
ก ำหนดกำร 
โครงกำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง เรียนรู้ชีวิต ด้วยกิจกรรมนักศึกษำ 

วันที่  1  กรกฎำคม 2561 
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

 

เวลา   07.30 - 08.00 น. - นักศึกษาใหม่เข้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  

 08.00 - 08.15 น. - พิธีกรชี้แจงก าหนดการ  

 08.15 - 08.30 น. - ชม VTR แนะน ามหาวิทยาลัยและกองพัฒนานักศึกษา 

 08.30 - 09.00 น. - แนะน าผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา 
  - แนะน าผู้น านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 09.00 - 09.20 น. - อธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา 

 09.20 - 10.50 น. - บรรยาย เรื่อง นโยบายการพัฒนานักศึกษา  
   โดย อาจารย์จิรภา  คงเขียว  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษาฯ 

 10.50 - 12.00 น. - ชี้แจงการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา 
       โดย อาจารย์สกรรจ์  รอดคล้าย  รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา
  - ชี้แจงการใช้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   โดย อาจารย์เสรี  ชะนะ  รองผู้อ านวยการส านักวิทยาบริการฯ 
  - ชี้แจงและแนะน าการให้บริการการย้ายสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ 
   โดย บุคลากรจากโรงพยาบาลสงขลา 
  - แนะน าสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
   โดย ผศ.ดร.โสภณ  ชัยวัฒนกุลวานิช  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ 

 12.00 - 12.40 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

 12.40 - 13.30 น. - นักศึกษาใหม่เข้าหอประชุม 

 13.30 - 14.30 น. - บรรยาย  เรื่อง  เรียนรู้ชีวิต ดว้ยกิจกรรมนักศึกษา 
   โดย นายวรุฒ  เกื้อสา ครผูู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

 14.30 – 14.40 น. -   แนะน าการประกันคุณภาพนักศึกษา 
   โดย บุคลากรจากงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 

 14.40 – 16.00 น. - ชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเงินกู้) 
   โดย  บุคลากรจากธนาคารกรุงไทย และบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา 
 

-------------------------------------------------------- 
   
 



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วาดวยการแตงกายของนักศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีการแตงกายที่เปน
ระเบียบเรียบรอยเหมาะสมกับสภาพและมีความเปนเอกลักษณ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๒)  และมาตรา  ๖๒  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๓  วันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๓  

มีมติเห็นชอบวางขอบังคับไวดังนี้   

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวยการแตงกายของนักศึกษา  

พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวยการแตงกายของนักศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๔๙   

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

“นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติ   

ขอ ๕ การแตงกายชุดเรียนปกติ  ของนักศึกษาชาย  ใหเปนไปดังนี้ 

(๑) เส้ือ  แบบเชิ้ตทรงสุภาพ  สีขาว  ไมมีลวดลาย  แขนสั้นหรือแขนยาว  ผาหนาตลอด   

มีกระดุม  ๕  เม็ด  มีกระเปาติดหนาอกซาย  ๑  ใบ  สวมทับชายเสื้อไวในกางเกงใหเห็นเข็มขัด   

ไมพับแขนเสื้อ 

(๒) กางเกง  ใชกางเกงทรงสุภาพ  สีกรมทา  หรือสีดํา  ใชผาธรรมดา  ไมใชผายีนส  มีหวง

สําหรับรอยเข็มขัด  มีกระเปาขาง  ขาไมบานหรือแคบเกินไป 

(๓) เข็มขัด  ใชเข็มขัดหนังสีดํา  หัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 



 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

(๔) รองเทาและถุงเทา  ใชรองเทาหนังหุมสนสีดํา  แบบเรียบทรงสุภาพ  ไมมีลวดลาย  ไมเปด
ปลายเทา  ถุงเทาสีสุภาพ  (สีดํา  สีเทา  สีกรมทา)  ไมมีลวดลาย 

(๕) เนคไท   นักศึกษาชั้นปที่   ๑  ผูกเนคไทสีแดง   และติดเข็มกลัดเนคไท  ตามแบบ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (สําหรับนักศึกษาชั้นปที่  ๒ - ๕  จะผูกเนคไทหรือไมก็ได) 

(๖) ทรงผม  แบบสุภาพ  หามไวหนวดเครา 
ขอ ๖ การแตงกายชุดเรียนปกติ  ของนักศึกษาหญิง  ชั้นปที่  ๑  ใหเปนไปดังนี้ 
(๑) เส้ือ  แบบเชิ้ตทรงสุภาพ  สีขาว  ไมมีลวดลายแขนสั้น  ผาหนาตลอด  ตัวเส้ือไมมีกระเปา  

เจาะรังดุม  ๕  เม็ด  ติดกระดุมตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ไมติดกระดุมคอสอดชายเสื้อ  
ไวในกระโปรงใหเห็นเข็มขัด  ติดเข็มกลัดเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่หนาอกดานซาย 

(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  แตใชเส้ือเชิ้ตแขนยาว 
(๒) นักศึกษาหญิง  ชั้นปที่  ๑  แตงกายเชนเดียวกันขอ  ๖  แตใหติดกระดุมคอเส้ือ   
(๓) นักศึกษาหญิง  ชั้นปที่  ๒  -  ๕  แตงกายเชนเดียวกันขอ  ๗  แตใชกระโปรงทรงเอ  (A)  สีดํา  

และใหติดกระดุมคอเส้ือ   
ขอ ๙ นักศึกษาหญิงมุสลิมที่ประสงคจะแตงกายตามหลักคําสอนศาสนาอิสลาม  กําหนด

แบบดังนี้ 
  ก. ชั้นปที่  ๑   
   (๑) เส้ือ  ใชเส้ือสีขาว  คอกลม  เปนเส้ือเขารูปแตไมรัดรูป  ดานหนาคอนไปทางซาย

ผาตลอดเจาะรังดุม  ๗  เม็ด  ติดกระดุมตามแบบของมหาวิทยาลัย  ตัวเส้ือไมมีกระเปา  ชายเส้ือตอขอบ
กวาง  ๔  เซนติเมตร  ความยาวเสื้อปดสะโพก  ปลายแขนเสื้อยาวถึงขอมือตอขอบเชิ้ตกวาง  ๓  เซนติเมตร  
ติดกระดุมแขน  ๑  เม็ด   



 หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

   (๒) กระโปรง  ใชกระโปรงสีกรมทา  ทรงหางปลา  ทวิสตขางคร่ึงตัวไมผา   

มีขอบเอว  ความยาวปดขอเทา 

   (๓) ผาคลุมผม  ใชผาขาว  ทรงส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  พับทบสามเหลี่ยม  เย็บริมธรรมดา  

ไมมีลวดลาย  ปลายผาคลุมยาวเหนือระดับเอว  พันปลายผาจากซายไปขวา  พรอมติดเข็มเคร่ืองหมาย

มหาวิทยาลัยที่บริเวณบา 

   (๔) รองเทา  ใชรองเทาผาใบสีขาวไมมีลวดลาย  ถุงเทาสีขาว 

  ข. ชั้นปที่  ๒ - ๕   

   (๑) เส้ือ  ใชเส้ือสีขาว  คอกลม  เปนเส้ือเขารูปแตไมรัดรูป  ดานหนาคอนไปทางซาย

ผาตลอด  เจาะรังดุม  ๗  เม็ด  ติดกระดุมตามแบบของมหาวิทยาลัย  ตัวเส้ือไมมีกระเปา  ชายเส้ือตอขอบ

กวาง  ๔  เซนติเมตร  ความยาวเสื้อปดสะโพก   ปลายแขนเสื้อยาวถึงขอมือตอขอบเชิ้ตกวาง   

๓  เซนติเมตร  ติดกระดุมแขน  ๑  เม็ด   

   (๒) กระโปรง  ใชกระโปรงสีกรมทา  หรือสีดํา  ทรงหางปลา  ทวิสตขางคร่ึงตัว

ไมผา  มขีอบเอว  ความยาวปดขอเทา 

   (๓) ผาคลุมผม  ใชผาขาว  ทรงส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  พับทบสามเหลี่ยม  เย็บริม

ธรรมดา  ไมมีลวดลาย  ปลายผาคลุมยาวเหนือระดับเอว  พันปลายผาจากซายไปขวา  พรอมติดเข็ม

เคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยที่บริเวณบา 

   (๔) รองเทา  ใชรองเทาคัตชูหนังสีดํา 

ขอ ๑๐ ชุดกิจกรรมและชุดปฏิบัติการออกกําลังกายสําหรับนักศึกษาชาย  หญิง  ทุกชั้นป 

(๑) เส้ือ  ใชเส้ือยืดคอปก  แขนสั้นสีขาว  ไมมีลวดลาย  มีกระเปาติดหนาอกดานซาย  ๑  ใบ  

มีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ปกบนกระเปาเส้ือ   

(๒) กางเกง  ใชกางเกงขายาวผายืด  สีกรมทา  หรือสีน้ําเงินเขม  ไมมีแถบ  ไมมีลวดลาย 

(๓) รองเทา  ใชรองเทาผาใบหุมสนสีขาว  ไมเปดปลายเทา 

(๔) ถุงเทา  ใชถุงเทาสีขาว 

ขอ ๑๑ ชุดเรียนภาคปฏิบัติการ  และการฝกภาคสนาม 

นักศึกษาที่มีความจําเปนตองใชชุดเรียนภาคปฏิบัติการและการฝกภาคสนาม  ใหเปนไปตามที่

คณะกําหนด  โดยไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนกรณีไป 



 หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยจัดทําเครื่องแบบ  เคร่ืองหมาย  เคร่ืองแตงกายของนักศึกษาไวเปน
ตัวอยาง   

ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีเปนผู รักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจในการออกระเบียบ  
ประกาศ  คําส่ัง  หรือแนวปฏิบัติเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้   

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ  เครืองาม 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 


