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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็น การสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา การกําหนดปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่งให้เหมาะสมเป็นไปตาม
พระราชบัญ ญั ติ มหาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๕๘
และมาตรา ๖๒ แห่ง พระราชบัญ ญั ติม หาวิ ท ยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และมติ ที่ป ระชุ มสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยพะเยา
ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พทป.ด.”
และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พทป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พทป.บ.”
(๒) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “การศึกษาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “การศึกษามหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “การศึกษาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กศ.บ.”
(๓) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มีปริญญาสองชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) ตรี เรียกว่า “ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ท.บ.”
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(๔) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ.”
(๕) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.”
(๖) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”
(๗) สาขาวิชาบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กว่า “บัญ ชีดุษฎีบัณฑิต ” ใช้อักษรย่อ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.”
(๘) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กว่า “พยาบาลศาสตรดุษ ฎีบัณ ฑิต ” ใช้อัก ษรย่อ “พย.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.บ.”
(๙) สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มีปริญญาสองชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) ตรี เรียกว่า “แพทยศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พ.บ.”
(๑๐) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ภ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
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(ข) โท เรียกว่า “เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ภ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “เภสัชศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ภ.บ.”
(๑๑) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กว่า “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต ” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.”
(๑๒) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.บ.”
(๑๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”
(๑๔) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กว่า “วิศ วกรรมศาสตรดุษ ฎีบัณ ฑิต ” ใช้อัก ษรย่อ “วศ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.”
(๑๕) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กว่า “ศิล ปกรรมศาสตรดุษ ฎีบัณ ฑิต ” ใช้อัก ษรย่อ “ศป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.”
(๑๖) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
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(๑๗) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.”
(๑๘) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.บ.”
(๑๙) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กว่า “สาธารณสุข ศาสตรดุษ ฎีบัณ ฑิต ” ใช้อัก ษรย่อ “ส.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญา
และอักษรย่อด้วย
ข้อ ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยพะเยา มีสามชั้น ดังต่อไปนี้
๔.๑ ครุยดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วย
(๑) เสื้อ ครุย ทํ าด้ว ยผ้า หรือ แพรสีดํา เย็บ เป็น เสื้อ คลุม ยาวเหนื อข้อ เท้ า
ประมาณ ๑๕ เซนติ เ มตร หลั ง และไหล่ จี บ ตั ว เสื้ อ ผ่ า อกตลอดความยาว มี แ ถบผ้ า ทอลาย
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดตามที่ แ นบท้ า ยประกาศนี้ ทํ า ด้ ว ยผ้ า ฝ้ า ยสี ม่ ว งสอดดิ้ น สี ท อง กว้ า ง
๑๐ เซนติเมตร เย็บติดยาวตลอดสาบหน้าทั้งสองข้าง ขลิบที่ขอบตลอดความยาวของสาบทั้งสองด้าน
ด้วยเส้นไหมสีทอง มีดิ้นถักสีประจําคณะหรือวิทยาลัยขนาด ๓ มิลลิเมตร ติดที่รอบคอ ปล่อยปลายห้อย
ยาว ๑๔ เซนติเมตรโดยมีพู่ที่ปลาย แขนเสื้อเป็นแขนพวงยาวระดับข้อมือ ตอนกลางแขนทั้งสองข้าง
มีแ ถบกํา มะหยี่สี ม่ว ง กว้ าง ๕ เซนติ เมตร ยาว ๓๐ เซนติ เมตร พับ ปลายแถบเป็น มุม แหลม
ขลิบรอบแถบด้วยไหมเกลียวสีทอง จํานวนสามแถบติดเรียงกัน ระยะห่าง ๕ เซนติเมตร ติดเข็มวิทยฐานะ
ตรงกลางสาบหน้าระดับอกทั้งสองด้าน
(๒) ผ้าคล้องคอแบบใบโพธิ์ ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร ด้านนอกทําด้ว ยผ้า
หรือแพรสีดํา มีแถบกํามะหยี่สีม่วง กว้าง ๘ เซนติเมตร ทาบรอบคอ ด้านในทําด้วยกํามะหยี่สีม่วง
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และให้แ ลบออกมาด้านนอก ขอบนอกของผ้าคล้องคอด้านนอกขลิบด้วยแถบทําด้ว ยดิ้น ทอง กว้าง
๑ เซนติเมตร
(๓) หมวกเป็นหมวกอ่อนแปดเหลี่ยมทรงฝาชี ทําด้ว ยผ้าหรือสักหลาดสีดํา
เส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อพับแบน ๒๕ เซนติเมตร มีปีกโดยรอบกว้างพอสมควร มีพู่ทําด้วยดิ้นสีทองยาว
๒๒ เซนติเมตร ติดด้วยกระดุมดิ้นทองหนึ่งเม็ดตรงกลางหมวกให้ปลายพู่ห้อยพ้นปีกหมวก
๔.๒ ครุยมหาบัณ ฑิต เช่น เดีย วกับครุยดุษฎีบัณ ฑิตแต่แ ขนเสื้อกว้าง ตอนกลาง
แขนทั้งสองข้างไม่มีแ ถบกํามะหยี่ ปลายแขนทั้งสองข้างมีแ ถบกํามะหยี่สีม่ว งกว้าง ๕ เซนติเมตร
ขลิบด้ว ยไหมสีท องโดยรอบ ประกอบด้ว ยหมวกแผ่น สี่เหลี่ย มจัตุรัส ยาวด้านละ ๒๔ เซนติเมตร
ทําด้วยผ้าหรือสักหลาดสีดํา มีพู่ทําด้ว ยดิ้น สีดํา ยาว ๒๒ เซนติเมตร ติดด้ว ยกระดุมห่อผ้าสีดํา
หนึ่งเม็ดตรงกลางหมวกให้ปลายพู่ห้อยพ้นปีกหมวก
๔.๓ ครุ ย บั ณ ฑิ ต เช่ น เดี ย วกั บครุ ย มหาบั ณ ฑิ ต แต่ ไ ม่ มี เส้ น ไหมสี ท องที่ ข อบสาบ
ด้านหน้าทั้งสองด้าน
บัณฑิตในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาบริบาลเภสัชกรรม ให้ใช้ครุยเช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต
ข้อ ๕ สีประจําคณะและวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
(๑) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สีเขียวใบไม้ (Green4)
(๒) คณะวิทยาศาสตร์
สีเหลือง (Yellow)
(๓) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สีเหลืองทอง (Goldenrod1)
(๔) คณะศิลปศาสตร์
สีส้มอิฐ (Orange Red)
(๕) คณะนิติศาสตร์
สีทองและสีขาว (Gold and White)
(๖) คณะแพทยศาสตร์
สีเขียว (Lime Green)
(๗) คณะเภสัชศาสตร์
สีเขียวมะกอก (Dark Olive)
(๘) คณะพยาบาลศาสตร์
สีขาว (White)
(๙) คณะสหเวชศาสตร์
สีน้ําเงิน (Blue1)
(๑๐) คณะวิศวกรรมศาสตร์
สีแดงเลือดหมู (Firebrick)
(๑๑) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สีทองเข้ม (Dark Goldenrod)
(๑๒) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สีฟ้า (Sky Blue)
(๑๓) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สีเงิน (Silver)
(๑๔) คณะทันตแพทยศาสตร์
สีม่วง (Violet)
(๑๕) วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สีส้มเข้ม (Dark Orange1)
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(๑๖) วิทยาลัยการจัดการ
สีฟ้าและสีขาว (Blue and White)
(๑๗) วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง
สีชมพู (Pink)
ข้อ ๖ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยพะเยาสําหรับผู้ได้ปริญญามีลักษณะเป็นรูปวงรีทําด้วย
โลหะ สีทอง ความยาว ๕ เซนติเมตร มีตรามหาวิทยาลัยดุนนูนสีทองลงยาสีม่วง สูง ๓ เซนติเมตร
อยู่ตรงกลาง ด้านหลังมีชื่อย่อปริญญา
ข้อ ๗ ครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยพะเยา มีสี่ประเภท คือ
๗.๑ ครุยประจําตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) เสื้อคลุม ทําด้ว ยผ้าหรือแพรสีดํา เย็บเป็น เสื้อคลุ มยาวเหนือข้อเท้ า
ประมาณ ๑๕ เซนติเมตร หลังและไหล่จีบ ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบผ้าทอลายที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ ทําด้วยผ้าฝ้ายสีม่วงสอดดิ้นสีทอง กว้าง ๑๐ เซนติเมตร เย็บติดยาวตลอด
สาบหน้าทั้งสองข้าง มีเส้น ไหมสีท องขลิบที่ขอบตลอดความยาวของสาบทั้งสองด้าน มีไหมถักสีทอง
ขนาด ๓ มิลลิเมตร ติดที่รอบคอ ปล่อยปลายห้อยยาว ๑๔ เซนติเมตร โดยมีพู่ที่ปลาย แขนเสื้อ
เป็นแขนพวงยาวระดับข้อมือ
(๒) ผ้าคล้องคอแบบใบโพธิ์ ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร ด้านนอกทําด้ว ยผ้า
หรือแพรสีดํา มีแถบกํามะหยี่สีม่วงกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ทาบรอบคอ ด้านในทําด้วยกํามะหยี่สีม่วง
และให้แ ลบออกมาด้านนอก ขอบนอกของผ้าคล้องคอด้านนอกขลิบด้วยแถบทําด้ว ยดิ้น ทอง กว้าง
๑.๕ เซนติเมตร
(๓) สั ง วาล ทํ า ด้ ว ยโลหะสี ท องรู ป ตรามหาวิ ท ยาลั ย ขนาดเล็ ก ร้ อ ยด้ ว ย
สร้อยสีทอง จํานวน ๒ เส้น คล้องทางด้านหน้าระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง
(๔) เข็มตรามหาวิทยาลัย ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มวิทยฐานะ แต่ไม่มีอักษรย่อ
ปริญญาที่ด้านหลัง ใช้ติดบนสาบหน้าระดับอกทั้งสองด้าน ใต้ระนาบของสังวาล
(๕) หมวกเป็นหมวกอ่อนแปดเหลี่ยมทรงฝาชี ทําด้วยผ้าหรือสักหลาดสีดํา
เส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อพับแบน ๒๕ เซนติเมตร มีปีกกว้างพอสมควรโดยรอบ มีพู่ทําด้วยดิ้นสีทองยาว
๒๒ เซนติเมตร ติดด้วยกระดุมดิ้นทองหนึ่งเม็ดตรงกลางหมวกให้ปลายพู่ห้อยพ้นปีกหมวก
๗.๒ ครุย ประจํา ตําแหน่ งกรรมการสภามหาวิท ยาลัย เช่น เดีย วกับ ครุ ย ประจํ า
ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย แต่ไม่มีสังวาล
๗.๓ ครุย ประจําตําแหน่งอธิการบดี เช่น เดีย วกับครุย ประจําตําแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย แต่มีสังวาล จํานวน ๑ เส้น
๗.๔ ครุย ประจําตําแหน่งคณาจารย์ ประจํา ของมหาวิท ยาลัย เช่น เดีย วกับครุ ย
ประจําตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ ให้มหาวิทยาลัยพะเยาจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง
ตามประกาศนี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง
ข้อ ๙ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

แถบผ้าทอลาย แนบท้ายประกาศ

รูปที่ ๑ แถบผ้าทอลายทําด้วยฝ้ายสีม่วงสอดดิ้นสีทอง

