ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๕
......................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๑๖ (๒) และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.
๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๔๕ เมื่อวันที่
๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงออกข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๕"
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกาหนด ประกาศ มติ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้
แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
"มหาวิทยาลัย" หมายถึง
"อธิการบดี"
หมายถึง
"นักศึกษา"
หมายถึง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อ ๕ ให้เครื่องแต่งกายของนักศึกษา มี ๓ ประเภทสาหรับใช้แต่งในโอกาสต่างๆ ดังนี้
(๑) เครื่องแต่งกายปกติ ใช้สาหรับแต่งในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ และติดต่อหรือใช้
บริการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(๒) เครื่องแต่งกายในงานพิธี ใช้สาหรับแต่งกายในงานราชพิธี รัฐพิธีหรือตามคาสั่งของ
มหาวิทยาลัย
(๓) เครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงาน ใช้สาหรับแต่งในห้องทดลองหรือโรงฝึกงานของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ เครื่องแต่งกายปกติสาหรับนักศึกษาชาย ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว หรือสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอ สาหรับ

ให้กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย
(๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีดา น้าตาลเข้ม เทาเข้ม หรือกรมท่า
(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ สีเข้ม
(๔) ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า
(๕) รองเท้าทรงสุภาพ หุ้มส้น สีดา หรือน้าตาล
ข้อ ๗ เครื่องแต่งกายปกติสาหรับนักศึกษาหญิง ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เสื้อสีขาว หรือสีอ่อนแบบสุภาพ เนื้อผ้าหนาพอควรไม่มีลวดลาย ตัวเสื้อมี
ความยาวเพียงพอ สาหรับให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย
(๒) กระโปรงทรงสุภาพ ไม่ผ่าที่ชายกระโปรง สีดา น้าตาลเข้ม เทาเข้มหรือกรมท่า
เนื้อผ้าหนาพอสมควร ไม่มีลวดลาย ความยาวเสมอเข่าหรือต่ากว่าเข่า
(๓) รองเท้าหนังทรงสุภาพ หุ้มส้น สีสุภาพ
ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบการแต่งกาย
ของกรมการรักษาดินแดนในวันที่มีการเรียนวิชาทหาร
ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน ชุด
ปฏิบัติงานในไร่ สวน ฟาร์ม ชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ และชุดปฏิบัติการนัก
ศึกษานิเทศศาสตร์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ในเวลาเรียนปกติ และใน
การใช้บริการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในวันที่มีการปฏิบัติงานโรงฝึกงาน ปฏิบัติงานในไร่
สวน ฟาร์ม ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ และปฏิบัติงานของนักศึกษานิเทศศาสตร์
ข้อ ๑๐ เครื่องแต่งกายในงานพิธีสาหรับนักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวไม่มีลวดลาย ปกเสื้อปลายแหลม ผ่าอกตรงโดยตลอด ติด
กระดุมสีขาว มีกระเป๋าที่ด้านซ้าย ตัวเสื้อยาวพอเพื่อให้กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย
(๒) เนคไทของมหาวิทยาลัย พื้นสีเทา สีเดียวกับกางเกง ปักตรามหาวิทยาลัย
(๓) กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สีเทาเข้ม
(๔) เข็มขัดหนังสีดา ความกว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัย
(๕) ถุงเท้าสีดา
(๖) รองเท้าหนังทรงสุภาพหุ้มส้น สีดา
ข้อ ๑๑ เครื่องแต่งกายในงานพิธีสาหรับนักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย ปกเสื้อปลายแหลม ผ่าอกตรงโดยตลอด ติด

กระดุมโลหะสัญญาลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เนื้อผ้าหนาพอสมควร ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอ
สาหรับให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย
(๒) เข็มกลัดเสื้อเครื่องหมายมหาวิทยาลัย กลัดเหนือระดับอกด้านซ้าย
(๓) กระโปรงทรงสุภาพ ไม่ผ่าที่ชายกระโปรง สีเทาเข้ม เป็นผ้าฝ้ายเนี้อหนาพอควร
ไม่มีลวดลาย ความยาวปิดเข่า
(๔) เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัย
(๕) รองเท้าหนังทรงสุภาพหุ้มส้น สีดา ความสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว
ข้อ ๑๒ ชุดปฎิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้
ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
(๑) ให้นักศึกษาสวมชุดปฏิบัติงานทับเครื่องแต่งกายปกติตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๖ ข้อ
๗ ข้อ ๘ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖
(๒) ชุดปฏิบัติงานเป็นเสื้อสีขาว ปกฮาวาย แขนสั้น ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรงโดย
ตลอด เนื้อผ้าหนาพอควร ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ความยาวของเสื้อคลุมเข่า
ด้านหน้า ที่อกเสื้อด้านบนซ้าย และที่ด้านล่างข้างซ้ายและขวา มีกระเป๋าไม่มีฝาปิด
แห่งละ ๑ ใบ ปักชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทยด้วยไหมสีเขียวบนอกเสื้อด้านขวาในตาแหน่งที่
สวยงาม
ด้านหลัง ตัวเสื้อมีจีบหลังพับข้างละ ๓ จีบ ที่เข็มขัดหลังชายเสื้อด้านล่างผ่าทับกัน
ยาวพอประมาณ
ด้านข้าง ตะเข็บด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง ผ่าตามแนวบริเวณกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง
ความยาวพอประมาณ
ข้อ ๑๓ ชุดปฏิบัติงานในโรงฝึกงานวิศวกรรมพื้นฐาน นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือ
ปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีกรมท่า แขนสั้น ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรงโดยตลอด เนื้อผ้า
หนาพอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา
ด้านหน้า ข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด ๑ ใบ บนกระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัย
ตามรูปแบบที่กาหนด ด้านข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษาพร้อมทั้งสาขาวิชาเป็น
ภาษาไทยด้วยไหมสีขาวด้านล่างข้างซ้ายและขวา มีกระเป๋าจีบข้างละ ๑ ใบ

ด้านหลัง มีจีบหลังพับตลอดข้างละ ๑ จีบ มีเข็มขัดหลังพร้อมด้วยกระดุม ๒ เม็ด สี
เดียวกับเสื้อ
(๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีกรมท่า
(๓) รองเท้าหนัง ผูกเชือก หัวแข็ง สีดา
ข้อ ๑๔ ชุดปฏิบัติงานในไร่ สวน และฟาร์ม นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติ
เหมือนกัน ดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ต ผ้าฝ้าย แขนยาว สีฟ้าอ่อน หรือสีสุภาพ ผ่าอกตรงโดยตลอด ไม่มี
ลวดลาย ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋า ข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษา เป็น
ภาษาไทยด้วยใหมสีเขียว
(๒) กางเกงทรงสุภาพ สีเข้ม ดา กรมท่า น้เงิ
า น น้ตาล
า หรือเทาเข้ม
(๓) รองเท้าผ้าใบ หรือร้องเท้ายาง หรือร้องเท้าบู๊ท ทรงและสีสุภาพ สาหรับสวมใส่ใน
บริเวณดินเปียกหรือในคอกสัตว์ ถ้าสวมถุงเท้าด้วย ให้ใช้ถุงเท้าสีสุภาพ
ข้อ ๑๕ ชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง
ให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีแดงเลือดหมู แขนสั้น ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรงโดยตลอด
เนื้อผ้าหนาพอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา
ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด ๑ ใบ บนกระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัย
ตามรูปแบบที่กาหนด ด้านข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษาพร้อมทั้งสาขาวิชาเป็น
ภาษาไทยด้วยไหมสีขาวด้านล่างข้างซ้ายและขวา มีกระเป๋าจีบข้างละ ๑ ใบ
ด้านหลัง มีจีบหลังพับตลอดข้างละ ๑ จีบ มีเข็มขัดหลังพร้อมด้วยกระดุม ๒ เม็ด สี
เดียวกับเสื้อ
(๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีเข้ม ดา กรมท่า น้าตาล หรือเทาเข้ม
(๓) รองเท้าทรงสุภาพ หุ้มส้น สีสุภาพ
ข้อ ๑๖ ชุดปฏิบัติงานนักศึกษานิเทศศาสตร์ นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติ
เหมือนกัน ดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ต ปกฮาวาย สีเขียวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรงโดยตลอด เนื้อผ้าหนา
พอควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา

ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋าไม่มีฝาปิด ๑ ใบ บนกระเป๋าปักตรามหาวิทยาลัย
ตามรูปแบบที่กาหนด ด้านข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษา พร้อมทั้งสาขาวิชาเป็น
ภาษาไทยด้วยไหมสีเหลือง
(๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีเข้ม ดา กรมท่า น้าเงิน หรือน้าตาล
(๓) รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหนังทรงและสีสุภาพ
ข้อ ๑๗ ชุดปฏิบัติงานสาหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการสาหรับนักศึกษาชายและ
หญิง ให้ถือปฏิบัติตามที่สถานประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานกาหนด
ข้อ ๑๘ หากนักศึกษาแต่งกายไม่สุภาพ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาไม่ให้เข้าเรียน เข้าสอบ หรือรับบริการใดๆ จากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๙ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศและ
ข้อกาหนด เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
คนึง ฦาไชย
(ศาสตราจารย์ คนึง ฦาไชย )
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

