ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย เครื่ องแบบและเครื่ องแต่งกายของนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗
-----------------------โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ยวกับเครื่ องแบบและเครื่ องแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนีเ้ รี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย เครื่ องแบบและเครื่ องแต่ง
กายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ เครื่ องแบบปกติของนักศึกษาชายตามแบบท้ ายข้ อบังคับนี ้
(๑) เสื ้อเชิ ้ตแขนสันสี
้ ขาว มีแถบสีดาขนาดกว้ างครึ่ งนิ ้วยาวตลอดแขนซ้ ายปั กชื่อมหาวิทยาลัย บนแถบ
หรื อเสื ้อเชิ ้ตแขนยาวสีขาว ทังนี
้ ้ ความยาวของตัวเสื ้อสามารถใส่ไว้ ในกางเกงได้ สะดวก
(๒) กางเกงขายาวแบบสากลสีดา หรื อสีกรมท่า
(๓) ถุงเท้ าสีดา ไม่มีลวดลาย
(๔) รองเท้ าหนังหรื อวัสดุแทนหนังหุ้มส้ นหัวปิ ดสีดา
(๕) เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้ าง ๓.๕ เซนติเมตร หัวเข็มขัดเครื่ องหมายมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๕ เครื่ องแบบปกติของนักศึกษาหญิงตามแบบท้ ายข้ อบังคับนี ้
(๑) เสื ้อเชิ ้ตแขนสันสี
้ ขาว มีแถบสีดาขนาดกว้ างครึ่ งนิ ้วยาวตลอดแขนซ้ ายปั กชื่อมหาวิทยาลัย บนแถบ
ประกอบด้ วย ติดกระดุมโลหะเครื่ องหมายมหาวิทยาลัย ๕ เม็ด ประดับเข็มเครื่ องหมายมหาวิทยาลัยที่หน้ าอกซ้ าย
ความยาวของตัวเสื ้อสามารถใส่ไว้ ในกระโปรงได้ สะดวก

(๒) กระโปรงผ้ าสีดา หรื อสีกรมท่า ไม่มนั วาว เรี ยบร้ อย ไม่มีลวดลาย
(๓) รองเท้ าหนังหรื อวัสดุแทนหนังหุ้มส้ นหรื อมีสายรัดส้ นหัวปิ ด แบบสุภาพ สีดา สีน ้าตาล ความสูงไม่
เกิน ๕ เซนติเมตร
(๔) เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้ าง ๓.๕ เซนติเมตร หัวเข็มขัดเครื่ องหมายมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๖ ในกรณีมีงานพิธีหรื อกรณีอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้ นกั ศึกษาชายสวมเครื่ องแบบปกติ
ตามข้ อ ๔ และผูกเนคไทตามแบบข้ อบังคับนี ้ ส่วนนักศึกษาหญิงให้ สวมเครื่ องแบบปกติตามข้ อ ๕ และติดกระดุม
คอตามแบบท้ ายข้ อบังคับนี ้ ทัง้ นีม้ หาวิทยาลัยอาจกาหนดสี ของกางเกง กระโปรง ให้ เกิดความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อยได้
ข้ อ ๗ การแต่งกายของนักศึกษาภาคสมทบ ให้ อนุโลมแต่งกายตามข้ อ ๔ หรื อข้ อ ๕ แล้ วแต่กรณี หรื อ
ให้ ปฏิบตั ิ ดังนี ้
(๑) แต่งกายสุภาพ (ไม่สวมเสื ้อยืด กางเกงขาสัน้ กางเกงขายาวรัดรูป และไม่สวมรองเท้ าแตะทุกชนิด)
(๒) ติดบัตรแสดงตัวนักศึกษาทุกครัง้ ที่เข้ ามหาวิทยาลัย
ข้ อ ๘ ในวันที่มีการเรี ยนวิชาทหาร หรื อมีกิจกรรมอื่นๆ ให้ นกั ศึกษาแต่งกายตามระเบียบการแต่งกายของ
กรมการรักษาดินแดน หรื อตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๙ หากนักศึกษาแต่งกายไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับนี ้ หรื อไม่สภุ าพ มหาวิทยาลัยอาจไม่ให้ เข้ าเรี ยน เข้ า
สอบ เข้ าร่วมกิจกรรม ตลอดจนขอรับบริการใดๆ จากมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๐ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศหรื อคาสัง่
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

