ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2558

……………………………..
เพื่อให้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วย การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2542
มีความชัดเจน เป็ นปั จจุ บัน และสอดคล้ องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในเรื่องการแต่งกาย
ของนักศึกษา ให้ เหมาะสมกับสภาพการเป็ นนักศึกษา มีความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย รักษาไว้ ซ่ึงเอกลักษณ์
ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี เกียรติคุณ วัฒนธรรมอันดีงามของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็ นการส่งเสริมบุคลิกภาพและ
ส่งเสริมการมีระเบียบวินัยด้ านการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) และมาตรา 56 วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญญั ติ
มหาวิ ทยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวง พ.ศ. 2541 โดยความเห็น ชอบของสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
7/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 จึงตราข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ข้ อ 1 ข้ อบังคับนี้เรียกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วย การแต่งกายของ
นักศึกษา พ.ศ. 2558”
ข้ อ 2 ให้ ยกเลิกข้ อบั งคับมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง ว่ าด้ วย การแต่งกายของนั กศึ กษา
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ ใช้ ข้อบังคับนี้แทน ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในข้ อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“นักศึกษา” หมายถึง ผู้ท่ขี ้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แต่ไม่รวมถึง
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาที่ได้ รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็ นกรณีพิเศษ
ข้ อ 4 ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับฉบับนี้ และให้ มีอานาจวินิจฉัย
ชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ ข้อบังคับนี้ คาวินิจฉัยของอธิการบดีให้ ถือเป็ นที่สดุ
ให้ อธิการบดีมีอานาจออกประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ หรือดาเนินการอื่นใด
เพื่อปฏิบัติการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี้
ข้ อ 5 นักศึกษาต้ องแต่งกายตามเพศของตัวเองเท่านั้น

หมวดที่ 2
การแต่งกายของนักศึกษาชาย
ข้ อ 6 การแต่งกายมาเรียนตามปกติ
6.1 เสื้อเชิ้ตสีขาวแบบสุภาพ ไม่ มีลวดลาย ผ่าหน้ าตลอด ติดกระดุมสีใสหรื อ
สีขาว แขนยาวหรื อสั้น ไม่ พับแขนเสื้อ มีกระเป๋ าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อด้ านซ้ าย ไม่ รัดรูปหรื อ
หลวมเกินสมควรสอดชายเสื้อไว้ ในกางเกงให้ เห็นเข็มขัด
6.2 กางเกงขายาวสี ด าแบบสากล ทรงสุ ภ าพ ใช้ ผ้ า ธรรมดา ห้ ามใช้ ผ้ า ยี น
ผ้ าสัก หลาด ผ้ าลู ก ฟู ก ไม่ มีลวดลาย มีหูสาหรั บ ร้ อยเข็มขัดตลอดรอบเอว ไม่ รัดรู ป หรื อหลวม
ขากางเกงไม่กว้ างหรือแคบเกินสมควร
6.3 เข็มขัดหนั งสีดา ขนาดกว้ าง 3 เซนติเมตร หั วเข็มขัดโลหะสีเงินรู ปสี่เหลี่ ยม
ดุนเป็ นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
6.4 เนคไทสีกรมท่า ประดับเครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ทาด้ วยโลหะ
สีเงินสูง 2 เซนติเมตร
6.5 ถุงเท้าสีดา เทา หรือกรมท่า ไม่มีลวดลาย
6.6 รองเท้าหนังหุ้มส้ นสีดา ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย
ข้ อ 7 การแต่งกายชุดพิธกี ารให้ แต่งกายตามข้ อ 6 และต้ องใช้ เสื้อเชิ้ตแขนยาวเท่านั้น
หมวดที่ 3
การแต่งกายของนักศึกษาหญิง
ข้ อ 8 การแต่งกายมาเรียนตามปกติ
8.1 เสื้อทาด้ วยผ้ าสีขาว มีความหนาพอสมควร ไม่มีลวดลายตัวเสื้อไม่รัดรูปหรือ
หลวม เกินสมควร ปกเสื้อแบบปกเชิ้ตปลายแหลมความยาวพอสมควร เดินตะเข็บตามขอบปกให้ ปรากฏ
ตะเข็บข้ างนอก สาบบ่ าเป็ นสาบขนาดพองาม ด้ านหลังของตัวเสื้อที่ก่ึงกลางตัวใต้ สาบทาจีบชนิดครีบกว้ าง
3 เซนติเมตร 1 จีบ ด้ านหน้ าผ่าอกตรงโดยตลอด มีสาบกว้ าง 3 เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะสีเงินขนาด
เล็ก ดุนเป็ นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 5 เม็ด แขนเสื้อเป็ นแขนสั้นยาวไม่เกินข้ อศอก ปลายแขนเสื้อมีผ้า
อีก ชิ้ นหนึ่ งตลบขึ้ น ส่ วนที่ตลบกลั บ ตรงท้ อ งแขนกว้ าง 3 เซนติเมตร ตรงหลังแขนกว้ าง 6 เซนติเมตร
การเดินตะเข็บเสื้อทุกตะเข็บให้ เดินตะเข็บคู่ สอดชายเสื้อไว้ ในกระโปรงให้ เห็นเข็มขัด
8.2 ประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ทาด้ วยโลหะสีเงิน สูง 3 เซนติเมตร
บริ เวณอกด้ านขวา และเครื่ อ งหมายตราสัญ ลั กษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ท าด้ วยโลหะสีเงิน สูง 2 เซนติ เมตร
บริเวณปกเสื้อด้ านซ้ าย
8.3 กระโปรงทรงสอบสีดา ผ่าด้ านหลังไม่เกิน 6 นิ้ว ทาด้ วยผ้ าธรรมดา ห้ ามใช้
ผ้ ายีน ผ้ าสักหลาด ผ้ าลูกฟูก ผ้ าลูกไม้ ผ้ าจีบ ไม่รัดรูป ไม่มีลวดลาย ความยาวระดับเข่า มีขอบเอวและขอบ
เอวของกระโปรงไม่ต่าจนเกินสมควร
8.4 เข็มขัดทาด้ วยสักหลาดหรือหนังกลับสีนา้ ตาลเข้ ม กว้ าง 3.5 เซนติเมตร หัว
เข็มขั ด ท าโลหะสี เงิ น รู ป สี่ เหลี่ ย มจั ตุ รั ส ขนาด 4 เซนติ เมตร ดุ น เป็ นตราสัญ ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
คาดทับรอยต่อที่กระโปรงทับเสื้อ

8.5 นั กศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 1 สวมถุงเท้ าสีขาว ไม่ มีลวดลาย ดึงปลายถุ งเท้ าให้ คลุ ม
ตาตุ่ม และสวมรองเท้าผ้ าใบสีขาวล้ วน ไม่มีลวดลาย
นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป สวมรองเท้ าหนังสีดา แบบคัทชู ทรงสุภาพ ส้ นสูงไม่เกิน
3 นิ้ว ไม่มีลวดลาย ไม่มีส่งิ ประดับ ไม่เปิ ดส้ น ด้ านข้ างและปลายเท้า
8.6 นักศึกษามุสลิม ให้ สวมเสื้อตามข้ อ 8.1 แต่เป็ นเสื้อแขนยาว สวมกระโปรง
จีบรอบ สีดา ความยาวระดับข้ อเท้า สวมผ้ าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาว หรือสีดา ไม่มีลวดลาย
ข้ อ 9 การแต่งกายชุดพิธกี าร ให้ แต่งกายตามข้ อ 8 และให้ ติดกระดุมคอเสื้อ
หมวดที่ 4
การแต่งกายสาหรับการศึกษาภาคปฏิบตั ิ
ข้ อ 10 การแต่ ง กายส าหรั บ การศึ ก ษาภาคปฏิ บั ติ ให้ เป็ นไปตามที่ ส านั ก วิ ช าหรื อ
สาขาวิชาโดยได้ รับความเห็นชอบจากคณบดี และผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาการ
หมวดที่ 5
บทกาหนดโทษ
ข้ อ 11 นักศึกษาที่ฝ่าฝื นไม่ปฏิบัติตามข้ อบังคับนี้ จะได้ รับโทษดังนี้
(1) ไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าห้ องเรียนหรือห้ องสอบ และ
(2) ให้ ถื อ ว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวง
ว่ า ด้ ว ย วิ นั ย นั ก ศึ ก ษา พ.ศ. 2542 โดยให้ ถู ก ลงโทษในสถานบ าเพ็ ญ ประโยชน์ จ านวน 10 ชั่ ว โมง
ต่อจานวนประเภทของเครื่องแต่งกายที่ผิดระเบียบตามข้ อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(ลงนาม) พลเอก สาเภา ชูศรี
(สาเภา ชูศรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

