กำหนดกำร
โครงกำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง เรียนรู้ชีวิต ด้วยกิจกรรมนักศึกษำ
วันที่ 1 กรกฎำคม 2561
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 07.30 - 08.00 น.

- นักศึกษาใหม่เข้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

08.00 - 08.15 น.

- พิธีกรชี้แจงกาหนดการ

08.15 - 08.30 น.

- ชม VTR แนะนามหาวิทยาลัยและกองพัฒนานักศึกษา

08.30 - 09.00 น.

- แนะนาผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา
- แนะนาผู้นานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
- อธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา

09.00 - 09.20 น.
09.20 - 10.50 น.

- บรรยาย เรื่อง นโยบายการพัฒนานักศึกษา
โดย อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษาฯ

10.50 - 12.00 น.

- ชี้แจงการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา
โดย อาจารย์สกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- ชี้แจงการใช้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย อาจารย์เสรี ชะนะ รองผู้อานวยการสานักวิทยาบริการฯ
- ชี้แจงและแนะนาการให้บริการการย้ายสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ
โดย บุคลากรจากโรงพยาบาลสงขลา
- แนะนาสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ
โดย ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ

12.00 - 12.40 น.

- รับประทานอาหารกลางวัน

12.40 - 13.30 น.

- นักศึกษาใหม่เข้าหอประชุม

13.30 - 14.30 น.

- บรรยาย เรื่อง เรียนรู้ชีวิต ด้วยกิจกรรมนักศึกษา
โดย นายวรุฒ เกื้อสา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

14.30 – 14.40 น.

- แนะนาการประกันคุณภาพนักศึกษา
โดย บุคลากรจากงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ

14.40 – 16.00 น.

- ชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเงินกู้)
โดย บุคลากรจากธนาคารกรุงไทย และบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา
--------------------------------------------------------

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วาดวยการแตงกายของนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปน การสมควรกําหนดใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการแตงกายที่เปน
ระเบียบเรียบรอยเหมาะสมกับสภาพและมีความเปนเอกลักษณ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
มีมติเห็นชอบวางขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการแตงกายของนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหย กเลิก ระเบีย บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสงขลา ว าดว ยการแตง กายของนั กศึ กษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติ
ขอ ๕ การแตงกายชุดเรียนปกติ ของนักศึกษาชาย ใหเปนไปดังนี้
(๑) เสื้อ แบบเชิ้ตทรงสุภาพ สีขาว ไมมีลวดลาย แขนสั้น หรื อแขนยาว ผาหนาตลอด
มีก ระดุ ม ๕ เม็ ด มี ก ระเป าติ ด หนา อกซา ย ๑ ใบ สวมทับ ชายเสื้ อ ไว ใ นกางเกงใหเ ห็ น เข็ ม ขั ด
ไมพับแขนเสื้อ
(๒) กางเกง ใชกางเกงทรงสุภาพ สีกรมทา หรือสีดํา ใชผาธรรมดา ไมใชผายีนส มีหวง
สําหรับรอยเข็มขัด มีกระเปาขาง ขาไมบานหรือแคบเกินไป
(๓) เข็มขัด ใชเข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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(๔) รองเทาและถุงเทา ใชรองเทาหนังหุมสนสีดํา แบบเรียบทรงสุภาพ ไมมีลวดลาย ไมเปด
ปลายเทา ถุงเทาสีสุภาพ (สีดํา สีเทา สีกรมทา) ไมมีลวดลาย
(๕) เนคไท นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ ๑ ผู ก เนคไทสี แ ดง และติ ด เข็ ม กลั ด เนคไท ตามแบบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๒ - ๕ จะผูกเนคไทหรือไมก็ได)
(๖) ทรงผม แบบสุภาพ หามไวหนวดเครา
ขอ ๖ การแตงกายชุดเรียนปกติ ของนักศึกษาหญิง ชั้นปที่ ๑ ใหเปนไปดังนี้
(๑) เสื้อ แบบเชิ้ตทรงสุภาพ สีขาว ไมมีลวดลายแขนสั้น ผาหนาตลอด ตัวเสื้อไมมีกระเปา
เจาะรังดุม ๕ เม็ด ติดกระดุมตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไมติดกระดุมคอสอดชายเสื้อ
ไวในกระโปรงใหเห็นเข็มขัด ติดเข็มกลัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่หนาอกดานซาย
(๒) กระโปรง ใชกระโปรงสีกรมทา ทรงเอ (A) ยาวคลุมเขา มีขอบเอว ไมรัดรูปจนเกินไป
(๓) เข็มขัด ใชเข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(๔) รองเทา และถุงเทา ใชรองเทาผาใบและถุงเทาสีขาว ไมมีลวดลาย
ขอ ๗ การแตงกายชุดเรียนปกติ ของนักศึกษาหญิงชั้นปที่ ๒ - ๕ ใหเปนไปดังนี้
(๑) นักศึกษาหญิง แตงกายเชนเดียวกับขอ ๖ แตใชกระโปรงทรงเอ (A) หรือกระโปรงจีบรอบ
มีขอบเอว ยาวคลุมเขา สีกรมทา หรือสีดํา
(๒) รองเทา ใชรองเทาคัตชูหนังสีดํา แบบเรียบ ทรงสุภาพ ไมมีลวดลาย
ขอ ๘ ชุดพิธีการ
(๑) นักศึกษาชาย แตงกายเชนเดียวกับขอ ๕ แตใชเสื้อเชิ้ตแขนยาว
(๒) นักศึกษาหญิง ชั้นปที่ ๑ แตงกายเชนเดียวกันขอ ๖ แตใหติดกระดุมคอเสื้อ
(๓) นักศึกษาหญิง ชั้นปที่ ๒ - ๕ แตงกายเชนเดียวกันขอ ๗ แตใชกระโปรงทรงเอ (A) สีดํา
และใหติดกระดุมคอเสื้อ
ขอ ๙ นักศึกษาหญิงมุสลิมที่ประสงคจะแตงกายตามหลักคําสอนศาสนาอิสลาม กําหนด
แบบดังนี้
ก. ชั้นปที่ ๑
(๑) เสื้อ ใชเสื้อสีขาว คอกลม เปนเสื้อเขารูปแตไมรัดรูป ดานหนาคอนไปทางซาย
ผาตลอดเจาะรังดุม ๗ เม็ด ติดกระดุมตามแบบของมหาวิทยาลัย ตัวเสื้อไมมีกระเปา ชายเสื้อตอขอบ
กวาง ๔ เซนติเมตร ความยาวเสื้อปดสะโพก ปลายแขนเสื้อยาวถึงขอมือตอขอบเชิ้ตกวาง ๓ เซนติเมตร
ติดกระดุมแขน ๑ เม็ด
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(๒) กระโปรง ใชกระโปรงสีกรมทา ทรงหางปลา ทวิสตขางครึ่งตัวไมผา
มีขอบเอว ความยาวปดขอเทา
(๓) ผาคลุมผม ใชผาขาว ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส พับทบสามเหลี่ยม เย็บริมธรรมดา
ไมมีลวดลาย ปลายผาคลุมยาวเหนือระดับเอว พันปลายผาจากซายไปขวา พรอมติดเข็มเครื่องหมาย
มหาวิทยาลัยที่บริเวณบา
(๔) รองเทา ใชรองเทาผาใบสีขาวไมมีลวดลาย ถุงเทาสีขาว
ข. ชั้นปที่ ๒ - ๕
(๑) เสื้อ ใชเสื้อสีขาว คอกลม เปนเสื้อเขารูปแตไมรัดรูป ดานหนาคอนไปทางซาย
ผาตลอด เจาะรังดุม ๗ เม็ด ติดกระดุมตามแบบของมหาวิทยาลัย ตัวเสื้อไมมีกระเปา ชายเสื้อตอขอบ
กว า ง ๔ เซนติ เ มตร ความยาวเสื้ อ ป ด สะโพก ปลายแขนเสื้ อ ยาวถึ ง ข อ มื อ ต อ ขอบเชิ้ ต กว า ง
๓ เซนติเมตร ติดกระดุมแขน ๑ เม็ด
(๒) กระโปรง ใชกระโปรงสีกรมทา หรือสีดํา ทรงหางปลา ทวิสตขางครึ่งตัว
ไมผา มีขอบเอว ความยาวปดขอเทา
(๓) ผาคลุม ผม ใชผาขาว ทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรั ส พับทบสามเหลี่ย ม เย็บริ ม
ธรรมดา ไมมีลวดลาย ปลายผาคลุมยาวเหนือระดับเอว พัน ปลายผาจากซายไปขวา พรอมติดเข็ม
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่บริเวณบา
(๔) รองเทา ใชรองเทาคัตชูหนังสีดํา
ขอ ๑๐ ชุดกิจกรรมและชุดปฏิบัติการออกกําลังกายสําหรับนักศึกษาชาย หญิง ทุกชั้นป
(๑) เสื้อ ใชเสื้อยืดคอปก แขนสั้นสีขาว ไมมีลวดลาย มีกระเปาติดหนาอกดานซาย ๑ ใบ
มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปกบนกระเปาเสื้อ
(๒) กางเกง ใชกางเกงขายาวผายืด สีกรมทา หรือสีน้ําเงินเขม ไมมีแถบ ไมมีลวดลาย
(๓) รองเทา ใชรองเทาผาใบหุมสนสีขาว ไมเปดปลายเทา
(๔) ถุงเทา ใชถุงเทาสีขาว
ขอ ๑๑ ชุดเรียนภาคปฏิบัติการ และการฝกภาคสนาม
นักศึกษาที่มีความจําเปนตองใชชุดเรียนภาคปฏิบัติการและการฝกภาคสนาม ใหเปนไปตามที่
คณะกําหนด โดยไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนกรณีไป
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ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยจัดทําเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแตงกายของนักศึกษาไวเปน
ตัวอยาง
ขอ ๑๓ ให อ ธิก ารบดี เ ปน ผู รั กษาการตามข อ บัง คั บนี้ และมี อํา นาจในการออกระเบี ย บ
ประกาศ คําสั่ง หรือแนวปฏิบัติเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

