ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2542

…………………………
ด้ วยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2542 ได้ มีมติให้ ความ
เห็นชอบข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2542 เพื่อใช้ สาหรับ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541
จึงให้ ตราข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2542 ไว้ ดังนี้
หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ข้ อ 1 ข้ อบั งคั บนี้ ให้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวง ว่ า ด้ ว ย การแต่ ง กายของ
นักศึกษา พ.ศ. 2542”
ข้ อ 2 ให้ ใช้ ข้อบังคับนี้ต้งั แต่ปีการศึกษา 2542 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในข้ อบังคับ นี้ คาว่า “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาของสานั กวิชาต่า ง ๆ แต่ไม่ร วมถึง
บัณฑิตวิทยาลัยและนักศึกษาที่ได้ รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย หรือ สานักวิชาเป็ นกรณีพิเศษ
หมวดที่ 2
การแต่งกายของนักศึกษาชาย
ข้ อ 4 การแต่งกายบางโอกาสตามคาสั่งของมหาวิทยาลัยหรือสานักวิชา
4.1 เสื้อเชิ้ตแขน (ยาว/สั้น) สีขาว ไม่มีลวดลาย ให้ ใส่ชายเสื้อไว้ ในกางเกง
4.2 กางเกงขายาวแบบสากล ทาด้ วยผ้ า สีกรมท่าหรือสีดา
4.3 เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้ าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทาด้ วยโลหะสีเงิน เป็ นรูป
สี่เหลี่ยมดุนเป็ นตรามหาวิทยาลัย
4.4 เนคไทสีกรมท่า มีตรามหาวิทยาลัย
4.5 ถุงเท้าสีดาหรือสีเข้ ม
4.6 รองเท้าหุ้มส้ นสีดาหรือสีเข้ ม
ข้ อ 5 การแต่งกายมาเรียนตามปกติให้ แต่งกายตามข้ อ 4 หรื อแต่งสุภาพตามแนวปฏิบัติท่มี หาวิทยาลัย
กาหนด

หมวดที่ 3
การแต่งกายของนักศึกษาหญิง
ข้ อ 6 การแต่งกายบางโอกาสตามคาสั่งของมหาวิทยาลัยหรือสานักวิชา
6.1 เสื้ อ ทาด้ วยผ้ าสีขาว ไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ตัวเสื้อขนาดพองามปกเสื้อ
แบบปกเชิ้ตปลายแหลม ปกยาวพอสมควร เดินตะเข็บตามขอบปกให้ ปรากฏตะเข็บ
ข้ า งนอกด้ วยความยาวของตัว เสื้อให้ ยาวเพี ยงพอเพื่ อ ให้ กระโปรงทับ ได้ มิดชิ ด
สาบบ่ า เป็ นสาบขนาดพองามด้ านหลั งของตั วเสื้ อที่ก่ึ งกลางตั วใต้ สาบท าจี บชนิ ดครี บ
กว้ าง 3 เซนติเมตร 1 จีบ ด้ านหน้ าผ่าอกตรงโดยตลอด มีสาบกว้ างขนาด 3 เซนติเมตร
ติดกระดุม โลหะสีเงินขนาดเล็ก ดุนเป็ นตรามหาวิทยาลัย 5 ดุม แขนเสื้อเป็ นแขนสั้น
หรื อข้ อศอกพองาม ปลายแขนมีผ้าอีกชิ้นหนึ่ งตลบขึ้น ส่วนที่ตลบกลั บตรงท้ องแขน
กว้ าง 3 เซนติเมตร ตรงหลังแขนกว้ าง 6 เซนติเมตร การเดินตะเข็บตัวเสื้อทุกตะเข็บ
ให้ เดินตะเข็บคู่
6.2 เครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย ทาด้ วยโลหะสีเงินสูง 3 เซนติเมตร ประดับที่อกเสื้อ
เบื้องขวา
6.3 เข็มขัด ทาด้ วยสักหลาดหรือหนังกลับสีนา้ ตาลเข้ ม กว้ าง 3.5 เซนติเมตร เป็ นเข็มขัด
รู ปปลายแหลม หั วเข็มขั ดท าด้ วยโลหะสี เงิ นเป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมจั ตุ รั ส ขนาด 4 เซนติ เมตร
ดุ นเป็ นตรามหาวิ ทยาลั ยคาดทับรอยต่ อที่กระโปรงทับเสื้ อ ห้ ามใช้ เข็มขัดแบบอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในระเบียบนี้
6.4 กระโปรง ทาด้ วยผ้ าสีกรมท่าหรื อสีดาไม่มันแวววาว ไม่ มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่ า
แบบเรียบร้ อย ห้ ามใช้ ผ้ายีน ผ้ าสักหลาด ผ้ าลูกฟูก ผ้ าลูกไม้
6.5 รองเท้า หุ้มส้ นหรือมีสายรัดส้ น แบบสุภาพ สีดา ขาว นา้ ตาล กรมท่า หรือเทา
ข้ อ 7 การแต่งกายมาเรียนตามปกติให้ แต่งกายตาม ข้ อ 6 หรือแต่งกายสุภาพตามแนวปฏิบัติท่ี
มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 4
กาหนดโทษ
ข้ อ 8 ผู้ท่ฝี ่ าฝื นไม่ปฏิบัติตามข้ อบังคับนี้ จะมิได้ รับอนุญาตให้ เข้ าห้ องเรียน หรือห้ องสอบและในกรณี
ที่ฝ่าฝื นข้ อบังคับนี้เป็ นประจา นักศึกษาผู้ฝ่าฝื นจะถูกพิจารณาลงโทษด้ านความประพฤติ
ข้ อ 9 ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาตามข้ อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

(ลงนาม)

ประจวบ ไชยสาส์น
(นายประจวบ ไชยสาส์น)
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

