่า หรือน้ าตาลเข้ม) ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวคลุมข้อเท้า สวมรองเท้าคัทชูหรือรองเท้าที่หุ้มส้น
และปลายเท้า ลวดลายสุภาพ สีด าหรือสีสุภาพ (สีเทา กรมท่า หรือน้ าตาลเข้ม) ส้นสูงไม่เกินสองนิ้ว (ไม่ให้ใส่
รองเท้าผ้าใบแบบรองเท้ากีฬา) 

 ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ นิสิตชายและนิสิตหญิง สวมเครื่องแต่งกายเช่นเดียวกัน
กับการปฏิบัติงานในเวลาราชการ และอนุโลมให้สามารถสวมรองเท้าผ้าใบแบบรองเท้ากีฬาหุ้มส้น ลวดลาย
สุภาพ สีด าหรือสีสุภาพ (สีเทา กรมท่า น้ าตาลเข้ม หรือขาว) หรือรองเท้าเพ่ือสุขภาพแบบสายคาดรัดส้น 
รูปแบบสุภาพ สีด าหรือสีสุภาพ (สีเทา กรมท่า หรือน้ าตาลเข้ม) ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ หรือ
รองเท้าล าลอง 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๓  เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายส าหรับฝึกปฏิบัติงานชั้นคลินิก 
ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๖ (EXTERN) ในเวลาราชการ 

       

  ข้อ ๒.๑.๔ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายส าหรับฝึกปฏิบัติงานชั้นคลินิกของนิสิต
แพทย์ ชั้นปีที่ ๖ (EXTERN) นอกเวลาราชการ และในเวลาราชการ เฉพาะแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สามารถ
สวมเครื่องแต่งกายเช่นเดียวกันกับการปฏิบัติงานในเวลาราชการ  หรือสวมเครื่องแต่งกายชุดสครับ 
รายละเอียดดังภาพประกอบที่ ๔ ดังนี้  

 แบบเสื้อเป็นสีน้ าเงินเข้ม ไม่มีลวดลาย เนื้อผ้าไม่หนาไม่บางจนเกินไป ความยาวระดับสะโพก 
คอวีแบบคอตื้น ด้านหน้าของเสื้อมีกระเป๋าแบบแปะ จ านวน ๓ ใบ ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒ 
เซนติเมตร กระเป๋าใบที่ ๑ ติดที่หน้าอกด้านซ้าย บนกระเป๋าปักตราสัญลักษณ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ เซนติเมตร กระเป๋าใบที่ ๒ และ ๓ ติดด้านล่างของเสื้อข้างละ ๑ ใบ          
บนหน้าอกเสื้อด้านขวาบรรทัดบน ปักค าว่า EXTERN บรรทัดล่างปักชื่อและนามสกุล ด้วยด้ายสีขาว หนา ๑ 
มิลลิเมตร สูง ๑ เซนติเมตร   

             -/ แบบกางเกง ... 



             - ๕ - 
 

 แบบกางเกงเป็นทรงกระบอกขายาวสีน้ าเงินเข้ม ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวคลุมข้อเท้า 
กระเป๋าด้านข้างแบบเจาะ  

 นิสิตชาย สวมรองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย หรือรองเท้าผ้าใบแบบรองเท้ากีฬาหุ้มส้น 
ลวดลายสุภาพ สีด าหรือสีสุภาพ (สีเทา กรมท่า น้ าตาลเข้ม หรือขาว) สวมถุงเท้าสีด าหรือสีสุภาพ (สีเทา 
กรมท่า น้ าตาลเข้ม หรือขาว) 

 นิสิตหญิง สวมรองเท้าที่หุ้มส้นและปลายเท้า ลวดลายสุภาพ สีด าหรือสีสุภาพ (สีเทา กรมท่า 
หรือน้ าตาลเข้ม) ส้นสูงไม่เกินสองนิ้ว หรือรองเท้าผ้าใบแบบรองเท้ากีฬาหุ้มส้น ลวดลายสุภาพ สีด าหรือสี
สุภาพ (สีเทา กรมท่า น้ าตาลเข้ม หรือขาว) สวมถุงเท้าสีด าหรือสีสุภาพ (สีเทา กรมท่า น้ าตาลเข้ม หรือขาว)
ทัง้นี้ ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ รองเท้าล าลอง หรือรองเท้าเพ่ือสุขภาพแบบสายคาดรัดส้น 

 ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อนุโลมให้ นิสิตชายและนิสิตหญิง สามารถสวมรองเท้า
เพ่ือสุขภาพแบบสายคาดรัดส้น รูปแบบสุภาพ สีด าหรือสีสุภาพ (สีเทา กรมท่า หรือน้ าตาลเข้ม) ทั้งนี้ ไม่
อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ หรือรองเท้าล าลอง  

 
 

   
 

ภาพประกอบที่ ๔  เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายส าหรับฝึกปฏิบัติงานชั้นคลินิก 
ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๖ (EXTERN) นอกเวลาราชการ 

 
 

                                             /- ข้อ ๒.๒ เครื่องแบบ ... 



- ๖ - 
 

ข้อ ๒.๒ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประกอบด้วย  
   ข้อ ๒.๒.๑ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายระดับชั้นคลินิก (เครื่องแบบเวชกรรมไทย
ประยุกต์)  ใช้ขณะฝึกปฏิบัติงานในและนอกสถานพยาบาล  เป็นแบบเสื้อกาวน์สีขาวทรงราชประแตน คอเสื้อ
ติดกระดุมแบบเจาะ ๑ เม็ด แขนเสื้อทรงกระบอกมีสาบหนา ๒ เซนติเมตร  แบบเสื้อผ่ากลางติดกระดุมแบบ
ซ่อนสีขาว จ านวน ๕ เม็ด กระเป๋าหน้าอกซ้ายแบบแปะ กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร  ด้านล่าง
ชายเสื้อติดกระเป๋าแบบเจาะ ด้านละ ๑ ใบ กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร บนหน้าอกเสื้อด้านขวา   
ติดเข็มกลัดคณะแพทยศาสตร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาว ๑ นิ้ว ด้านล่างเข็มกลัดคณะบรรทัดบนปักค าว่า 
นส.พท.ป.ตามด้วยชื่อและนามสกุล (นส.พท.ป.ชื่อ นามสกุล) และบรรทัดล่างปักค าว่า คณะแพทยศาสตร์ ด้วย
ด้ายสีเขียว ขนาดตัวอักษรหนา ๑ มิลลิเมตร สูง ๑ เซนติเมตร ด้านหลังมีจีบคู่ และสาบคาดเอว กว้าง ๑ นิ้ว 
ละเอียดดังภาพประกอบที่ ๕  และมีรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้ 

  นิสิตชาย สวมกางเกงขายาวสีด าทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวคลุมข้อเท้า 
รองเท้าหุ้มส้นสีขาวหรือสีด า ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาวหรือสีด า   

นิสิตหญิง สวมกระโปรงจีบรอบยาวคลุมเข่าสีด า ไม่รัดรูป หรือสวมกางเกงขายาว
ทรงกระบอกแบบสุภาพสีด า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวคลุมข้อเท้า รองเท้าหุ้มส้นสีขาวหรือสีด า   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่  ๕ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ระดับชั้นคลินิก                   
(เครื่องแบบเวชกรรมไทยประยุกต์) 

 

   ข้อ ๒.๒.๒  เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายระดับชั้นคลินิก (เครื่องแบบหัตถเวชกรรม
ไทยประยุกต์) ใช้ขณะฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการท าหัตถการในและนอกสถานพยาบาล เป็นแบบเสื้อ
กาวน์สีขาวคอจีนแขนสั้น คอกลมชิด กระดุมสีใสเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตรติดด้านซ้ายแบบซ่อน 
ด้านหน้ามีแถบสีเขียวกว้าง ๒ เซนติเมตร ติดยาวตามแนวกระดุม บนหน้าอกเสื้อด้านขวาปักค าว่า นส.พท.ป.
ตามด้วยชื่อและนามสกุล (นส.พท.ป.ชื่อ นามสกุล) ปักด้วยด้ายสีเขียว ขนาดตัวอักษรหนา ๑ มิลลิเมตร สูง ๒ 
เซนติเมตร ปักตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ เซนติเมตร 
เหนือชื่อและนามสกุล  ด้านล่างขวาของเสื้อมีกระเป๋าแบบเจาะ ๑ ใบ กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒ 
เซนติเมตร มีขอบบนกระเป๋าสีเขียวกว้าง ๑ เซนติเมตร ด้านหลังมีจีบคู่และมีสายคาดเอวกว้าง ๑ นิ้ว  
รายละเอียดดังภาพประกอบที่ ๖ และมีรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้  
 
                   /- นิสิตชาย ... 



- ๗ - 
 

  นิสิตชาย สวมกางเกงขายาวทรงกระบอกสีด า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวคลุมข้อเท้า
รองเท้าหุ้มส้นสีขาวหรือสีด าไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาวหรือสีด า  

นิสิตหญิง สวมกระโปรงจีบรอบยาวคลุมเข่าสีด า ไม่รัดรูป หรือสวมกางเกงขายาว
ทรงกระบอกแบบสุภาพสีด า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวคลุมข้อเท้า รองเท้าหุ้มส้นสีด าหรือสีสุภาพ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบที ่๖ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ระดับชั้นคลินิก                    
(เครื่องแบบหัตถเวชกรรมไทยประยุกต์) 

 
ข้อ ๒.๓ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตสาขาฉุกเฉินการแพทย์  ประกอบด้วย  

    ข้อ ๒.๓.๑ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายส าหรับฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาล  
แบบเสื้อเป็นทรงซาฟารี สีขาว คอฮาวาย แขนสั้นมีสาบหนา ๒ เซนติเมตร เนื้อผ้าไม่หนาไม่บางจนเกินไปและ
ไม่มีลวดลาย ด้านหน้ามีกระเป๋าแบบแปะ ๓ ใบ ใบที่๑ ติดที่หน้าอกด้านซ้าย ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว 
๑๒ เซนติเมตร ปักตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ 
เซนติเมตร มีสาบกระเป๋าด้านบนตราสัญลักษณ์เป็นสีเขียวเข้ม หนา ๒ เซนติเมตร กระเป๋าใบที่ ๒ และ ๓ แบบ
แปะ ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร ทั้งซ้ายและขวาข้างละ ๑ ใบ ด้านบนกระเป๋ามีสาบสีเงิน 
หนา ๒ เซนติเมตร  หน้าอกด้านขวาบรรทัดบน ปักค าว่า นส.ฉพ.ตามด้วยชื่อและนามสกุล (นส.ฉพ.ชื่อ 
นามสกุล) ด้วยด้ายสีเขียวเข้ม หนา ๑ มิลลิเมตร สูง ๑ เซนติเมตร บรรทัดล่างปักชื่อสาขาด้วยค าว่า “สาขา
ฉุกเฉินการแพทย์” ด้วยด้ายสีเขียวเข้ม หนา ๑ มิลลิเมตร สูง ๑ เซนติเมตร กระดุมใสตามแนวดิ่ง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางกระดุม ๑ เซนติเมตร จ านวนกระดุมตามความเหมาะสม  ด้านหลังเสื้อมีจีบคู่และรัดเอวติด
แถบสีเงิน ตามความเหมาะสมของขนาดเสื้อ รายละเอียดดังภาพประกอบที่ ๗ และมีรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้ 

   นิสิตชาย สวมกางเกงขายาวทรงกระบอกแบบสุภาพท าด้วยผ้าสีด า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป 
ความยาวคลุมข้อเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีด าหรือสีสุภาพ  

 นิสิตหญิง สวมกางเกงทรงกระบอกแบบสุภาพท าด้วยผ้าสีด า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความ
ยาวคลุมข้อเท้า รองเท้าหุ้มส้นสีด าหรือสีสุภาพ   

          
  

         /-ภาพประกอบที่ .... 



         -๘- 
 
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่  ๗ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ส าหรับฝึกปฏิบัติงานใน

สถานพยาบาล    
 
  ข้อ ๒.๓.๒ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายส าหรับฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม นอก

สถานพยาบาล แบบชุดส าหรับนิสิตชายและนิสิตหญิง  สีน้ าเงินเข้ม  เนื้อผ้าไม่หนาไม่บางจนเกินไปและไม่มี
ลวดลาย  เสื้อคอวีแบบคอตื้นเย็บสาบด้านในตัดตรงบริเวณมุมคอวีด้วยผ้าสีน้ าเงินเข้มแบบเดียวกันกับตัวเสื้อ  
ตัวเสื้อแบบแขนสั้นมีสาบหนา  ๒  เซนติเมตร แขนเสื้อด้านซ้ายมีช่องส าหรับเสียบปากกาแบบแปะกว้าง ๓ 
เซนติเมตร  ยาว  ๑๒  เซนติเมตร แบ่งเป็น  ๒ ช่อง เท่า ๆ กัน  แขนเสื้อด้านขวาติดตราสัญลักษณ์สาขาฉุกเฉิน
การแพทย์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร ชายเสื้อตรง แบบเสื้อผ่าจากคอเสื้อถึงไหล่ขวาไม่มีสาบ  
มีกระดุมสีน้ าเงินที่ไหล่ขวา ๒ เม็ด ด้านหน้าของเสื้อส่วนล่างมีกระเป๋าแบบแปะ ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร
ยาว ๑๒ เซนติเมตร  ทั้งซ้ายและขวาข้างละ ๑ ใบ ด้านบนกระเป๋ามีแถบสะท้อนแสงสีเงิน หนา  ๒  เซนติเมตร 
หน้าอกด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ 
เซนติเมตร หน้าอกด้านขวาปักชื่อและนามสกุล (ไม่มีค าน าหน้าชื่อ) ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษสูง ๑ 
เซนติเมตรด้วยเส้นด้ายสีขาว  ติดแถบสะท้อนแสงสีเงิน  หนา  ๒ เซนติเมตรเหนือคอวี ไม่เกินเส้นขอบที่เย็บ
สาบด้านใน ตามแนวเส้นตรงลายนอน โดยเว้นบริเวณผ้าที่ติดสาปตรงต าแหน่งคอวี ด้านหลังเสื้อเรียบและไม่มี
สาบ และปักอักษรค าว่า PARAMEDIC STUDENT สูง ๒.๕ นิ้ว ด้วยเส้นด้ายสีขาวบรรทัดบนและค าว่า 
MAHASARAKHAM UNIVERSITY สูง ๑.๕ นิ้ว ด้วยเส้นด้ายสีขาวบรรทัดล่าง โดยมีแถบสะท้อนแสงสีเงินหนา 
๓.๕ เซนติเมตร คั่นระหว่างบรรทัดบนและบรรทัดล่าง  กางเกงทรงกระบอก ความยาวคลุมข้อเท้า สีน้ าเงิน
สว่าง กระเป๋าด้านหน้าแบบเจาะ กระเป๋าด้านข้างแบบแปะเรียบเหนือเข่า ล่างกระเป๋าด้านข้างติดแถบสะท้อน
แสงสีเงินหนา ๒ เซนติเมตร สวมเข็มขัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สวมรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีสุภาพ (สีด า สีน้ า
เงิน  สีกรมท่า สีเทาและสีขาว) ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีด าหรือสีสุภาพ รายละเอียดดังภาพประกอบที่ ๘  
 
 
 

         /-ภาพประกอบที่ .... 
 



          -๙-  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๘ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตสาขาฉุกเฉินการแพทย์ 
ส าหรับฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม นอกสถานพยาบาล  

 
ข้อ ๓ ข้อปฏิบัติอ่ืน ๆ ส าหรับนิสิตขณะฝึกปฏิบัติงาน  

  ข้อ ๓.๑ ไม่อนุญาตให้นิสิตสวมเครื่องแบบฝึกปฏิบัติงานกับกางเกงยีนส์  
  ข้อ ๓.๒ ไม่อนุญาตให้นิสิตสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าล าลองกับเครื่องแบบฝึกปฏิบัติงาน 
  ข้อ ๓.๓ นิสิตชาย ไว้ผมยาวไม่เกินทรงผมรองทรง สีผมตามสีธรรมชาติ  นิสิตหญิงที่ผมยาว 
ขณะฝึกปฏิบัติงานต้องรวบผมและมัดให้เรียบร้อย สีผมตามสีธรรมชาติ   
  ข้อ ๓.๔ ไม่อนุญาตให้ไว้เล็บยาว ทั้งนี้นิสิตสามารถทาสีเล็บใกล้เคียงกับสีธรรมชาติได้ แต่ 
ห้ามมีลวดลาย       
  ข้อ ๓.๕ นิสิตหญิงสามารถใส่ต่างหูข้างละ ๑ ชิ้น   
 
                         /- ข้อ ๓.๖ ไม่ควรสวม … 



       -๑๐- 
 
  ข้อ ๓.๖ ไม่ควรสวมเครื่องประดับที่จะเป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติงานตามวิชาชีพ   
  ข้อ ๓.๗ นิสิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ โดยท าเรื่องขออนุญาตทางจากทางคณะเป็น
รายกรณี   
 

 ข้อ ๔ บทลงโทษ 
  ข้อ ๔.๑ ในกรณีที่นิสิตฝึกปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้
คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ ที่พบเห็นนิสิตที่ฝ่าฝืนตามประกาศนี้  แจ้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต/งานกิจการนิสิต เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง   

ในกรณีนิสิตฝึกปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ให้คณาจารย์/ 
เจ้าหน้าที่ ที่พบเห็นนิสิตที่ฝ่าฝืนตามประกาศนี้  แจ้งผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก หรือ
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

ในกรณีนิสิตฝึกปฏิบัติงานที่แหล่งฝึกอ่ืน ๆ ให้คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ ที่พบเห็นนิสิตที่ 
ฝ่าฝืนตามประกาศนี้ แจ้งผู้ประสานงานแหล่งฝึกหรืออาจารย์หัวหน้าสาขา เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป    

ข้อ ๔.๒ นิสิตที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้หรือมีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ 
ตามควรแก่กรณี โดยให้ยึดตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติของ 
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับลงวันที่  ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้  
   ครั้งที่ ๑ ให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบว่ากล่าวตักเตือน และท าบันทึก
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  
   ครั้งที่ ๒ ให้ตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน 
   ครั้งที่ ๓ ให้ตัดคะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน   
  ข้อ ๔.๓ การลงโทษตาม ข้อ ๔.๒ ให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกว่ากล่าวตักเตือน และ
ท าบันทึกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ด าเนินการแล้วนิสิตยังฝ่าฝืน ให้อาจารย์หัวหน้าสาขา หรือ
ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ท าบันทึกเสนอความเห็นการตัดคะแนนความประพฤติ มายัง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และให้รองคณบดีเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการวินัยนิสิต และสอบสวนข้อเท็จจริงและสั่งลงโทษทางวินัยนิสิตต่อไป   
 

 ข้อ ๕ การอุทธรณ์ นิสิตที่ถูกสั่งลงโทษตามข้อ ข้อ ๔.๒ มีสิทธิ์อุทธรณ์ ตามข้อ ๑๙ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๕๔ และหากมีมติของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยเสียงส่วนมากเกินก่ึงหนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงค าตัดสินลงโทษได้   
 ข้อ ๖ ให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้   

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐  เดอืน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕    
 
 
      

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย)  
             คณบดีคณะแพทยศาสตร์   
 
 
 


