ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
เรื่อง การแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๘

ด ว ยมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ รอยเอ็ ด ต องการให การแต ง กายของนัก ศึกษา เกิด ความเปน ระเบีย บ
เรียบรอยและเพื่อเกียรติภูมิแหงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จึงขอประกาศขอปฏิบัติ ในการแตง
กายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
๑. นักศึกษาภาคปกติหญิง
๑.๑ นักศึกษาใหม ใหสวม
สวมกระโปรงสีดํดาํ หรือกรมทา ความยาวคลุมเขาพอประมาณ หามใชผายีนส
ผาสักหลาด ผาจอรเจีย ไมผาชายกระโปรงดานขาง ใชเสื้อเชิ้ตสีขาว ทรงสุภาพ ไมพับแขน
เนื้อผาเกลี้ยง ไมมีลวดลาย ใหผาอกตลอด สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๑ สวมรองเทาหุมสนหรือ
รองเทาผาใบสีขาว ถุงเทาสีขาวไมมีลวดลาย นักศึกษาชั้นปที่ ๒ ขึ้นไป ใหสวมรองเทาหุมสนสี
ดํา
๑.๒ นัก ศึ ก ษาเก า ให สวม
ส วมกระโปรงสี ดํ า หรื อ กรมท า ความยาวคลุ ม เข า พอประมาณ ไม ผ า
ชายกระโปรงดานขาง หามใชผผา ยีนส ผาสักหลาด ผาลูกไม ผาจอรเจีย ใชเสื้อเชิ้ตสีขาวทรง
สุภาพไมพับแขน ผาเนื้อเกลี้ยงไมมีลวดลาย ใหผาอกตลอด สวม รองเทาหุมสนสีดํา
๑.๓ นักศึกษาทุกชั้นป ใหติดกระดุ มโลหะเครื่องหมายสถาบันฯ ๕ เม็ด ติดเข็มเครื่องหมาย
มหาวิทยาลัยฯ คาดเข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดโลหะเครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ
๒. นักศึกษาภาคปกติชาย
๒.๑ นักศึกษาใหม ใหสวม
สวมกางเกงสีดํดาํ หรือกรมทาทรงสุภาพ เปนผาเนื้อเกลี้ยง หามใช
ามใชกางเกงยีนส
๒.๒ นักศึกษาเกา ใหสวม
สวมกางเกงสีดาํ หรือกรมทาทรงสุภาพ เปนผาเนื้อเกลี้ยงหามใชกางเกงยีนส
๒.๓ นักศึกษาทุกชั้นป ใหสวม
สวมเสื้อเชิต้ คอตัง้ สีขาว แขนสัน้ หรือแขนยาวไมพับแขน เปนผาเนื้อ
เกลี้ยงไมมีลวดลาย ผาอกโดยตลอดและติดกระดุมใหเรียบรอยใหคาดเข็มขัดหนังสีดําหัวเข็ม
ขัดโลหะเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยฯ สวมรองเทาหนังหรือผาใบหุมสนสีดํา หามใสรองเทา
สาน หรือรองเทาแตะ สวมถุงเทาสีดํา หรือสีเขมไมมีลวดลาย
๒.๔ นักศึกษาชาย ตองไมไวผมยาวเกินควร โกนหนวดเคราใหเรี
เรียบรอยอยูเสมอ

๓. นักศึกษาทุกชั้นป ในกรณีวิชาชีพพิเศษ
๓.๑ นักศึกษาที่เ รียนวิชาพิเ ศษที่มีภ าคปฏิ บัติ ไดแก พลศึกษา อุต สาหกรรมศิลป ค หกรรม
ศาสตร ศิลปศึกษา เกษตรศาสตร และวิชาอื่น ๆ ที่มีชั่วโมงฝกงานอยางตอเนื่อง ใหแตงกาย
ตามภาควิชากําหนด และใหถูกระเบียบทีภาค
่ ภาควิชากําหนดไวดวย
๓.๒ กรณีวันนัน้ ๆ ไมมีการเรียนวิชาพิเศษ (วิชาที่ตองฝกภาคปฏิบัต)ิ ใหแตงกายตามระเบียบ
วินัยของทางมหาวิทยาฯ ตามขอ ๑ และ ขอ ๒
๔. นักศึกษาโปรแกรมวิชาตาง ๆ
นักศึกษาที่มีชุด ประจํา โปรแกรมวิชา ทุกโปรแกรมวิชา มหาวิทยาลัย ฯ อนุญาตใหแต ง ชุดประจํา
โปรแกรมวิชาดังกลาวไดในวันพุธ ซึ่งเปนวันที่มีกิจกรรมของนักศึกษา
๕. นักศึกษาภาค กศ.ปช.
๕.๑ นักศึกษาหญิง ทุกรุน ตองแต งกายใหสุภาพ โดยใชกระโปรงและเสื้อทรงสุภ าพ หา มสวม
กางเกง ใหสวมรองเทาหุมสนหรือรองเทาสาน หามสวมรองเทาแตะ
๕.๒ นักศึกษาชายตองแตงกายใหสุภาพ โดยใชกางเกงขายาว สวมเสื้อทรงสุภาพ สวมรองเทาหุม
สนหนังหรือผาใบ พรอมสวมถุงเทา ไมสวมรองเทาแตะ
๕.๓ ในกรณี ที่มีการเรีย นวิ ชาพิเ ศษ หรือ โปรแกรมวิช าที่มีภ าคปฏิ บัติ ใหปฏิ บัติ ต ามหัว หน า
โปรแกรมวิชากําหนดตามความเหมาะสม
๖. การแตงกายในพิธีตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรือกิจกรรมวันสําคัญของชาติ
๖.๑ นักศึกษาภาคปกติหญิงทุกชั้นป ตองแตงกายตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยฯ ตามที่
ประกาศไวใน ขอ ๑(๑.๑) และ ๑(๑.๓) พรอมติดกระดุมคอเสื้อเม็ดบน
๖.๓ นักศึกษาภาคปกติชายทุกชั้นป ตองแตงกายตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยฯ
ตามที่ประกาศไวใน ขอ ๒(๒.๑) และ ๒(๒.๓) พรอมสวมเนคไทมหาวิทยาลัยฯ
๖.๔ นักศึกษาภาค กศ.ปช. นักศึกษาชาย  หญิง ตองแตงกายใหสุภาพ ตามประกาศไวในขอ
๕(๕.๑) และ ๕(๕.๒)
๗. นักศึกษาที่แตงกายผิดระเบียบและแตงกายไมสุภาพตามขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖
มหาวิทยาลัยฯ มีขอกําหนดดังนี้คือ
๗.๑ งดใหบริการในการติดตอราชการกับหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เชน สํานักกิจการ
นักศึกษา ฝายทะเบียนฝายการเงิน หองสมุด ฯลฯ
๗.๒ มหาวิทยาลัยฯ ไมอนุญาตใหลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ
๗.๓ มหาวิทยาลัยฯ ไมอนุญาตใหเขาเรียน และเขาสอบปลายภาคเรียนโดยเด็ดขาด
นักศึกษาคนใดที่ไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ถือวาฝาฝนประกาศมหาวิทยาลัยฯ วาดวย
การแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔๘ จะตองไดรับโทษตามระเบียบสภา
การฝกหัดครู วาดวย การลงโทษนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๒๒
จึงประกาศมาใหทราบและใหถือปฏิบัติเปนแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน ๒๕๔๘

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ)
อธิการบดีมหาวิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

