ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ านี
วาดว ย การแตงกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘
…………………………..
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การแตงกายของนักศึกษา ภาคปกติ ให
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๘ จึงเห็นควรใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขอบังคับนี้เ รี ยกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ สุร าษฎรธานี วาดวย การแตงกายของนักศึ กษา ระดั บ
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘"
ขอ ๒. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป
ขอ ๓. ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การแตงกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๔๙
ขอ ๔. ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“คณะ” ใหหมายรวมถึง หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะและมีหนาที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ขอ ๕. การแตงกายของนักศึกษา มีสองประเภท คือ
๕.๑ การแตงกายชุด ปกติ ใชแต งกายในวันเวลาเรี ย นปกติ เวลาสอบ เวลาติด ตอกั บหน วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
๕.๒ การแตง กายชุด พิ ธีการ ใชแตงกายในวันเวลาร วมงานราชพิธี รัฐพิ ธี หรือพิ ธีอื่นๆ ตามที่ม หาวิทยาลั ย
ประกาศกําหนด
ขอ ๖ การแตงกายสําหรับนักศึกษาชาย
๖.๑ การแตงกายชุด ปกติ ให แต งกายตามแบบสี และภาพการแตงกายชุด ปกติ ของนักศึ กษาชาย แนบทา ย
ขอบังคับนี้ และรายละเอียดดังนี้
(๑) เสื้อ ใชเสื้อเชิ้ตปกปลายแหลม แขนสั้นหรือแขนยาว ผาเนื้อเรียบ ไมบางเกินสมควร ไมมีลวดลาย ไม
รัดรูป คอตั้ง ผาหนาตลอด มีกระเปาหนาอกซาย ใชกระดุมสีเดียวกับเนื้อผา จํานวน ๕ เม็ด หามมวนพับแขนเสื้อ เวลาสวมใหสอด
ชายเสื้อไวในกางเกงใหเห็นหัวเข็มขัดและสายเข็มขัด
(๒) กางเกง ใชกางเกงขายาว แบบเรียบ ทรงสุภาพ สีน้ําเงินเขม สีกรมทา หรือสีดํา ไมมีลวดลาย ไมใชผา
ยีนสหรือลูกฟูก มีหูเข็มขัดเย็บดวยผาสีเดียวกับกางเกง เจาะกระเปากางเกงทั้งสองขาง ปลายขากางเกงยาวหุมขอเทาเมื่อสวม
รองเทา ไมพับขากางเกงออกดานนอก
(๓) รองเทา ใชรองเทาหนังหุมสนทรงสุภาพสีดํา ปลายเทาไมเปด ไมมีลวดลาย
(๔) ถุงเทา ใชถุงเทาสีดํา ไมมีลวดลาย
(๕) เข็มขัด ใชเข็มขัดทําดวยหนังเรียบสีดํา หัวเข็มขัดทําดวยโลหะมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
(๖) เทคไท ใชสีแดงเขม ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๗) ทรงผม ทรงสุภาพ ไมยอมหรือทําสี ไมไวหนวดเครา
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๖.๒ การแตงกายชุดพิธีการ ใหแตงกายชุดปกติตามขอ ๖.๑ โดยใชเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวและกางเกงสีดํา ยกเวน
เนคไทใหใชสีฟาตามสีและแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และตามสีและแบบภาพการแตงกายชุดพิธีการของนักศึกษาชาย แนบทาย
ขอบังคับนี้
ขอ ๗ การแตงกายสําหรับนักศึกษาหญิง
๗.๑ การแต งกายชุด ปกติ ของนั กศึ กษาชั้น ปที่ ๑ ให แ ต งกายตามแบบสี แ ละภาพการแต งกายชุ ด ปกติ ข อง
นักศึกษาหญิงชั้นปที่ ๑ แนบทายขอบังคับนี้ และรายละเอียดดังนี้
(๑) เสื้อ ใชเสื้อเชิ้ตปกปลายแหลมแขนสั้นสีขาว ผาเนื้อเรียบ ไมมีลวดลาย ผาหนาตลอด ไมมีสบดานหลัง
ไมรัดรูป ไมบางเกินสมควร ไมมีกระเปา ติดกระดุมโลหะสีเงินมีเครื่องหมายตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยที่แนบสาบเสื้อ ๕ เม็ด และ
ติดเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยไวที่ปกเสื้อดานซายและหนาอกเสื้อดานขวา เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเห็นหัว
เข็มขัดและสายเข็มขัด
(๒) กระโปรง ใชกระโปรงจีบรอบสีดํา ไมมีลวดลาย ยาวคลุมเขาไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร และขณะที่ผูสวม
ยืนตรงชายกระโปรงตองอยูสูงจากขอเทาไมนอยกวา ๒๐ เซนติเมตร
(๓) เข็มขัด ใชเข็มขัดทําดวยหนังเรียบสีดํา หัวเข็มขัดทําดวยโลหะมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
(๔) รองเทา ใชรองเทาผาใบหุมสนสีขาวแบบผูกเชือก ไมมีลวดลาย และสวมถุงเทาสีขาว ไมมีลวดลาย
(๕) ทรงผม ทรงสุภาพ ไมยอมหรือทําสี
๗.๒ การแตงกายชุดปกติของนักศึกษาชั้นปที่ ๒ ขึ้นไป ใหแตงกายตามแบบสีและภาพการแตงกายชุดปกติของ
นักศึกษาชั้นปที่ ๒ ขึ้นไป แนบทายขอบังคับนี้ และรายละเอียดดังนี้
(๑) เสื้อ ใชเสื้อเชิ้ตปกปลายแหลมแขนสั้นสีขาว ผาเนื้อเรียบ ไมมีลวดลาย ผาหนาตลอด ไมมีสาบดานหลัง
ไมรัดรูป ไมบางเกินสมควร ไมมีกระเปา ติดกระดุมโลหะสีเงินมีเครื่องหมายตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยที่แนวสาบเนื้อ ๕ เม็ด และ
ติดเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยไวที่ปกเสื้อดานซายและหนาอกเสื้อดานขวา เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเห็นหัว
เข็มขัด และสายเข็มขัด
(๒) กระโปรง ใชกระโปรงเขารูปทรงตรง หรือจีบรอบ สีดําหรือสีน้ําเงินเขม โดยกระโปรงรูปทรงตรง สั้น
เหนือเขาไมเกิน ๕ เซนติเมตร และขณะที่ผูสวมยืนตรงชายกระโปรงตองอยูสูงจากขอเทาไมนอยกวา ๒๐ เซนติเมตร สําหรับ
กระโปรงจีบรอบใหแตงกายตามขอ ๗.๑(๒)
(๓) เข็มขัด ใชเข็มขัดทําดวยหนังเรียบสีดํา หัวเข็มขัดทําดวยโลหะมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
(๔) รองเทา ใชรองเทาหนังหุมสนทรงสุภาพสีดํา ปลายเทาไมเปด ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน ๓ นิ้ว
(๕) ทรงผม ทรงสุภาพ ไมยอมหรือทําสี
๗.๓ การแตงกายชุดพิธีการ ใหแตงกายชุดปกติตามขอ ๗.๑ และ ๗.๒ ยกเวนกระโปรงใหใชกระโปรงทรงตรง สี
ฟา และรองเทาใหใชรองเทาหนังหุมสนสีดํา สนสูงไมเกิน ๓ นิ้ว ตามสีและแบบภาพการแตงกายชุดพิธีการของนักศึกษาหญิง แนบ
ทายขอบังคับนี้
๗.๔ การแตงกายของนักศึกษามุสลิมหญิง (ฮิญาบ) ที่ประสงคจะแตงกายตามหลักของศาสนาอิสลาม ใหแตง
กาย ดังนี้
(๑) เสื้อ ใชเสื้อแขนยาวสีขาวผาเนื้อเรี ยบ ไมมีลวดลาย ผาหนา ไม มีสาบดานหลัง ไมรัดรูป ไมบางเกิน
สมควร ไมมีกระเปา ความยาวเสื้อปดสะโพก ปลายแขนเสื้อยาวถึงขอมือตอขอบเชิ้ตกวาง ๓ เซนติเมตร ติดกระดุมแขน ๑ เม็ด ติด
กระดุมโลหะสีเงินมีเครื่องหมายตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยที่แนบสาบเสื้อ ๗ เม็ด
(๒) กระโปรง ใชกระโปรงสีดําหรือสีน้ําเงินเขม ไมเกินขอเทา ไมลากพื้น และตองเห็นรองเทา เวลายืนหรือ
เดิน นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ใหใชกระโปรงจีบรอบ สําหรับชั้นปที่ ๒ ขึ้นไป ใหใชกระโปรงทรงหางปลา ทวิสตขางครึ่งตัวไมผา มีขอบเอว
(๓) ผาคลุมศีรษะ ใหใชผาคลุมศีรษะสีขาวไมมีลวดลาย พรอมทั้งติดเข็มกลัดตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยที่
ชายผาคลุมดานหนาตรงกับอกเสื้อดานขวา
(๔) เข็มขัด ใชเข็มขัดทําดวยหนังเรียบสีดํา หัวเข็มขัดทําดวยโลหะมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
(๕) ร อ ง เ ท า นั ก ศึ ก ษ า ชั้ น ป ที่ ๑ ใ ช ร อ ง เ ท า ผ า ใ บ หุ ม ส น สี ข า ว ไ ม มี ล ว ด ล า ย แ ล ะ ส ว ม
ถุงเทาสีขาวไมมีลวดลาย สําหรับชั้นปที่ ๒ ขึ้นไป ใชรองเทาหนังหุมสนทรงสุภาพ สีดํา ปลายเทาไมเปด ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน
๓ นิ้ว
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ขอ ๘ นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ภาคสนาม หรื อ วิ ช าอื่ น ๆ ที่ มี ชั่ ว โมงฝ ก ปฏิ บัติ ง านอนุ ญ าตให แ ต ง กายชุ ด
ปฏิบัติ งาน ชุดภาคสนาม เฉพาะวันที่มีการเรียนการสอนวิชาดังกลาว โดยใหคณะกําหนดรู ปแบบและนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบและออกประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ กรณีคณะประสงคจะใหนักศึกษากลุมใดในคณะนั้น แตงกายที่แตกตางออกไปจากที่กําหนดตามขอ ๖ และขอ ๗
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับโอกาสและกิจกรรมในบางกรณีเปนครั้งคราวใหคณะเสนอเหตุผลความจําเปน รวมทั้งรายละเอียดของ
เครื่องแต งกายและรู ปแบบของการแตงกายต ออคณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบและออกประกาศ
มหาวิทยาลัยเปนรายกรณี
ขอ ๑๐ นักศึกษาที่ไมแตงกายตามขอบังคับนี้ ใหถือวากระทําผิดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
วินัยและการลงโทษนักศึกษา
ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจวินิจฉัย ชี้ขาดในกรณีที่มี ปญหาจากการใช
ขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายวิชัย ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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แบบภาพการแตงกายของนักศึกษา
แนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดว ย การแตงกายของนักศึกษา
ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๘
แบบภาพการแตงกายชุดปกติของนักศึกษาชาย
เนคไทสีแดงเขม

กางเกงสีน้ําเงินเขม
สีกรมทา หรือสีดํา
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แบบภาพการแตงกายชุดปกติของ
นักศึกษาหญิง ชั้นปที่ ๑

แบบภาพการแตงกายชุดปกติของ
นักศึกษาหญิง ชั้นปที่ ๒ ขึ้นไป

กระโปรงสีดํา

กระโปรงสีดํา หรือสีน้ําเงินเขม
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