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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
อาศั ยอํ านาจตามมาตรา ๑๙ (๒) และมาตรา ๕๓ แห่ งพระราชบั ญญั ติมหาวิทยาลั ยกาฬสิ นธุ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกั บ มติ ที่ ป ระชุม สภามหาวิท ยาลั ยกาฬสิ น ธุ์ในคราวประชุ ม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีมติเห็นชอบให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย
และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
“เครื่องหมาย” หมายความว่า เครื่องหมายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
“ตราสัญลักษณ์” หมายความว่า ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
“คณะ” หมายความว่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีการประกาศแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ
หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งที่ได้ประกาศแบ่งส่วนราชการโดยกฎกระทรวง
หรือโดยประกาศของสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ข้อ ๔ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษาหญิงในเวลาปกติ
(๑) เสื้ อ เชิ้ ต แขนสั้ น สี ข าว เหนื อ ข้ อ ศอกไม่ เกิ น ๖ เซนติ เ มตร แบบและทรงสุ ภ าพ
ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ปกเสื้อแบบปกเชิ้ต ปลายแหลมยาวพอสมควร ไม่มีสาบหลัง เวลาสวมให้สอด
ชายเสื้ อ ไว้ ใ นกระโปรงให้ เ ห็ น สายเข็ ม ขั ด ที่ ค อและแนวสาบอกติ ด กระดุ ม โลหะเครื่ อ งหมาย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร ๕ เม็ด และให้กลัดเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ ทําด้วยโลหะสีเงิน
ลงยาสีฟ้าคราม สูง ๒.๕ เซนติเมตร ที่อกเบื้องขวา และขนาดสูง ๑.๕ เซนติเมตร ที่ปลายปกเสื้อ
ด้านซ้าย
(๒) กระโปรงแบบจีบรอบหรือกระโปรงทรงกระสอบ สีดํา ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีผ่า
หรื อ มี ผ่ า ด้ า นหลั งโดยที่ จี บ กระโปรงซ้ อ นกั น ขอบกระโปรงอยู่ ร ะดั บ เอว ความยาวของกระโปรง
อยู่ระหว่างเข่าและข้อเท้า ห้ามใช้ผ้ายีน ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้ายืด ผ้าลูกไม้ และผ้ากํามะหยี่
ในกรณีของนักศึกษาหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามอนุโลมให้แขนเสื้อเป็นแขนยาวและมีผ้าคลุมผม
สีและแบบสุภาพ ตามหลักศาสนาได้
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(๓) เข็มขัดหนังเรียบสีดํา กว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
กว้าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตร มีตราสัญลักษณ์อยู่ตรงกลาง
(๔) รองเท้าหนังหุ้มส้น แบบสุภาพสีดํา
ข้อ ๕ เครื่องแบบงานพิธีการสําหรับนักศึกษาหญิงมีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติ
สําหรับนักศึกษาหญิง โดยให้กลัดกระดุมที่คอเสื้อ
ข้อ ๖ เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษาชายในเวลาปกติ
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว แบบและทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป กระดุมสีขาว
มีกระเป๋าด้านซ้าย เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นสายเข็มขัด
(๒) กางเกงขายาวแบบสากล ทํ า ด้ ว ยผ้ า สี ดํ า ไม่ มั น วาว ไม่ มี ล วดลาย ห้ า มใช้ ผ้ า ยี น
ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้ายืด และผ้ากํามะหยี่
(๓) ถุงเท้าสีดํา สีน้ําตาลเข้ม หรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
(๔) รองเท้าหนังหุ้มส้น ทรงสุภาพสีดํา ไม่มีลวดลาย
(๕) เข็มขัดหนังเรียบสีดํา กว้าง ๓ เซนติเมตร เป็นเข็มขัดรูปปลายแหลมหัวเข็มขัดทําด้วย
โลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตร มีตราสัญลักษณ์อยู่ตรงกลาง
(๖) เนคไทสีฟ้าครามมีเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ ขนาดสูง ๒ เซนติเมตร ปักอยู่บนเนคไท
ในระดับลิ้นปี่
ข้อ ๗ เครื่องแบบงานพิธีการสําหรับนักศึกษาชาย มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายปกติ
สําหรับนักศึกษาชาย โดยให้ใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว
ข้อ ๘ ให้นักศึกษาแต่งเครื่องแบบปกติ เครื่องแบบงานพิธีการ หรือสวมใส่ชุดแต่งกายอื่น
ตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือตามที่ระบุในกําหนดการ คําสั่งของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยอาจออกประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสวมใส่ชุดแต่งกายของนักศึกษา
เป็นการเฉพาะอีกก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ในการตีความหรือวินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดําเนินการตามข้อบังคับนี้หรือในกรณีที่
ข้อบังคับนี้มิได้กําหนดไว้ให้สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วินัย วิทยานุกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทําหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

