
                                           

 

 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

ว่าด้วย  เครื�องแบบ  เครื�องหมาย และเครื�องแต่งกายนักศึกษา 

 พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
........................................................................... 

 

  เพื�อให้การแต่งกายของนกัศึกษาภาคปกติในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัมีความ

เป็นระเบียบสวยงามและปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  อา้งตามความในมาตรา ๔๒  และอาศยัอาํนาจตามมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญติั

มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมติสภามหาวิทยาลยัในคราวประชุม ครั� งที� ๙/๒๕๕๓  เมื�อวนัที�  

๒๔  กนัยายน  ๒๕๕๓  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งันี�  

  ขอ้  ๑  ขอ้บงัคบันี�  เรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ว่าดว้ย เครื�องแบบ 

เครื�องหมาย และเครื�องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

  ขอ้  ๒  ให้ใชข้อ้บงัคบันี� ตั�งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  เป็นตน้ไป 

  ขอ้  ๓  บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือคาํสั�งอื�นใดที�ขดัหรือแยง้กบัความตามขอ้บงัคบันี�

ให้ใชค้วามตามขอ้บงัคบันี� แทน 

  ขอ้  ๔  ในขอ้บงัคบันี�  

   “มหาวิทยาลยั”  หมายความว่า  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

   “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏั

สกลนคร 

   “นกัศึกษา”  หมายความว่า  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคปกติ

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  ขอ้  ๕  เครื�องแบบ  เครื�องหมายและเครื�องแต่งกายนกัศึกษาชายชั�นปีที� ๑ ประกอบดว้ย 

   (๑)  เสื�อ  ทาํดว้ยผา้สีขาวเนื�อเกลี�ยง  คอเสื�อแบบคอเชิ�ตปลายแหลม  มีกระเป๋า

ติดทางอกดา้นซา้ย  แขนสั�นหรือแขนยาว 

   (๒)  เนคไท  ทาํดว้ยผา้  สีเขียวเขม้  เนื�อเกลี�ยง 



                                           

 

   (๓)  เขม็ขดั  ทาํดว้ยหนงัเกลี�ยงสีดาํ  หวัเขม็ขดัทาํดว้ยโลหะเป็นรูปสี�เหลี�ยมมี

ตรามหาวิทยาลยัอยูต่รงกลาง 

   (๔)  กางเกงขายาวทรงสุภาพ ทาํดว้ยผา้เกลี�ยงสีดาํ หรือสีกรมท่าหรือสีอื�นที�

มหาวิทยาลยัเห็นควร  ไม่ใชผ้า้ยนีส์ 

   (๕)  ถุงเทา้สีดาํ  สีกรมท่า  ไม่มีลวดลาย 

   (๖)  รองเทา้หนงั  หรือรองเทา้ผา้ใบ  หุ้มส้น  สีดาํ  หรือสีอื�นที�มหาวิทยาลยัเห็น

ควร ไม่มีลวดลาย 

  ขอ้  ๖  การแต่งกายของนกัศึกษาชายชั�นปีที� ๒ ถึงชั�นปีที� ๕ ให้ใชต้ามขอ้ ๕ โดยอนุโลม

และอาจจะมีเงื�อนไขเพิ�มเติมไดอี้กโดยจดัทาํเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 

  ขอ้  ๗  เครื�องแบบ เครื�องหมายและเครื�องแต่งกายของนกัศึกษาชายในงานพิธีของ

มหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

  ขอ้  ๘  เครื�องแบบ  เครื�องหมายและเครื�องแต่งกายนกัศึกษาหญิงชั�นปีที� ๑ ประกอบดว้ย 

   (๑)  เสื�อ  ทาํดว้ยผา้สีขาวเนื�อเกลี�ยง  คอเสื�อแบบคอเชิ�ตปลายแหลม  ติดกระดุม

ทาํดว้ยโลหะ  ดุนนูนเป็นรูปตรามหาวิทยาลยั  หนา้อกดา้นซ้ายติดเขม็ทาํดว้ยโลหะตรามหาวิทยาลยั 

   (๒)  เขม็ขดั ทาํดว้ยหนงัเกลี�ยงสีดาํ  หัวเขม็ขดัทาํดว้ยโลหะเป็นรูปสี�เหลี�ยมมี

ตรามหาวิทยาลยัอยูต่รงกลาง 

   (๓)  กระโปรง  จีบรอบทาํดว้ยผา้สีดาํ เนื�อเกลี�ยงหรือสีกรมท่าหรือสีอื�นที�

มหาวิทยาลยัเห็นควร 

   (๔)  รองเทา้หนงัหรือรองเทา้ผา้ใบหุ้มส้น สีขาว และถุงเทา้สีขาวไม่มีลวดลาย 

  ขอ้  ๙  การแต่งกายนกัศึกษาหญิงชั�นปีที� ๒ ถึงชั�นปีที� ๕  ให้ใชต้ามขอ้ ๘ โดยอนุโลม

และอาจจะมีเงื�อนไขเพิ�มเติมไดอี้กโดยจดัทาํเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 

  ขอ้  ๑๐  เครื�องแบบ  เครื�องหมายและเครื�องแต่งกายของนกัศึกษาหญิงในงานพิธีของ

มหาวิทยาลยั  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

  ขอ้  ๑๑  นกัศึกษาที�นบัถือลทัธิหรือศาสนาที�มีการกาํหนดการแต่งกายเฉพาะใหส้ามารถ

ใชล้กัษณะการแต่งกายที�แตกต่างจากขอ้บงัคบันี� ไดแ้ละมหาวิทยาลยัอาจจะกาํหนดเงื�อนไขเพิ�มเติมไดโ้ดย

ไม่ขดักบัลกัษณะการแต่งกายเฉพาะตามลทัธิหรือศาสนานั�น ๆ 

  ขอ้  ๑๒  นกัศึกษาโครงการ กศ.ป. , กศ.ปท., นกัศึกษาภาคสมทบและภาคพิเศษให้มี

สิทธิ แต่งกายตามขอ้บงัคบันี�ได ้

  ขอ้  ๑๓  รายละเอียดอื�น ๆ เกี�ยวกบัเครื�องแบบ  เครื�องหมายและเครื�องแต่งกายนกัศึกษา

รวมทั�งการอนุญาตให้มีชุดแต่งกายปฏิบติัการของนกัศึกษาคณะ หรือสาขาวิชาต่าง ๆ ใหจ้ดัทาํเป็น



                                           

 

ประกาศของมหาวิทยาลยัโดยคาํนึงถึงความเหมาะสม ประหยดั สุภาพเรียบร้อยและไม่ขดักบัหลกัการแห่ง

ขอ้บงัคบันี�  

  ขอ้  ๑๔  นกัศึกษาที�ไม่แต่งกายตามขอ้บงัคบันี�และประกาศมหาวิทยาลยั  เรื�อง 

เครื�องแบบ  เครื�องหมาย  และเครื�องแต่งกายนักศึกษา  เป็นผูก้ระทาํผิดวินยันักศึกษาตามขอ้ ๖ ขอ้ ๗ และ

ขอ้ ๑๐.๘  จะไดรั้บการพิจารณาโทษตามขอ้ ๑๓  แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ว่าดว้ยวินยั

นกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ขอ้  ๑๕  บุคคลที�ไม่ไดเ้ป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัแต่งกายดว้ยเครื�องแบบ 

เครื�องหมาย และเครื�องแต่งกายตามขอ้บงัคบันี� และประกาศมหาวิทยาลยั เรื�อง เครื�องแบบ  เครื�องหมาย  และ

เครื�องแต่งกายนกัศึกษา  มีความผดิตามมาตรา ๖๓  แห่งพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

  ขอ้  ๑๖  ให้อธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบันี� และเป็นผูว้ินิจฉัยชี�ขาดกรณีเกิด

ปัญหาจากการใชข้อ้บงัคบันี� และออกประกาศมหาวิทยาลยัเพิ�มเติม 

 

  ประกาศ  ณ วนัที�  ๒๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

                   (รองศาสตราจารยสุ์จินต ์ สิมารักษ)์ 

           อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  รักษาการแทน 

             นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           

 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

เรื�อง  เครื�องแบบ  เครื�องหมาย และเครื�องแต่งกายนักศึกษา 

 

  เพื�อให้การแต่งกายของนกัศึกษามีความเหมาะสมตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

ว่าด้วย  เครื� องแบบ เครื� องหมาย และเครื� องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลยัในคราวประชุม  ครั� งที� ๙/๒๕๕๓  เมื�อวนัที�  ๒๔  กนัยายน  ๒๕๕๓  มหาวิทยาลยัจึงออกประกาศ

ไวด้งันี�  

  ขอ้  ๑  ประกาศนี�   เรียกวา่  “ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร เรื�อง  เครื�องแบบ  

เครื�องหมาย และเครื�องแต่งกายนกัศึกษา” 

  ขอ้  ๒  ใหใ้ชเ้ครื�องแบบ  เครื�องหมาย  และเครื�องแต่งกายนกัศึกษาตามประกาศนี�ตั�งแต่ภาค

เรียนที� ๒/๒๕๕๓  เป็นตน้ไป 

  ขอ้  ๓  เครื�องแบบ  เครื�องหมาย  และเครื�องแต่งกายของนกัศึกษาชายชั�นปีที� ๑ ใหเ้ป็นดงันี�  

   (๑)  เสื�อ  ทาํดว้ยผา้สีขาวเนื�อเกลี�ยงคอเสื�อแบบเชิ�ตปกแหลม มีกระเป๋าติดอกดา้นซา้ย  

แขนสั�นหรือแขนยาว  เวลาสวมให้ชายเสื�อไวใ้นกางเกง 

   (๒)  เนคไท  ทาํดว้ยผา้สีเขียวเขม้เนื�อเกลี�ยง  ขนาดความกวา้งประมาณ ๖.๕ 

เซนติเมตร  ปลายแหลม  ติดเขม็กลดัทาํดว้ยโลหะตรามหาวิทยาลยั  ขนาดความกวา้งประมาณ  ๑.๓  เซนติเมตร  

ตรงกลางเนคไท 

   (๓)  เขด็ขดั  ทาํดว้ยหนงัสีดาํเกลี�ยง  ขนาดความกวา้งประมาณ ๓.๘  เซนติเมตร  หวั

เขม็ขดัทาํดว้ยโลหะไร้สนิมรูปสี� เหลี�ยมขนาดประมาณ ๔.๐ x ๔.๐  เซนติเมตร  มีตรามหาวทิยาลยัอยูต่รงกลาง 

   (๔)  กางเกง  ขายาวทรงสุภาพทาํดว้ยผา้สีดาํเนื�อเกลี�ยง หรือสีกรมท่าเนื�อเกลี�ยงหา้ม

ใชผ้า้ยนีส์ 

   (๕)  ถุงเทา้  สีดาํ  หรือสีกรมท่าไมมี่ลวดลาย 

   (๖)  รองเทา้  ทาํดว้ยหนงัหรือผา้ใบ  สีดาํ หุม้ส้นและหุม้ปลายเทา้ไม่มีลวดลาย 

  ขอ้  ๔  การแต่งกายของนกัศึกษาชายชั�นปีที�  ๒ ถึงชั�นปีที� ๕  ใหใ้ชต้ามขอ้ ๓ และอนุญาต

เพิ�มเติมดงันี�  

   (๑)  ใชเ้นคไท หรือไมใ่ชก้ไ็ด ้

   (๒)  กางเกงขายาวทรงสุภาพทาํดว้ยผา้เนื�อเกลี�ยงสีดาํ หรือสีเขม้อื�น ๆ 



                                           

 

   (๓)  รองเทา้ทาํดว้ยหนงัหรือผา้ใบสีดาํหุม้ส้นหุม้ปลายเทา้ทรงสุภาพ หรือรองเทา้

กีฬา  สีและทรงสุภาพ หุ้มส้นและหุ้มปลายเทา้ 

  ขอ้  ๕   การแต่งกายของนกัศึกษาชายทุกชั�นปีในงานพิธีของมหาวิทยาลยัใหใ้ชก้ารแต่งกาย

ตามขอ้ ๓  เวน้แต่เสื�อใหใ้ชเ้ฉพาะเสื�อแขนยาวสีขาวเนื�อเกลี�ยง 

  ขอ้  ๖  เครื�องแบบ  เครื�องหมาย  และเครื�องแต่งกายนกัศึกษาหญิงชั�นปีที� ๑ ใหเ้ป็นดงันี�  

   (๑) เสื�อ ทาํดว้ยผา้สีขาวเนื�อเกลี�ยง  คอเสื�อแบบคอเชิ�ตปลายแหลม  มีสาบหนา้

ดา้นขวาติดกระดุมทาํดว้ยโลหะไร้สนิมดุนนูนรูปตรามหาวทิยาลยัขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ ๑.๓  

เซนติเมตร  จาํนวน  ๔ – ๕ เมด็  แขนเสื�อสั�นเหนือขอ้ศอกประมาณ ๔.๐ – ๕.๐ เซนติเมตร  ปลายแขนพบัเขา้ดา้น

ในไม่มีจีบหรือรูดบนไหล่ ปลายแขนดา้นหนา้และดา้นหลงัเรียบไมมี่เกลด็ไม่มีจีบ  ตวัเสื�อไม่รัดรูป  เวลาสวมใส่

ชายเสื�อไวใ้นกระโปรง คอเสื�อติดเขม็ตรามหาวิทยาลยัขนาดความกวา้งประมาณ ๑.๓  เซนติเมตร  หนา้อกเสื�อ

ดา้นซา้ยติดเขม็ตรามหาวิทยาลยัขนาดประมาณ ๒.๕  เซนติเมตร 

   (๒)  เขม็ขดั  ทาํดว้ยหนงัเกลี�ยงสีดาํขนาดความกวา้งประมาณ ๓.๘ เซนติเมตร  หวั

เขม็ขดัทาํดว้ยโลหะไร้สนิมรูปสี� เหลี�ยมขนาดประมาณ ๔.๐ x ๔.๐ เซนติเมตรมีตรามหาวิทยาลยัอยูต่รงกลาง 

   (๓)  กระโปรง  ทาํดว้ยผา้สีดาํหรือสีกรมท่าเนื�อเกลี�ยง จีบรอบเอว ชายกระโปรง ยาว

คลมุเข่าประมาณ  ๑๐.๐  เซนติเมตร 

   (๔)  รองเทา้  ทาํดว้ยหนงัหรือผา้ใบสีขาวลว้น หุม้ส้น  และหุม้ปลายเทา้ทรงสุภาพ  

ไมใ่ชร้องเทา้กีฬา 

   (๕)  ถุงเทา้  สีขาวไม่มีลวดลาย  สวมพน้ขอบรองเทา้  ๕.๐ – ๑๐.๐  เซนติเมตร 

  ขอ้  ๗  การแต่งกายนกัศึกษาหญิงชั�นปีที�  ๒  ถึงชั�นปีที� ๕  ใหใ้ชต้ามขอ้  ๖  และอนุญาต

เพิ�มเติมดงันี�  

   (๑)  กระโปรง  ให้ใชก้ระโปรงเขา้รูปได ้ทาํดว้ยผา้เนื�อเกลี�ยงไม่มีลวดลายสีดาํ  สี

กรมท่า ความยาวชายกระโปรงกึ�งกลางหวัเข่า  อนุโลมใหสั้�นหรือยาวกว่าที�กาํหนดไม่เกิน  ๕.๐ เซนติเมตร 

   (๒)  รองเทา้  ทาํดว้ยหนงัสีดาํ สีเขม้โทนดาํไม่มีลวดลายหุ้มปลายเทา้  และหุม้ส้น 

ส้นใหญ่สูงไม่เกิน  ๕  เซนติเมตร 

   (๓)  ใส่ถงุเทา้สีขาว หรือไม่ใส่กไ็ด ้

  ขอ้  ๘  การแต่งกายของนกัศึกษาหญิงในงานพิธีของมหาวิทยาลยั เป็นดงันี�  

   (๑)  นกัศึกษาชั�นปีที�  ๑  ใชก้ารแต่งกายตามขอ้ ๖  และติดกระดุมคอเสื�อดว้ยกระดุม

โลหะตรามหาวิทยาลยัเพิ�มอีก  ๑  เมด็ 

   (๒)  นกัศึกษาชั�นปีที� ๒  ถึงปีที� ๕  ใชเ้ครื�องแต่งกายตามขอ้ ๗  และติดกระดุมคอเสื�อ

ดว้ยกระดุมโลหะตรามหาวทิยาลยัเพิ�มอีก  ๑  เมด็ 

  ขอ้  ๙  นกัศึกษาที�ปฏิบติังานในงานพิธีของมหาวิทยาลยั อาจใชชุ้ดสากลทรงมาตรฐาน 

ใชเ้นคไทและรองเทา้ตามระเบียบการแต่งกายนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัได ้ทั�งนี�ให้เป็นไปตามความเหมาะสม 



                                           

 

  ขอ้  ๑๐  นกัศึกษาผูน้บัถือลิทธิหรือศาสนาที�มีบทบญัญติัเกี�ยวกบัการแต่งกายไวโ้ดยเฉพาะทั�ง

ชายและหญิงใหข้ออนุญาตการแต่งกายตามลทัธิหรือศาสนาตอ่มหาวิทยาลยัผา่นกองพฒันานกัศึกษาเพื�อพิจารณา

ปรับปรุงการแต่งกายใหเ้หมาะสม  ทั�งนี�ตอ้งไม่ขดัต่อหลกัการของลทัธิหรือศาสนานั�น ๆ 

  ขอ้  ๑๑  ในกรณีที�คณะหรือสาขาวชิามีความจาํเป็นตอ้งให้นกัศึกษาในคณะหรือสาขาวิชามีชุด

แต่งกายเพื�อการปฏิบติังานหรือกระบวนการเรียนรู้ภาคปฏิบติั หรือเพื�อจุดประสงคอื์�น  ใหป้ระธานสาขาวิชาขอ

อนุญาตใชเ้ครื�องแบบการแต่งกายต่อมหาวิทยาลยัผา่นความเห็นชอบของคณบดี  กองพฒันานกัศึกษา  โดยการ

ขออนุญาตตอ้งมีขอ้มลูและขอ้กาํหนดดงันี�  

   (๑)  ความจาํเป็นหรือจุดประสงคท์ั�งนี�ตอ้งเกี�ยวกบัการศึกษา 

   (๒)  รูปแบบและสี  เสื�อ  กางเกง  รองเทา้  และส่วนประกอบอื�นๆ ทั�งนี�ตอ้งคาํนึงถึง

ความเหมาะสมดา้นเอกลกัษณ์ความเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ประโยชน์การใชส้อยและราคา  โดยตอ้งไม่

ทาํใหเ้กิดความเดือดร้อนดา้นค่าใชจ่้ายของผูป้กครองของนกัศึกษา 

   (๓)  กาํหนดวนัที�จะใชแ้ต่งกายหรือใชท้าํกิจกรรมในแต่ละสัปดาห ์

           การพิจารณาอนุญาตหรือแกไ้ขเปลี�ยนแปลงให้เป็นไปตามขอ้เสนอแนะของรอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาโดยความเห็นชอบของอธิการบดี 

 

  ประกาศ  ณ วนัที�  ๒๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

 

       (นายปัญญา  มหาชยั) 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

 

นักศึกษาชายชั�นปีที� ๑ 

ระเบียบการแตงกายนักศึกษาชาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

                                                                                  

                     

   

 
  ๑.  เสื�อ  ทาํดว้ยผา้สีขาวเกลี�ยง   คอเสื�อแบบคอเชิ�ต  

        ปกแหลม  มีกระเป๋าติดทาง ดา้นซา้ย แขนสั�น 

       หรือแขนยาว  

                                          ๒. เนคไท  ทาํดว้ยผา้เกลี�ยง  สีเขียว  

                                           ๓ . เขม็ขดั  ทาํดว้ยหนงัเกลี�ยงสีดาํเป็นรูปสี�เหลี�ยม 

                                                              มีตรามหาวิทยาลยัราชภฏัอยูต่รงกลาง 

                                             ๔.  กางเกงขายาวทรงสุภาพ  ทาํดว้ยผา้เกลี�ยงสีดาํ  

                                                                                         หรือสีกรมท่า  ไม่ใชผ้า้ยนีส์   

                      ๕.  ถุงเทา้สีดาํ สีกรมท่า  หรือสีนํ� าเงิน               

                                                                                         ไม่มีลวดลาย 

๖. รองเทา้หนงั  หรือรองเทา้ผา้ใบ  หุม้ส้น  สีดาํ   

      ไม่มีลวดลาย 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                           

 

 

ระเบียบการแตงกายนักศึกษาหญิง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 

 

นักศึกษาหญงินักศึกษาหญิงชั�นปีที� ชั�นปีที� ๑๑  

 
๑.   เสื�อ  ทาํดว้ยผา้สีขาวเกลี�ยง  คอเสื�อ   แบบคอเชิ�ต 

       ปลายแหลม  ติดกระดุมทาํดว้ยโลหะ  ดุนนูนเป็น 

       รูปตรามหาวิทยาลยั  หน้าอกดา้นซา้ยติดเขม็   

       ทาํดว้ยโลหะ ตรามหาวิทยาลยั 

๒.   เขม็ขดั  ทาํดว้ยหนงัเกลี�ยงสีดาํ  หวัเขม็ขดัทาํดว้ย 

       โลหะเป็นรูปสี�เหลี�ยม มีตราสถาบนั   อยูต่รงกลาง 

๓.   กระโปรงจีบรอบ ทาํดว้ยผา้เกลี�ยงสีดาํ หรือสี 

       กรมท่า 

๔.  รองเทา้หนงัหรือรองเทา้ผา้ใบหุ้มส้น   สีขาว  และ  

       ถุงเทา้สีขาวไม่มีลวดลาย  
 

 


