
 
 

 

 
 

  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                      
เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายส าหรับฝึกปฏิบัติงานส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี                                         
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕)   

 
เพ่ือให้การแต่งกายของนิสิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส าหรับฝึกปฏิบัติงานตาม

สาขาวิชาชีพ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่  ๑๐ /๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
วาระที่ ๔.๑.๔.๑ ได้มีมติเห็นชอบและก าหนดเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายส าหรับฝึกปฏิบัติงานส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ปี 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 
(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ดังนี้  

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เครื่องแบบและ
เครื่องแต่งกายส าหรับฝึกปฏิบัติงานส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยให้ ยกเลิก ข้อ ๒.๒ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิต
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ในประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครื่องแบบและ
เครื่องแต่งกายส าหรับฝึกปฏิบัติงานส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ฉบับลงวันที่ ๓๐  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕      
 ข้อ ๒ ก าหนดเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประกอบด้วย  

ข้อ ๒.๑ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายระดับชั้นคลินิก ใช้ขณะฝึกปฏิบัติงานในและนอก
สถานพยาบาล เป็นแบบเสื้อกาวน์สีขาวแขนสั้น คอจีน กระดุมสีใสเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร ติด
ด้านหน้าตรงกลางแบบซ่อน ด้านหน้ามีแถบสีขาวกว้าง ๒ เซนติเมตร ติดยาวตามแนวกระดุม กระดุมจ านวน
ตามความเหมาะสม และมีกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมแบบเจาะ ๓ ใบ กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร ใบที่ 
๑ ติดหน้าอกเสื้อด้านซ้ายและปักตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๖ เซนติเมตร กระเป๋าใบที่ ๒ และ ๓ ติดด้านล่างเสื้อข้างละใบ บนหน้าอกด้านขวาบรรทัดบนปักค า
ว่า นส.พท.ป. ตามด้วยชื่อและนามสกุล  และบรรทัดล่างปักค าว่า คณะแพทยศาสตร์  ด้วยด้ายสีเขียว ขนาด
ตัวหนังสือหนา ๑ มิลลิเมตร สูง ๑ เซนติเมตร ด้านหลังแบบผ่าหลัง มีจีบคู ่และมีคาดเอวกว้าง ๑ นิ้ว 

  นิสิตชายสวมกางเกงขายาวสีด าทรงสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย  ถุงเท้าสีด าหรือ
สีสุภาพ (สีกรมท่า สีน้ าเงิน และสีน้ าตาลเข้ม)    

นิสิตหญิงสวมกระโปรงจีบรอบยาวคลุมเข่าสีด า ไม่รัดรูป หรือสวมกางเกงขายาวทรงกระบอก 
แบบสุภาพสีด า ไม่รัดรูป รองเท้าหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย รายละเอียดดังภาพประกอบที่ ๑ 
            
                   /-  ภาพประกอบที่ ๑ ... 



      -๒-  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที ่๑ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์   
 

ข้อ ๒.๒ เครื่องแบบชุดสครับ เป็นเครื่องแบบของนิสิตชั้นคลินิก ที่ใช้สวมใส่ในสถานที่ฝึก
ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลชั้นคลินิก และสวมใส่ในการฝึกปฏิบัติงานในห้องคลอด แบบเสื้อส าหรับนิสิตชาย
และนิสิตหญิงเป็นสีเขียวเข้ม เนื้อผ้าไม่หนาไม่บางจนเกินไปและไม่มีลวดลาย เสื้อคอวีแบบคอตื้น ด้านหน้าของ
เสื้อมีกระเป๋าแบบแปะ จ านวน ๒ ใบ ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒ เซนติเมตร ติดบริเวณชายเสื้อ
ด้านล่าง ข้างละ ๑ ใบ ที่หน้าอกขวา ปักค าว่า นส.พท.ป. ตามด้วยชื่อ-สกุล ด้วยด้ายสีขาวหนา ๑ มิลลิเมตร สูง 
๑ เซนติเมตร ที่หน้าอกซ้ายปักตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เส้นผ่านศูนย์กลาง 
๖ เซนติเมตร กางเกงทรงกระบอกขายาวไม่รัดรูป ความยาวตามความเหมาะสมสีเดียวกับแบบเสื้อ กระเป๋า
ด้านข้างแบบเจาะ  นิสิตชายและนิสิตหญิง สวมรองเท้าตามแบบที่สถานพยาบาลนั้นก าหนด  เครื่องแต่งกายนี้
ห้ามใส่ออกนอกสถานพยาบาล รายละเอียดดังภาพประกอบที่ ๒ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบที่  ๒ ชุดสครับนิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

          
/- ข้อ ๓ ข้อปฏิบัติอ่ืน ๆ ...  



              -๓- 
 

ข้อ ๓ ข้อปฏิบัติอ่ืน ๆ ส าหรับนิสิตขณะฝึกปฏิบัติงาน  
  ข้อ ๓.๑ ไม่อนุญาตให้นิสิตสวมเครื่องแบบฝึกปฏิบัติงานกับกางเกงยีนส์  
  ข้อ ๓.๒ ไม่อนุญาตให้นิสิตสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าล าลองกับเครื่องแบบฝึกปฏิบัติงาน 
  ข้อ ๓.๓ นิสิตชาย ไว้ผมยาวไมเ่กินทรงผมรองทรง สีผมตามสีธรรมชาติ  นิสิตหญิงที่ผมยาว 
ขณะฝึกปฏิบัติงานต้องรวบผมและมัดให้เรียบร้อย สีผมตามสีธรรมชาติ   
  ข้อ ๓.๔ ไม่อนุญาตให้ไว้เล็บยาว ทั้งนี้นิสิตสามารถทาสีเล็บใกล้เคียงกับสีธรรมชาติได้ แต่ 
ห้ามมีลวดลาย       
  ข้อ ๓.๕ นิสิตหญิงสามารถใส่ต่างหูข้างละ ๑ ชิ้น   
  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 ให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก หรือแหล่งฝึกว่ากล่าว
ตักเตือน และท าบันทึกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ด าเนินการแล้วนิสิตยังฝ่าฝืน ให้อาจารย์หัวหน้า
สาขา หรือผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก หรืออาจารย์ประจ าแหล่งฝึกท าบันทึกเสนอ
ความเห็นการตัดคะแนนความประพฤติ มายังรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และให้รองคณบดีเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนิสิต และสอบสวนข้อเท็จจริงและสั่งลงโทษ
ทางวินัยนิสิตต่อไป   
 

 ข้อ ๕ การอุทธรณ์ นิสิตที่ถูกสั่งลงโทษตามข้อ ข้อ ๔.๒ มีสิทธิ์อุทธรณ์ ตามข้อ ๑๙ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๕๔ และหากมีมติของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยเสียงส่วนมากเกินก่ึงหนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงค าตัดสินลงโทษได้  
 
                          /- ข้อ ๖ ให้รองคณบดี...  



      -๔- 
 
 ข้อ ๖ ให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้   

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘   เดอืน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕     
  
      
       
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย)  
            คณบดีคณะแพทยศาสตร์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


