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ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

ที่  ๐๐๔๘ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐-2561 

 

-------------------------------------------------------- 
 

 ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีประกาศ ที่ ๐๐๔๕/๒๕๖๒ เรื่อง ก าหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐-2561 เพ่ือให้พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาด าเนินไป
อย่างต่อเนื่อง และส าเร็จลุล่วงด้วยดี วิทยาลัยฯจึงกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 
เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑9 ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ เวลา ๑6.๐๐ น. ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ   
เขตบางกอกใหญ่  
 วิทยาลัยฯ จึงขอความร่วมมือผู้ส าเร็จการศึกษา ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีประสาทปริญญาบัตรใน
ครั้งนี้ด้วยความทุ่มเทและมุ่งมั่นตั้งใจ เพ่ือให้การจัดพิธีอันทรงเกียรติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
โดยขอแจ้งผู้ส าเร็จการศึกษาให้ทราบเกี่ยวกับก าหนดการและการนัดหมายต่างๆ ดังนี้ 

 ๑. บัณฑิตที่จะเข้ารับประสาทปริญญาบัตร 
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย

เทคโนโลยีสยาม 
- ไม่มีภาระผูกพันกับวิทยาลัยฯ (ด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์การเรียนและปฏิบัติการ)  

 ๒. ก าหนดวันรับชุดครุยวิทยฐานะ 
  -  วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   

     ณ บรเิวณลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑  อาคารนิทรรศการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
  ๓. ก าหนดการฝึกซ้อมรับประสาทปริญญาบัตร 

  ๓.๑ การฝึกซ้อมย่อย 
วันจันทร์ที ่1๖ ธันวาคม 2562 (ซ้อมย่อยวันที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับปริญญาตรี  
ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะซ้อมวันอังคารที่ 1๗ ธันวาคม 2562) 

 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (มีบอร์ดบริเวณชั้น 1 แจ้งชื่อและ
ล าดับที่นั่งของผู้ส าเร็จการศึกษา)    **ตัดรายช่ือครั้งที ่1** 

 09.00-09.30 น. ปฐมนิเทศ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 
 โดย ผู้บริหารกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ กล่าวต้อนรับผู้ส าเร็จการศึกษา 

 09.30-12.00 น. ฟังค าชี้แจงการปฏิบัติตน และชมวิดีทัศน์ตัวอย่างแสดงการรับและขั้นตอนต่างๆ 
หลังจากนั้นเริ่มซ้อมย่อย 

 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-16.00 น. เข้าหอประชุม เพ่ือฝึกซ้อมเสมือนจริง  (โดยมีการซ้อมขานนามด้วย)  
 **  เมื่อซ้อมเสร็จ  แจ้งก าหนดการของวันที่  1๘  ธันวาคม  2562 (วันซ้อมใหญ่) 
 



๒ 
 

 วันอังคารที่  1๗  ธันวาคม 2562  (ซ้อมย่อยวันที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี) 

 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (มีบอร์ดบริเวณชั้น1 แจ้งชื่อและล าดับ
ที่นั่งของผู้ส าเร็จการศึกษา)  **ตัดรายชื่อครั้งที ่1** 

 09.00-09.30 น. ปฐมนิเทศ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 
 โดย ผู้บริหารกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ กล่าวต้อนรับผู้ส าเร็จการศึกษา 

 09.30-12.00 น. ฟังค าชี้แจงการปฏิบัติตน และชมวิดีทัศน์ตัวอย่างแสดงการรับและขั้นตอนต่างๆ 
หลังจากนั้นเริ่มซ้อมย่อย  

 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-16.00 น. เข้าหอประชุม เพื่อฝึกซ้อมเสมือนจริง  (โดยมีการซ้อมขานนามด้วย)  
 **  เมื่อซ้อมเสร็จ  แจ้งก าหนดการของวันที่  1๘ ธันวาคม  2562  (วันซ้อมใหญ่) 
 

   ๓.๒ การฝึกซ้อมใหญ่ (ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี)   
        วันพุธที่ 1๘ ธันวาคม 2562 (ซ้อมใหญ่ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์  หอประชุมกองทัพเรือ) 
 ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. บัณฑิตลงทะเบียนตั้งแถวและถ่ายรูปหมู่   
 ๐๗.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. บัณฑิตถ่ายรูปหมู่กับผู้บริหารและคณาจารย์แต่ละคณะ  
 ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร 
 ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. บัณฑิตรายงานตัวลงทะเบียน ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์     
  หอประชุมกองทัพเรือ **(ตัดรายช่ือครั้งที่ 2)**  
 ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ฝึกซ้อมกระบวนการเข้ารับประสาทปริญญาบัตร    
  (เสมือนวันประสาทปริญญาบัตรจริงทุกขั้นตอน) 
 ** เมื่อซ้อมเสร็จ   แจ้งก าหนดการของวันที่ 19 ธันวาคม 2562 (วันรับจริง) 

 17.00-20.00 น. งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

 ๔. ก าหนดการเข้ารับประสาทปริญญาบัตร  
 วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม 2562  (ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์  หอประชุมกองทัพเรือ) 
 ๐9.๓๐ – 1๐.๓๐ น. รายงานตัวเข้ารับประสาทปริญญาบัตร **ตัดรายชื่อครั้งที่ ๓** 
 ๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. มหาบัณฑิตและบัณฑิตรายงานตัว ตั้งแถวเข้าห้องเจ้าพระยา 
 12.30 – ๑๓.๓๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 1๓.30 – ๑๔.๓๐ น.  มหาบัณฑิตและบัณฑิตเตรียมพร้อมสู่พิธีประสาทปริญญาบัตร 
 ๑๔.30 – ๑๔.45 น. อธิการบดี กล่าวปัจฉิมโอวาทแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา     
  ณ เวทีหอประชุมกองทัพเรือ 
 ๑5.0๐ – ๑๕.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ ต ้อนรับประธานในพิธี 
 ๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. พิธีประสาทปริญญาบัตร 
 1๘.00 น.         คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ส าเร็จการศึกษา ส่งประธานในพิธี 
                                                   - เสร็จพิธี - 
        ** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม  
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 ๕. การเดินทางในวันฝึกซ้อมและวันพิธีประสาทปริญญาบัตร  
  ขอความร่วมมือผู้ส าเร็จการศึกษา และญาติของผู้ส าเร็จการศึกษา เดินทางโดยรถประจ าทางหรือ
รถรับจ้างส่วนบุคคล เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและสถานที่จอดรถ ซึ่งวิทยาลัยฯต้องขออภัยในความไม่
สะดวกมา ณ ที่นี้  
 

 ๖. ระเบียบการแต่งกายผู้ส าเร็จการศึกษาส าหรับเข้าพิธีรับประสาทปริญญาบัตร     
ขอให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ศึกษาและท าความเข้าใจในระเบียบการแต่งกายส าหรับเข้า             

พิธีประสาทปริญญาบัตรล่วงหน้าก่อนวันเข้ารับการฝึกซ้อมเข้ารับประสาทปริญญาบัตร ดังนี้ 
  การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย  ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แต่งกายชุดสุภาพ    
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ห้ามสวม
กางเกงยีนส์ เสื้อยืดและรองเท้าแตะ ผู้ส าเร็จการศึกษาหญิงควรสวมรองเท้าที่จะใช้ในวันพิธีประสาท
ปริญญาบัตรเพ่ือให้เกิดความเคยชิน 
 

  การแต่งกายในวันฝึกซ้อมใหญ่  ผู้ส าเร็จการศึกษาแต่งกายเหมือนวันพิธีประสาทปริญญาบัตร     
ให้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ดังนี้  
  ผู้ส าเร็จการศึกษา ชาย  สวมชุดสากลสีด าหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ภายในเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาว   
ผูกเนคไทของวิทยาลัยฯ สวมรองเท้าหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ ถุงเท้าสีด าไม่มีลวดลาย สวมครุยวิทย
ฐานะทับ ตัดผมสั้นทรงสุภาพ ห้ามไว้ผมยาว ห้ามไว้หนวดเครา ห้ามท าไฮไลท์สีผมหรือท าสีผม  
 

  ผู้ส าเร็จการศึกษา หญิง  ระดับปริญญาโท สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว สวมกระโปรงสีด าหรือ     
สีกรมท่า คลุมระดับหัวเข่า  ผ่าหลังทับซ้อน ส่วนระดับปริญญาตรี สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว สวมกระโปรง 
สีด าหรือสีกรมท่า คลุมระดับหัวเข่า ผ่าหลังทับซ้อน  กระดุมเสื้อต้องใช้กระดุมของวิทยาลัยฯ ติดกระดุม   
ที่คอและติดเข็มวิทยาลัยฯที่อกด้านขวา สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น  สีด าไม่มีลวดลาย ไม่เปิดหัว ไม่ควรสวม
รองเท้าส้นสูงเกิน ๒ นิ้ว ควรสวมรองเท้าที่จะใช้ในวันฝึกซ้อมกับวันพิธีประสาทปริญญาบัตรคู่เดียวกันเพ่ือให้
เกิดความเคยชินและสวมถุงน่องสีเนื้อและสวมครุยวิทยฐานะทับ ห้ามสวมวิกผมและห้ามท าไฮไลท์สีผมหรือ
ท าสีผม  
 

  ผู้ส าเร็จการศึกษา หญิง-มุสลิม  สามารถแต่งกายชุดฮิญาบได้ โดยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว     
มีรัดข้อมือ สวมกระโปรงสีด ายาว ผ้าคลุมศ ีรษะสีด าและสวมครุยวิทยฐานะทับ 
 

  ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่เป็นข้าราชการพลเรือน ทหาร ต ารวจ สวมเครื่องแบบขาวได้ตามระเบียบ
ของข้าราชการที่ตนเองสังกัด 
 

  ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  ๕  หากได้รับการแต่งตั้งยศเป็น         
“ว่าที่ร้อยตรี” และมีความประสงค์จะแต่งกายตามยศเข้ารับประสาทปริญญาบัตรต้องน าค าสั่งมาแสดงต่อ
วิทยาลัยฯในวันขอส าเร็จการศึกษา  
  ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์         
การเข้ารับประสาทปริญญาบัตร 
 
 
 
 




