
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย การแตงกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2558

----------------------------------------
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การแตงกาย

ของนักศึกษา ภาคปกติ ใหมีความเหมาะสมยิง่ข้ึน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 9/2558 เม่ือวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ.
2558 และครั้งท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จึงเห็นสมควรใหออกขอบังคับไว
ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การแตงกาย
ของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย  การแตงกายของนักศึกษา

ภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“คณะ” ใหหมายรวมถึง หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะและมีหนาท่ี

จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ขอ ๕ การแตงกายของนักศึกษา มีสองประเภท คือ

5.1 การแตงกายชุดปกติ ใชแตงกายในวันเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ เวลาติดตอกับ
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5.2 การแตงกายชุดพิธีการ ใชแตงกายในวันเวลารวมงานราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีอ่ืน ๆ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนด

ขอ 6 การแตงกายสําหรับนักศึกษาชาย
6.1 การแตงกายชุดปกติ ใหแตงกายตามแบบสีและภาพการแตงกายชุดปกติของ

นักศึกษาชาย แนบทายขอบังคับนี้ และรายละเอียดดังนี้
(1) เสื้อ ใชเสื้อเชิ้ตปกปลายแหลม แขนสั้นหรือแขนยาวสีขาว ผาเนื้อเรียบ

ไมบางเกินสมควร ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป คอตั้ง ผาหนาตลอด มีกระเปาหนาอกซาย ใชกระดุมสีเดียวกับ
เนื้อผา จํานวน 5 เม็ด หามมวนพับแขนเสื้อ เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเห็นหัวเข็มขัดและ
สายเข็มขัด

2/(2) การเกง ...
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(2) กางเกง ใชกางเกงขายาว แบบเรียบ ทรงสุภาพ สีน้ําเงินเขม สีกรมทา หรือสีดํา
ไมมีลวดลาย ไมใชผายีนสหรือลูกฟูก มีหูเข็มขัดเย็บดวยผาสีเดียวกับกางเกง  เจาะกระเปากางเกงท้ัง
สองขาง ปลายขากางเกงยาวหุมขอเทาเม่ือสวมรองเทา ไมพับขากางเกงออกดานนอก

(๓) รองเทา ใชรองเทาหนังหุมสนทรงสุภาพสีดํา ปลายเทาไมเปด ไมมีลวดลาย
(๔) ถุงเทา ใชถุงเทาสีดํา ไมมีลวดลาย
(๕) เข็มขัด ใชเข็มขัดทําดวยหนังเรียบสีดํา หัวเข็มขัดทําดวยโลหะมีตราสัญลักษณ

มหาวิทยาลัย
(๖) เนคไท ใชสีแดงเขม  ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
(๗) ทรงผม ทรงสุภาพ ไมยอมหรือทําสี ไมไวหนวดเครา

๖.๒ การแตงกายชุดพิธีการ ใหแตงกายชุดปกติตามขอ 6.1 โดยใหใชเสื้อเชิ้ตสีขาว
แขนยาวและกางเกงสีดํา ยกเวนเนคไทใหใชสีฟาตามสีและแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และตามสีและ
แบบภาพการแตงกายชุดพิธีการของนักศึกษาชาย แนบทายขอบังคับนี้

ขอ ๗ การแตงกายสําหรับนักศึกษาหญิง
๗.๑ การแตงกายชุดปกติของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ใหแตงกายตามแบบสีและภาพการ

แตงกายชุดปกติของนักศึกษาหญิงชั้นปท่ี 1 แนบทายขอบังคับนี้ และรายละเอียดดังนี้
(๑) เสื้อ ใชเสื้อเชิ้ตปกปลายแหลมแขนสั้นสีขาว ผาเนื้อเรียบ ไมมีลวดลาย

ผาหนาตลอด ไมมีสาบดานหลัง ไมรัดรูป ไมบางเกินสมควร ไมมีกระเปา ติดกระดุมโลหะสีเงินมีเครื่องหมาย
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยท่ีแนวสาบเสื้อ 5 เม็ด และติดเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยไวท่ีปกเสื้อ
ดานซายและหนาอกเสื้อดานขวา เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเห็นหัวเข็มขัดและสายเข็มขัด

(๒) กระโปรง ใชกระโปรงจีบรอบสีดํา ไมมีลวดลาย ยาวคลุมเขาไมนอยกวา
๕ เซนติเมตร และขณะท่ีผูสวมยืนตรงชายกระโปรงตองอยูสูงจากขอเทาไมนอยกวา ๒๐ เซนติเมตร

(๓) เข็มขัด ใชเข็มขัดทําดวยหนังเรียบสีดํา หัวเข็มขัดทําดวยโลหะมีตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัย

(๔) รองเทา ใชรองเทาผาใบหุมสนสีขาวแบบผูกเชือก ไมมีลวดลาย และสวมถุง
เทาสีขาว ไมมีลวดลาย

(๕) ทรงผม ทรงสุภาพ ไมยอมหรอืทําสี
๗.๒ การแตงกายชุดปกติของนักศึกษาชั้นปท่ี ๒ ข้ึนไป ใหแตงกายตามแบบสีและภาพ

การแตงกายชุดปกติของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 ข้ึนไป แนบทายขอบังคับนี้ และรายละเอียดดังนี้
(๑) เสื้อ ใชเสื้อเชิ้ตปกปลายแหลมแขนสั้นสีขาว ผาเนื้อเรียบ ไมมีลวดลาย

ผาหนาตลอด ไมมีสาบดานหลัง ไมรัดรูป ไมบางเกินสมควร ไมมีกระเปา ติดกระดุมโลหะสีเงินมีเครื่องหมาย
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยท่ีแนวสาบเสื้อ 5 เม็ด และติดเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยไวท่ีปกเสื้อ
ดานซายและหนาอกเสื้อดานขวา เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเห็นหัวเข็มขัด และ
สายเข็มขัด

(๒) กระโปรง ใชกระโปรงเขารูปทรงตรง หรือจีบรอบ สีดําหรือสีน้ําเงินเขม
โดยกระโปรงรูปทรงตรง สั้นเหนือเขาไมเกิน 5 เซนติเมตร และขณะท่ีผูสวมยืนตรงชายกระโปรงตองอยู
สูงจากขอเทาไมนอยกวา 20 เซนติเมตร สําหรับกระโปรงจีบรอบใหแตงกายตามขอ 7.1(2)

3/(3) เข็มขัด...
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(๓) เข็มขัด ใชเข็มขัดทําดวยหนังเรียบสีดํา หัวเข็มขัดทําดวยโลหะมีตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัย

(๔) รองเทา ใชรองเทาหนังหุมสนทรงสุภาพสีดํา ปลายเทาไมเปด ไมมีลวดลาย
สนสูงไมเกิน 3 นิ้ว

(๕) ทรงผม ทรงสุภาพ ไมยอมหรอืทําสี
7.3 การแตงกายชุดพิธีการ ใหแตงกายชุดปกติตามขอ 7.1 และ 7.2 ยกเวนกระโปรง

ใหใชกระโปรงทรงตรง สีฟา และรองเทาใหใชรองเทาหนังหุมสนสีดํา สนสูงไมเกิน 3 นิ้ว ตามสีและแบบ
ภาพการแตงกายชุดพิธีการของนักศึกษาหญิง แนบทายขอบังคับนี้

๗.4 การแตงกายของนักศึกษามุสลิมหญิง (ฮิญาบ) ท่ีประสงคจะแตงกายตามหลัก
ของศาสนาอิสลาม ใหแตงกาย ดังนี้

(๑) เสื้อ ใชเสื้อแขนยาวสีขาวผาเนื้อเรียบ ไมมีลวดลาย ผาหนา ไมมีสาบดานหลัง
ไมรัดรูป ไมบางเกินสมควร ไมมีกระเปา ความยาวเสื้อปดสะโพก ปลายแขนเสื้อยาวถึงขอมือตอ
ขอบเชิ้ตกวาง ๓ เซนติเมตร ติดกระดุมแขน ๑ เม็ด ติดกระดุมโลหะสีเงินมีเครื่องหมายตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยท่ีแนวสาบเสื้อ ๗ เม็ด

(๒) กระโปรง ใชกระโปรงสีดําหรือสีน้ําเงินเขม ไมเกินขอเทา ไมลากพ้ืน และ
ตองเห็นรองเทา เวลายืนหรือเดิน นักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ใหใชกระโปรงจีบรอบ สําหรับชั้นปท่ี 2 ข้ึนไป
ใหใชกระโปรงทรงหางปลา ทวิสตขางครึ่งตัวไมผา มีขอบเอว

(๓) ผาคลุมศีรษะ ใหใชผาคลุมศีรษะสีขาวไมมีลวดลาย พรอมท้ังติดเข็มกลัดตรา
สัญลักษณมหาวิทยาลัยท่ีชายผาคลุมดานหนาตรงกับอกเสื้อดานขวา

(๔) เข็มขัด ใชเข็มขัดทําดวยหนังเรียบสีดํา หัวเข็มขัดทําดวยโลหะมีตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัย

(๕) รองเทา นักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ใชรองเทาผาใบหุมสนสีขาว ไมมีลวดลาย และ
สวมถุงเทาสีขาวไมมีลวดลาย สําหรับชั้นปท่ี 2 ข้ึนไป ใชรองเทาหนังหุมสนทรงสุภาพ สีดํา ปลายเทา
ไมเปด ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน 3 นิ้ว

ขอ ๘ นักศึกษาท่ีเรียนวิชาภาคปฏิบัติ ภาคสนาม หรือวิชาอ่ืน ๆ ท่ีมีชั่วโมงฝกปฏิบัติงาน
อนุญาตใหแตงกายชุดปฏิบัติงาน ชุดภาคสนาม เฉพาะวันท่ีมีการเรียนการสอนวิชาดังกลาว โดยใหคณะ
กําหนดรูปแบบและนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบและออกเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย

ขอ ๙ กรณีคณะประสงคจะใหนักศึกษากลุมใดในคณะนั้น แตงกายท่ีแตกตางออกไปจากท่ี
กําหนดตามขอ ๖ และขอ ๗ เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับโอกาสและกิจกรรมในบางกรณีเปนครั้งคราว
ใหคณะเสนอเหตุผลความจําเปน รวมท้ังรายละเอียดของเครื่องแตงกายและรูปแบบของการแตงกาย
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
เปนรายกรณี

ขอ ๑๐ นักศึกษาท่ีไมแตงกายตามขอบัง คับนี้ ให ถือวากระทําผิดวินัยตามขอบัง คับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย วินัยและการลงโทษนักศึกษา

4/ขอ 11 ใหอธิการบด.ี..
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ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีท่ีมีปญหาจากการใชขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวิชัย  ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

5/หมายเหตุ : ...
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หมายเหตุ : เหตุผลในการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการแตงกายของ
นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558 คือ เพ่ือใหชุดแตงกายของนักศึกษาภาคปกติ กรณีเปนนักศึกษาหญิง
มีความความเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติ ประกอบกับใหมีการแตงกายชุดพิธี
การท่ีสอดคลองกับสีประจํามหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้



แบบภาพการแตงกายของนักศึกษา
แนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การแตงกายของนักศึกษา

ภาคปกติ พ.ศ. 2558

แบบภาพการแตงกายชุดปกติของนักศึกษาชาย

แบบภาพการแตงกายชุดปกติของนักศึกษาหญิง
ชั้นปท่ี 1

แบบภาพการแตงกายชุดปกติของนักศึกษาหญิง
ชั้นปท่ี 2 ข้ึนไป

เนคไทสีแดงเขม

กางเกงสีน้ําเงินเขม
สีกรมทา หรือสีดํา

กระโปรงสีดํา กระโปรงสีดํา หรือสีน้ําเงินเขม
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