ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การแต่งกายสําหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา
...................................
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดข้อปฏิบัติการแต่งกายสําหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยพะเยา อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒๕ (๑๙/๒๕๕๔) เมื่ อ วั น ที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายสําหรับผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา”
ข้อ ๒ เครื่องแต่งกายสําหรับบัณฑิต
(๑) สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ติดเข็มวิทยฐานะที่มีอักษร
ย่อของวุฒกิ ารศึกษาของตน
(๒) ผูท้ เี่ ป็นข้าราชการให้ใช้เครื่องแบบปกติขาวตามสังกัด ไม่สวมหมวก
(๓) ในกรณีบัณฑิตที่ไม่ใช่ขา้ ราชการ ให้แต่งกายดังนี้
(ก) บัณฑิตชาย
สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวแบบและทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป กระดุมสีขาว มีกระเป๋า
ด้านซ้าย เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นสายเข็มขัด กางเกงขายาวแบบสากล ทําด้วยผ้าสีดํา
ไม่มีลวดลาย สวมเข็มขัดหนังเรียบสีดํา หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีตรามหาวิทยาลัย
อยู่ตรงกลาง ผูกเนคไทสีม่วงเข้มมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย ปักอยู่บนเนคไทในระดับลิ้นปี่ ถุงเท้าสีดํา
รองเท้าหนังเรียบหุม้ ส้นสีดํา ไม่มลี วดลาย
ทรงผมของบั ณ ฑิ ตชาย เป็ นทรงผมสั้ น สุภ าพ ไม่ชี้ตั้ งไม่เ ป็น ระเบีย บหรือ ปล่ อ ยยาว
ไม่ยอ้ มสีผมด้วยสียอ้ มอื่น นอกจากสีดําหรือน้ําตาลเข้ม ไว้ทรงผมตามเพศ
(ข) บัณฑิตหญิง
สวมเสือ้ เชิต้ แขนสัน้ สีขาว แบบและทรงสุภาพ ไม่มลี วดลาย ไม่รัดรูป ปกเสือ้ แบบปกเชิต้
ปลายแหลมยาวพอสมควร ไม่มสี าบหลัง ที่คอและแนวสาบอกติดกระดุมโลหะ เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
๕ เม็ด และให้กลัดเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะสีทองลงยาสีม่วงที่อกเบื้องขวา และที่ปลาย
ปกเสือ้ ด้านซ้าย กระโปรงสีดําทรงสุภาพความยาวคลุมเข่า ไม่มีผ่าหรือมีผ่าด้านหลังแนบรอยผ่าทับซ้อนกัน
เข็มขัดหนังกลับสีน้ําตาลเข้ม หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีตรามหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง
สวมถุงน่องสีเนือ้ รองเท้าหนังเรียบหุม้ ส้นสีดํา ไม่มลี วดลาย

๒
ทรงผมของบัณฑิตหญิง ให้เปิดใบหน้าทั้งสองด้านชัดเจนโดยรวบผมไว้ด้านหลัง ใช้ตาข่าย
คลุมผมให้เ รีย บร้อ ยหรือ ปล่อ ยผมลงตรงด้านหลัง ไม่ใ ห้ป ลายผมชี้ขึ้น หรือ เกล้า ม้ว นจนเห็นหนังศีรษะ
หากต้องใช้โบติดผม ให้ใช้เฉพาะสีดําแบบเรียบ ไม่มีลวดลาย ริ้ว พู่ เส้นสาย หรือโลหะประดับ ขนาดพอควร
ไม่ใหญ่เกินไป ไม่มีแท่งไม้ โลหะ พลาสติก หรือวัสดุอื่นใดเสียบอยู่ ไม่ย้อมสีผมด้วยสีย้อมอื่นนอกเหนือจาก
สีดําหรือน้ําตาลเข้ม โดยผมที่ยอ้ มต้องมีสเี ดียวกันทัง้ ศีรษะ และไม่แต่งหน้าจนเกินพอดี
ข้อ ๓ เครื่องแต่งกายสําหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ดังนี้
(๑) สวมทับ เครื่อ งแต่งกายด้ว ยครุย มหาบัณ ฑิต หรือ ดุษ ฎีบัณ ฑิต มหาวิท ยาลัย พะเยา
ตามวุฒกิ ารศึกษาที่สําเร็จ ติดเข็มวิทยฐานะที่มอี ักษรย่อของวุฒกิ ารศึกษาของตน
(๒) ผูท้ เี่ ป็นข้าราชการให้ใช้เครื่องแบบปกติขาวตามสังกัด ไม่สวมหมวก
(๓) ในกรณีผทู้ ี่ไม่ใช่ขา้ ราชการ ให้แต่งกายดังนี้
(ก) มหาบัณ ฑิต และดุ ษ ฎีบัณ ฑิ ตชาย แต่งกายเหมือ นบัณ ฑิต ชายแต่ ใ ห้ส วมกางเกง
และสูทสากลสีกรมท่า ผูกเนคไทสีมว่ ง ประดับตรามหาวิทยาลัย
(ข) มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตหญิง แต่งกายเหมือนบัณฑิตหญิง
ข้อ ๔ การแต่งกายของผู้สําเร็จการศึก ษาที่เ ป็นพระสงฆ์ สามเณร ให้ห่มคลุมด้ว ยจีว ร
สีพระราชนิยม ไม่ตอ้ งสวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแต่งกาย ปลงผมและโกนหนวดเคราตามกาล
ข้อ ๕ การแต่งกายบัณฑิตที่มตี งั้ แต่ยศว่าที่รอ้ ยตรีขนึ้ ไป
(๑) สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะตามระดับปริญญามหาวิทยาลัยพะเยา ติดเข็ม
วิทยฐานะที่มอี ักษรย่อของวุฒกิ ารศึกษาของตน
(๒) สวมเครื่องแต่งกายแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ประกอบด้วยเครื่องหมาย บ่าอินธนูแข็ง
ตามชั้ น ยศ ติ ด เครื่ อ งหมายแพรแถบด้ า นซ้ า ย เครื่ อ งหมายแสดงความสามารถพิ เ ศษ (ถ้ า มี ) ด้ า นขวา
แนวเดียวกับแพรแถบติดกระดุมโลหะตรากองทัพบก เครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายนอกราชการ ถุงมือ
สีขาว (ชาย) คาดกระบี่กับสามชาย (ชาย)
(๓) สําหรับสุภาพสตรีให้สวมถุงน่องสีเนือ้ รองเท้าหุม้ ส้นสีดํา ไม่มลี วดลาย
ข้อ ๖ การแต่งกายของบัณฑิตหญิงมีครรภ์
(๑) สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ ตามระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยพะเยา
ติดเข็มวิทยฐานะที่มอี ักษรย่อของวุฒกิ ารศึกษาของตน
(๒) สวมชุดคลุมท้องสีขาว (ผ้าเนือ้ หนาพอสมควร) คอปก แขนยาว
(๓) สวมถุงน่องสีเนือ้ รองเท้าหนังเรียบ หุม้ ส้นสีดํา ไม่มลี วดลาย

๓
ข้อ ๗ การแต่งกายของบัณฑิตหญิงที่เป็นสตรีมุสลิม
ให้ แ ต่ ง กายด้ ว ยชุ ด นิ สิ ต ตามระดั บ ปริ ญ ญา และคลุ ม ศี ร ษะด้ ว ยผ้ า คลุ ม สี ดํ า เรี ย บ
ไม่มีลวดลาย และการประดับตกแต่งใดๆ บนผ้าคลุม สวมถุงน่องสีเนื้อ สวมรองเท้าหนังเรียบหุ้มส้นสีดํา
ไม่ มี ล วดลาย สวมทั บ ด้ ว ยครุ ย วิ ท ยฐานะตามระดั บ ปริ ญ ญา ติ ด เข็ ม วิ ท ยฐานะที่ มี อั ก ษรย่ อ ตรงตาม
วุฒกิ ารศึกษาของตน
ข้อ ๘ การแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นนักบวชในศาสนาคริสต์
ให้แต่งกายสุภาพตามแบบการแต่งกายในศาสนา สวมรองเท้าหนังเรียบ สีดํา ไม่มีลวดลาย
สวมทั บ เครื่ อ งแต่ ง กายด้ ว ยครุ ย วิ ท ยฐานะตามระดั บ ปริ ญ ญา ติ ด เข็ ม วิ ท ยฐานะที่ มี อั ก ษรย่ อ ตรงตาม
วุฒกิ ารศึกษาของตน
ข้อ ๙ การแต่งกายของบัณฑิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีคขู่ นาน ๒ ปริญญา
ให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสําหรับบัณฑิต สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ ติดเข็มวิทยฐานะ
ที่มีอักษรย่อตรงตามวุฒิการศึกษาของปริญญาหนึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัย และประดับตราสัญลักษณ์
ของบัณฑิตปริญญาตรีคขู่ นานบนครุยวิทยฐานะ
ข้อ ๑๐ การแต่งกายของบัณ ฑิตปริญ ญาแพทยศาสตรบัณ ฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
และเภสัชศาสตรบัณ ฑิต ให้แต่งกายด้วยเครื่อ งแต่งกายสําหรับ บัณ ฑิต และสวมทับด้ว ยครุยวิท ยฐานะ
มหาบัณฑิต
ข้อ ๑๑ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
เป็นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการมหาวิทยาลัยพะเยา

