
 
ข้อบังคบัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเคร่ืองแต่งกายนกัศกึษา   
พ.ศ. 2557 

________________________________ 

  โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนักศึกษา     
เพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์ ความเหมาะสม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (2) และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญั ติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ 1  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย เครื่องแบบ 
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2557” 

  ข้อ 2  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ 3  ในข้อบังคับน้ี 
  “สถาบัน”  หมายความว่า   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
  “ผู้อํานวยการสถาบัน”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
  “วิทยาลัย”  หมายความว่า  วิทยาลัย ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
  “สถานประกอบการ”  หมายความว่า  สถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพ่ือจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ เข้ารับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

  ข้อ 4  เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเคร่ืองแต่งกายนักศึกษาตามข้อบังคับน้ี ให้ใช้บังคับแก่   
ผู้ที่เป็นนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษา ต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
  สําหรับนักศึกษาภาคสมทบ หรือภาคพิเศษ สถาบันอนุโลมให้แต่งกายแบบสุภาพชน           
สีไม่ฉูดฉาด แทนเครื่องแบบปกติ 

  ข้อ 5  กําหนดเครื่องแบบ หรือเคร่ืองแต่งกายนักศึกษา เป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
(1) เครื่องแบบปกติ ใช้สําหรับสวมใส่ในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ และไปติดต่อกับ

หน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและนอกสถาบัน 
(2) เครื่องแบบพิธีการ ใช้สําหรับสวมใส่ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีอ่ืน ๆ 

ตามท่ีสถาบันกําหนด 
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(3) เครื่อ งแ ต่ งกายภาคปฏิ บั ติ  ใช้สํ าหรับสวมใส่ ในการเรียนภาคป ฏิ บั ติ ใน
ห้องปฏิบัติการหรือในโรงฝึกงาน การฝึกในสถานประกอบการ และการฝึกงานภาคสนาม 

ข้อ 6  เครื่องแบบปกติ สําหรับนักศึกษา มีดังน้ี 
 6.1  นักศึกษาชาย 
 (1)  เสื้อเช้ิตสีขาว ไม่มีลวดลาย กระดุมสีขาว ปกเสื้อแบบปกเช้ิตปลายแหลม ไม่มี   

สาบหลัง มีกระเป๋าติดทางอกด้านซ้าย แขนส้ันสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แขนยาวสําหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และระดับปริญญาตรี เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
ตลอดเวลา 

 (2)  กางเกงขายาวแบบสากล ทําด้วยผ้าสีกรมท่าหรือสีดํา ไม่มีลวดลาย มีหูเข็มขัด
ผ้าเดียวกับกางเกง ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก 

 (3)  เน็คไท ให้เป็นไปตามสี ที่สถาบันกําหนด ในแต่ละระดับการศึกษา ติดเข็มหรือ
ปักเคร่ืองหมายสถาบันตามแบบของสถาบัน 

 (4)  เข็มขัดทําด้วยหนังสีดํา ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะ สีเงิน
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3.5 x 5 เซนติเมตร ดุนนูนเป็นเคร่ืองหมายสถาบันตามแบบของสถาบัน 

 (5)  ถุงเท้าแบบสั้นสีดําหรือสีนํ้าเงิน ไม่มีลวดลาย 
 (6)  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา ไม่เปิดหัวรองเท้า 
 6.2  นักศึกษาหญิง 
 (1)  เสื้อทําด้วยผ้าสีขาว ไม่มีลวดลาย เน้ือผ้ามีความหนาพอสมควร เสื้อสวมใส่ไม่

รัดรูป ติดกระดุม 5 เม็ด รวมกระดุมที่ติดคอเสื้อ ทําด้วยโลหะสีเงิน ดุนนูนเป็นเครื่องหมายสถาบัน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร โดยกําหนดลักษณะแบบเสื้อตามระดับการศึกษา ดังน้ี 

(ก)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ลักษณะแบบเป็นเสื้อแขนสามส่วน          
ปกบัวมน ด้านหน้าผ่าอกตรงโดยตลอด มีสาบตลบเข้าด้านในกว้างขนาด 3 เซนติเมตร เอวจั้มมีจีบด้านหน้า
และด้านหลัง ปลายแขนมีจีบและติดกระดุม 

 (ข)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ลักษณะแบบเป็นเสื้อแขนยาว ปกเสื้อ
แบบปกเช้ิต ปลายแหลมยาวพอสมควร ด้านหน้าผ่าอกตรงโดยตลอด มีสาบตลบเข้าด้านในกว้างขนาด 3 
เซนติเมตร ความยาวของแขนเสื้อให้คลุมข้อมือ ปลายแขนมีจีบและติดกระดุม ความยาวของเสื้อให้สอดใน
กระโปรงได้มิดชิด  

 (ค)  ระดับปริญญาตรี ลักษณะแบบเป็นเสื้อแขนสั้น ปกเสื้อแบบปกเชิ้ต ปลาย
แหลมยาวพอสมควร ด้านหน้าผ่าอกตรงโดยตลอด มีสาบหน้ากว้างขนาด 3 เซนติเมตร ปลายแขนเหนือ
ข้อศอก ไม่เกิน 6 เซนติเมตร ปลายแขนม้วนเข้า ความยาวของเสื้อให้สอดในกระโปรงได้มิดชิด   

 (2 )  เข็มเครื่องหมายสถาบันตามแบบของสถาบัน  ทําด้วยโลหะสี เงิน  สูง              
3 เซนติเมตร ใช้ติดอกเสื้อเบ้ืองขวา 

 (3)  กระโปรงทําด้วยผ้าสีกรมท่าหรือสีดํา เว้นแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     
ให้ใช้ผ้าสีกรมท่าเท่าน้ัน ไม่มันแวววาว ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว ความยาวของ
กระโปรงเหนือเข่าไม่เกิน 4 เซนติเมตร ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้ายืด ผ้าลูกไม้ หรือผ้ากํามะหย่ี 
โดยกําหนดรูปทรงกระโปรงตามระดับการศึกษา ดังน้ี 
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(ก )  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กระโปรงมีจีบรอบ  ความลึกจีบ  4 
เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างจีบ 4 เซนติเมตร เย็บตะเข็บจากขอบกระโปรงลงมา 4 เซนติเมตร ขอบกระโปรง
กว้าง 2-5 เซนติเมตร 

 (ข)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง กระโปรงทรงตรง มีขอบเอว ปลาย
กระโปรงด้านหลังผ่าซ้อนยาวไม่เกิน 15 เซนติเมตร  

 (ค)  ระดับปริญญาตรี กระโปรงทรงเอป้ายซ้อน ปลายกระโปรงด้านหลังไม่ผ่า
หรือแหวก  

 (4)  เข็มขัดทําด้วยหนังสีดํา ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะ สีเงิน
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3.5 x 5 เซนติเมตร ดุนนูนเป็นเครื่องหมายสถาบัน คาดทับรอยต่อที่กระโปรง
ทับเสื้อ 

 (5)  รองเท้าหนังหุ้มส้นหรือรัดส้นสีดํา แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย 

ข้อ 7  เครื่องแบบพิธีการ สําหรับนักศึกษา ใช้เครื่องแบบปกติ เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรง
ให้ใช้สีกรมท่าเท่าน้ัน สวมทับด้วยเสื้อเบเซอร์ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย  

กรณีรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะทับเคร่ืองแบบพิธีการ ยกเว้น 
บัณฑิตที่เป็นข้าราชการให้ใช้ชุดปกติขาว และให้สวมครุยวิทยฐานะทับชุดปกติขาว 

ข้อ 8  เครื่องแต่งกายภาคปฏิบัติของนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน ตาม
คําแนะนําของวิทยาลัย หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
สภาสถาบัน หรือตามที่สถานประกอบการกําหนด 

  ข้อ 9  นักศึกษาที่มีความประสงค์จะแต่งกายตามหลักศาสนา ให้เป็นไปตามประกาศของ
สถาบัน โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 

  ข้อ 10  การแต่งกายนอกเหนือไปจากข้อบังคับน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของสภาสถาบัน โดยทํา
เป็นประกาศของสถาบัน 

  ข้อ 11  ให้ผู้อํานวยการสถาบัน รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 

  ในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเก่ียวกับการดําเนินการตามข้อบังคับน้ี หรือใน
กรณีที่ข้อบังคับน้ีมิได้ระบุไว้ ให้ผู้อํานวยการสถาบันมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด และในกรณีที่มีเหตุผลและความ
จําเป็น สภาสถาบันอาจมีมติให้งดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับน้ีได้ตามความจําเป็น 

   ประกาศ  ณ  วันที่    28    กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2557 

 
 
 

(นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร) 
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 


