คําสั่ งวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
ที่ 007/2562
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปี ที่ 2
ปี การศึกษา 2561
----------------------------ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
ไดกําหนดใหมีพิธีมอบประกาศนียบัตรใหแก
นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ
หอประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 9) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตาม
จุดมุงหมาย จึงแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาและอํานวยการ มีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํากรรมการชุดตาง ๆ ให
งานดําเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามจุดมุงหมาย ประกอบดวย
1.1 ดร.เกษลัย
มงคลวนิช
ประธานกรรมการที่ปรึกษา
1.2 ดร.พรชัย
มงคลวนิช
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
1.3 อาจารยพรศรี
กตัญูทวีทิพย
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
1.4 อาจารยพรสวรรค
พานิชชีวะ
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
1.5 อาจารยพรพิสุทธิ์
มงคลวนิช
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
1.6 รศ.ดร.จอมพงศ
มงคลวนิช
ประธานกรรมการ
1.7 ดร.เดชานุชิต
กตัญูทวีทิพย
รองประธานกรรมการ
1.8 อาจารยวิโรจน
ศรีใส
กรรมการ
1.9 อาจารยนิพนธ
เนียมสุวรรณ
กรรมการ
1.10 ดร.นันทวิชญ
ฉัตรบรรยงค
กรรมการ
1.11 อาจารยกัลญา
ยอดดี
กรรมการ
1.12 อาจารยวาที่ ร.ต.ชูศักดิ์
เกษมรัติ
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ ายพิธีการ มีหนาที่กําหนดพิธีการ จัดทําสูจิบัตร จัดทํารายชื่อพรอมที่นั่งใน
หอประชุม ติดประกาศ แจกใหกรรมการที่เกี่ยวของ เตรียมความพรอมใหนักศึกษา กําหนดวันซอมพิธีและการเขา
รับ จัดพวงมาลัยสําหรับมอบใหประธานในพิธี เตรียมนักศึกษาที่จะตอนรับประธานบริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ และดําเนินการจัดพิธีตามกําหนดการ ดูแลนักศึกษารวมพิธีทั้งกอนเริ่มพิธีและระหวางทําพิธี รวมถึง
จัดเตรียมความพรอมในหองรับรองประธานในพิธี ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบดวย
2.1 อาจารยวิโรจน
ศรีใส
ที่ปรึกษา
2.2 อาจารยวาที่ ร.ต.ชูศักดิ์
เกษมรัติ
ประธานกรรมการ
2.3 อาจารยนิพนธ
เนียมสุวรรณ
รองประธานกรรมการ
2.4 ดร.นันทวิชญ
ฉัตรบรรยงค
รองประธานกรรมการ
2.5 อาจารยกัลญา
ยอดดี
รองประธานกรรมการ
2.6 อาจารยสมศักดิ์
แตงออน
กรรมการ
2.7 อาจารยอิทธิพล
ธนูพันธ
กรรมการ
2.8 อาจารยกวิน
กตัญูทวีทิพย
กรรมการ
2.9 อาจารยศิริชัย
รตะสุขารมย
กรรมการ
2.10 อาจารยณรงค
เที่ยงสมบุญ
กรรมการ
2.11 อาจารยกนกวรรณ
สนธิวรรธนะ
กรรมการ
2.12 อาจารยยุรพรรณ
นาวิกนันทน
กรรมการ
2.13 อาจารยสุพรรษา
พุกโฉมงาม
กรรมการ

-22.14 อาจารยศักดิ์ดา
ฟกขาว
2.15 อาจารยสมชาย
บุญมี
2.16 อาจารยศักดิ์โสภณ
ดารากร
2.17 อาจารยทศพร
ชัยนุรักษ
2.18 อาจารยทวีวัฒน
จรกระจาง
2.19 อาจารยกิตติศักดิ์
สารประดิษฐ
2.20 อาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับชั้น ปวส.2
2.21 คุณแสวง
สุขกมล
2.22 คุณเกศกนก
คลายเคลื่อน
2.23 คุณปราณี
ณ นคร
2.24 คุณชนัญชิดา
พันธประดิษฐ
2.25 คุณณัฐกานต
สิริยุตตะ
2.26 อ.วาที่ ร.ต.จารุบุตร
ทะสุวรรณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการฝ่ ายเสื้ อครุ ยอาจารย์ และเสื้ อคลุมนักศึ กษา มีหนาที่ประสานการจัดเตรียม
ขอมูลเสื้อครุยวิทยฐานะของผูบริหารและอาจารยที่ปฏิบัติหนาที่ภายในหอประชุม ตามสถาบันที่จบการศึกษา
สํารวจจํานวนเสื้อคลุมนักศึกษา กํากับดูแลการแจกและรับคืนเสื้อคลุมจากนักศึกษา ประสานงานกับรานเสื้อ แจง
จํานวนเสื้อคลุมนักศึกษา จัดเรียงตามแถวของนักศึกษาที่จะเขาหองประชุม ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 10.00 น. รับลงทะเบียน แจงเลขที่นั่ง และแจกเสื้อคลุมนักศึกษา ที่ชั้นลาง อาคาร 10
ในเวลา 11.00 น. พรอม
กันที่หองประชุมเพื่อจัดแถวที่นั่งนักศึกษาในหอประชุมพรอมตัดชื่อนักศึกษาที่ไมมาสงใหกับผูอาน ใหเรียบรอย
กอนเริ่มพิธีการ เมื่อเสร็จพิธีใหทุกทานรอรับคืนเสื้อคลุมของนักศึกษาที่ชั้นลาง อาคาร 10 ใหครบตามจํานวน
ประกอบดวย
3.1 อาจารยนิพนธ
เนียมสุวรรณ
ประธานกรรมการ
3.2 อาจารยสิทธิเดช
กิตติวิริยะการ
รองประธานกรรมการ
3.3 อาจารยศิริชัย
รตะสุขารมย
กรรมการ
3.4 อาจารยกิตติศักดิ์
สารประดิษฐ
กรรมการ
3.5 อาจารยกนกวรรณ
สนธิวรรธนะ
กรรมการ
3.6 อาจารยยุรพรรณ
นาวิกนันท
กรรมการ
3.7 อาจารยวุฒินันท
เขิมขันธ
กรรมการ
3.8 อาจารยอํานาจ
พรปญญาวุฒิ
กรรมการ
3.9 อาจารยที่รับและแจกเสื้อคลุมนักศึกษา(ตามเอกสารแนบทาย)กรรมการ
3.10 อาจารยกัลป
จิตรมั่นคง
กรรมการ
3.11 อาจารยพรรวินท
เรืองสุวรรณ
กรรมการ
3.12 อาจารยแกวจันทร
กิ่งแกว
กรรมการ
3.13 คุณหริรักษ
ควรประดิษฐ
กรรมการ
3.14 คุณกัลยา
กิจไชยา
กรรมการ
3.15 คุณรฐา
ฐานิสสรณ
กรรมการและเลขานุการ

-34. คณะกรรมการฝ่ ายสถานที่ มีหนาที่จัดอาคารสถานที่ใหสวยงาม และพรอมทุกดาน
โดยเฉพาะหอประชุม การตกแตงเวที ฯลฯ ทั้งนี้ใหประสานกับกรรมการในขอ 2 ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ประกอบดวย
4.1 อาจารยอิทธิพล
ธนูพันธ
ที่ปรึกษา
4.2 อาจารยสมชาย
บุญมี
ประธานกรรมการ
4.3 อาจารยเฉลียว
บัวเอี่ยม
รองประธานกรรมการ
4.4 คุณอัจฉรี
พิมพศรวงศ
กรรมการ
4.5 คุณสัญญา
ดวงจิตร
กรรมการ
4.6 คุณเฉลิม
ชมชื่น
กรรมการ
4.7 คุณสุทัศนีย
สมบูรณศิลป
กรรมการ
4.8 อาจารยสมชาย
ทวีทรัพย
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมการฝ่ ายจัดประกาศนียบัตร มีหนาที่จัดเรียงลําดับประกาศนียบัตร จัดเอกสารที่จะ
บรรจุลงในปกประกาศนียบัตร และจัดลําดับในพิธีใหเรียบรอย ประกอบดวย
5.1 อาจารยกัลญา
ยอดดี
ประธานกรรมการ
5.2 อาจารยอุบลศรี
ออนพลี
รองประธานกรรมการ
5.3 คุณวรินทธิรา
คุมภัยสวัสดิ์
กรรมการ
5.4 อาจารยนิวัฒน
ศรีศรีสวาง
กรรมการ
5.5 คุณประไพ
งามแดน
กรรมการ
5.6 คุณบัณฑิต
พันธมะโน
กรรมการ
5.7 คุณชูใจ
ผิวขํา
กรรมการ
5.8 คุณภาณุวัชร
คุมภัยสวัสดิ์
กรรมการ
5.9 คุณรุงนภา
ขุมนาค
กรรมการ
5.10 คุณนิตยา
พันธมะโน
กรรมการ
5.11 คุณพรทิพย
รัตนโมรี
กรรมการ
5.12 คุณพงษรัตน
รัตนพานิช
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมการฝ่ ายประชาสั มพันธ์ และต้ อนรับผู้ปกครอง มีหนาที่ประสานงานติดตอกับ
ประธานในพิธี ประชาสัมพันธขาวสาร ขอมูลตาง ๆ ทั้งกอนและหลังกิจกรรม เพื่อใหผูเขารวมพิธีไดรับทราบ
ถายภาพหมูตามคณะวิชาตางๆ ตอนรับแขกผูมีเกียรติและผูปกครองที่มารวมงาน ใหรับทราบถึงกําหนดการตางๆ
ประกอบดวย
6.1 อาจารยอิทธิพล
ธนูพันธ
ที่ปรึกษา
6.2 อาจารยกวิน
กตัญูทวีทิพย
ที่ปรึกษา
6.3 อาจารยเหมมิญช
เถลิงมหาโชคพิมล
ประธานกรรมการ
6.4 คุณนันทวัน
รุงโรจนสาคร
กรรมการ
6.5 คุณพรรณนิภา
อรุณฉาย
กรรมการ
6.6 คุณวรัณพัทรศรฑ
ศรีนาวา
กรรมการและเลขานุการ

-47. คณะกรรมการดูแลความเรียบรอย มีหนาที่ดูแลความเรียบรอยบริเวณภายในและภายนอก
วิทยาลัย รวมทั้งในหอประชุมตลอดการจัดกิจกรรม ประกอบดวย
7.1 อาจารยวิโรจน
ศรีใส
ที่ปรึกษา
7.2 อาจารยสมศักดิ์
แตงออน
ประธานกรรมการ
7.3 อาจารยคํานวณ
บุญศรัทธา
กรรมการ
7.4 อาจารยสนาน
นาคนวล
กรรมการ
7.5 อาจารยสมชาย
วัฒนกูล
กรรมการ
7.6 อาจารยวาที่ ร.อ.กายธรรมทิพย บวรอรินชยา
กรรมการ
7.7 อาจารยแผนกวิชาพลานามัย
กรรมการ
7.8 อาจารยสัญญา
ศรัสังข
กรรมการ
7.9 อาจารยรัชฎา
ออนทรัพย
กรรมการ
7.10 อาจารยศุภวัฒน
เตชะศิริพิทักษ
กรรมการ
7.11 คุณกัญญาณัฐ
ลําเทียน
กรรมการ
7.12 คุณธีรวัฒน
เลาประเสริฐ
กรรมกา
7.13 คุณรุงจันทร
ไพฑูรยรัตนชัย
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมการจัดทําซุมแสดงความยินดี มีหนาที่จัดซุมแสดงความยินดีใหกับนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษา ประกอบดวย
8.1 อาจารยนิพนธ
เนียมสุวรรณ
ประธานกรรมการ
8.2 อาจารยวาที่ ร.ต.ชูศักดิ์
เกษมรัติ
รองประธานกรรมการ
8.3 ดร.นันทวิชญ
ฉัตรบรรยงค
รองประธานกรรมการ
8.4 อาจารยศิริชัย
รตะสุขารมย
รองประธานกรรมการ
8.5 อาจารยสมชาย
บุญมี
กรรมการ
8.6 อาจารยวุฒินันท
เขิมขันท
กรรมการ
8.7 อาจารยอํานาจ
พรปญญาวุฒิ
กรรมการ
8.8 อาจารยยุรพรรณ
นาวิกนันท
กรรมการ
8.9 คุณปราณี
ณ นคร
กรรมการ
8.10 คุณชนัญชิดา
พันธประดิษฐ
กรรมการ
8.11 คุณณัฐกานต
สิริยุตตะ
กรรมการ
8.12 คุณแสวง
สุขกมล
กรรมการและเลขานุการ
9. คณะกรรมการจัดทําอาหารวางสําหรับนักศึกษา มีหนาที่เตรียมของวางสําหรับประธานในพิธี
แขกผูมีเกียรติ คณะกรรมการฝายตางๆ และนักศึกษาที่เขารวมพิธี ประกอบดวย
9.1 อาจารยยุรพรรณ
นาวิกนันทน
ประธานกรรมการ
9.2 อาจารยณิชาพิชญ
กลิ่นชื่น
รองประธานกรรมการ
9.3 อาจารยจิตรอุษา
อองเอี่ยม
กรรมการ
9.4 อาจารยพิมประภา
สีหา
กรรมการ
9.5 อาจารยสุพิชชา
บัวจันทร
กรรมการ
9.6 อาจารยรุงราตรี
อึ้งเจริญ
กรรมการ
9.7 อาจารยณรากร
สีรังกา
กรรมการ
9.8 คุณธิติยา
จีนสวัสดิ์
กรรมการ
9.9 อาจารยนพวรรณ
น้ําทับทิม
กรรมการและเลขานุการ

-510. คณะกรรมการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลือ่ นไหว มีหนาที่บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ใหครบตามกําหนดการของพิธี ประกอบดวย
10.1 อาจารยเหมมิญช
เถลิงมหาโชคพิมล
ประธานกรรมการ
10.2 คุณบพิธ
สวนสุพรรณ
รองประธานกรรมการ
10.3 อาจารยณัฐพงศ
เจริญทรัพย
กรรมการ
10.4 คุณพรรณนิภา
อรุณฉาย
กรรมการ
10.5 คุณวรัณพัทรศรฑ
ศรีนาวา
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช)
ผู้อาํ นวยการ

กําหนดการ

พิธีมอบประกาศนียบัตรใหแกนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561
โดย พลเอกสุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
ณ หอประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

*************************

เวลา 07.30-08.30 น.
เวลา 09.00-09.15 น.
เวลา 09.15-09.30 น.
เวลา 09.30-09.45 น.
เวลา 09.45-10.30 น.
เวลา 10.30-11.00 น.
เวลา 13.00 น.

เวลา 13.30 น.

เวลา 15.30 น.

- นักศึกษาลงทะเบียน และรับชุดวิทยฐานะที่ชั้นลาง อาคาร 10
- ถายภาพหมู คณะบริหารธุรกิจ
- ถายภาพหมู คณะเทคโนโลยีเครื่องกล
- ถายภาพหมู คณะไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
- รับประทานอาหาร ถายภาพตามซุมตางๆ
- นักศึกษาเขาหอประชุม
- ซอมพิธีการ
- คณะผูบริหารตอนรับทานประธาน บริเวณหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ
- ประธานลงนามสมุดเยี่ยมที่หองรับรอง
- ถายภาพรวมกับผูบริหารระดับสูงและนักศึกษาที่ไดรับเกียรตินิยม
- ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ผูบริหารมอบสูจิบัตร
- ผูอํานวยการกลาวรายงาน
- พิธีมอบประกาศนียบัตร
- ผูแทนนักศึกษานํากลาวปฏิญาณตน
- นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษารวมรองเพลงมารชเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
- ตัวแทนนักศึกษารองเพลงวันแหงความสําเร็จ
- ประธานในพิธีกลาวใหโอวาท
- ถายภาพที่ระลึก
- ประธานเดินทางกลับ
- ผูอํานวยการกลาวแสดงความยินดีและถายภาพรวมกับนักศึกษาทุกคน
- คณะผูบริหารและคณาจารย ออกจากหองประชุม ตั้งแถวแสดงความยินดีกับนักศึกษา
- เสร็จพิธี

