
มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) 

สำหรับการจัดการพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564 

 

มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดทำมาตรการและแนวทางการป้องกันช่วงพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิตในระหว่าง
วันที่ 22-23 มกราคม 2565 โดยมีมาตรการ การป้องกันก่อนพิธปีระสาทปริญญา ดังนี้ 

 

1. มหาวิทยาลัยได้จัดการเข้ารับปริญญาเป็น 3 รอบ โดยกำหนดรอบละ 1,400 คน เพื่อมิใหจ้ำนวนของผู้เข้ารับ

ปริญญาในแต่ละรอบไมม่ากเกินไป 

2. มหาวิทยาลัยรังสิต แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่าง
ใกล้ชิด เพื่อติดตาม ควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคดังกล่าว   โดยการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันตนเอง ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ  สร้างสุขอนามัยที่ดี เพื่อป้องกัน
ตนเอง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีและมาตรการของกรม
อนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

3. มหาวิทยาลัยรังสิตให้ผู้บริหาร บุคลากร บัณฑิต และบุคคลภายนอกทุกคนต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงของ
ตนเองก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ผ่านระบบไทยเซฟไทย อนุญาตให้เฉพาะปกติ และระดับความเสี่ยงต่ำเข้า
มหาวิทยาลัยรังสิตได้เท่านั้น  

4. ผู้บริหาร บุคลากร และบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบ  2 เข็ม และแสดงผล
ตรวจ ATK ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่กรมควบคุมโรครับรอง แบบออนไลน์ ภายใน 24 ชั่วโมง แสดงผล
ทางออนไลน์ 

5. จัดทำ QR Code ไทยชนะ เข้า-ออก อาคารทุกอาคาร และจัดให้มี 70% แอลกอฮอล์เจล สำหรับ ทำความ
สะอาดมือ  

6. มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ร่วมกันทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือบรรจุในขวด  500 ซีซี 
จำนวน 1000 ขวด และแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดอีกจำนวน 100 แกลลอน สำหรับทำความสะอาดมือ
ของนักศึกษาตามอาคารเรียน และพ่นฆ่าเชื้อในอาคาร และในช่วงงานพิธีประสาทปริญญา เพื่อป้องกันและลด
การแพร่กระจายเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในช่วงนี้ 

7. สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมมือกับชุมชน และรถโดยสารสาธารณะ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์
สำหรับพ่นฆ่าเชื้อให้แก่พนักงานขับรถโดยสาร จำนวนกว่า 100 ขวด เพื่อใช้สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่
ผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ และจุดเสี่ยงต่างๆ ที่มีโอกาสเป็นแหล่งสัมผัสโรค    

8. ฝ่ายอาคารสถานที่ จัดให้ดำเนินการทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ ปริญญาบัตรจำลอง ประตูหอประชุม รวมถึง
เก้าอี้ทุกตวัภายในห้องประสาทปริญญา ด้วยแอลกอฮอล์  และผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อ   

9. การเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยของผู้ปกครองหรือผู้ติดตามได้รณรงค์ไปยังบัณฑิตและผู้ปกครองให้มาเท่าที่จำเป็น 
และขอให้ผู้ที่มาส่งผู้บริหาร บุคลากร บัณฑิต เมื่อส่งเสร็จแล้วใหอ้อกไปรอนอกพื้นทีม่หาวิทยาลัย 

10. การจัดซุ้มถ่ายภาพบริเวณมหาวิทยาลัยให้มไีด้ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ละ 1 ซุ้ม  
11. จัดทำแผนเผชิญเหตุ เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   มีห้องสำหรับ

แยกผู้มีอาการ เสี่ยง/มีไข้ และประสานกับคลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต และเตรียมระบบส่งต่ออย่าง
ปลอดภัย  



สำหรับมาตรการในช่วงพิธีประสาทปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2565 

1. มหาวิทยาลัยรังสิตจัดให้มีระบบคัดกรองสุขภาพ โดยให้บัณฑิตทุกคนต้องประเมินและคัดกรองความเสี่ยงต่อ
การสัมผัสโรค แสดงผลแบบ online 

2. บัณฑิตที่เข้าเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการประเมินล่วงหน้ ารวมทั้งการตรวจ ATK ให้
ระงับการเข้ารับปริญญาไว้ก่อน โดยอนุญาตให้สามารถเลื่อนการเข้ารับในครั้งถัดไป 

3. ตั้งจุดคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ หรือ โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  : จุดคัดกรองใหญ่ (มีพยาบาลวิชาชีพประจำ
จุด) และเปลี่ยนหน้ากากอนามัยชิ้นใหม่ทุกคน ณ อาคาร 3 และอาคารเรียนรวม 6 ก่อนเข้าห้องรายงานตัว  

4. ตรวจวัดอุณหภูมิบัณฑิตทุกคน ในวันฝึกซ้อม และใช้แอลกอฮอล์พ่นที่มือของบัณฑิตทุกคน ที่ดำเนินการ
ฝึกซ้อม ในทุกพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันของบัณฑิต อาทิ ห้องซ้อมย่อยทุกคณะ จุดถ่ายรูปหมู่ และก่อนเข้าห้อง
ปริญญา ณ อาคารหอประชุม 

5. จัดให้มีจุดปฐมพยาบาล ศูนย์บริการทางการแพทย์คลินิกเวชกรรม โดยมี แพทย์ พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ รถพยาบาลจากเครือข่ายโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลปทุมเวช 
โรงพยาบาลบางประกอกรังสิต 2 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 22- 23 มกราคม 2565 

6. บัณฑิตท่ีเข้ามาร่วมฝึกซ้อมแล้ว หากพบมีอาการไข้ และเข้าเกณฑ์การคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีรับปริญญา แต่จะอนุญาตให้เข้าร่วมรับในครั้งถัดไปได้ 

7. บั งคับการใส่หน้ ากากอนามัย  100% เพื่ อความปลอดภัยจากเชื้ อ ไวรัส  Covid-19 และบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 22- 23 มกราคม 2565 

8. จัดที่นั่งในห้องรายงานตัวให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน และจัดทำ 
     สัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน (ห้องรายงานตัวจำกัดจำนวน 40 คนต่อห้อง)  
9.   ห้องประชุมพิธีประสาทปริญญาจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน และ 
     มีการฆ่าเชื้อโรคที่รองเท้าก่อนเข้าห้องประชุม 
10. ปริญญาบัตรจัดดำเนินการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานอนามัย  
11. ผู้กล่าวรายชื่อบัณฑิตแต่ละคณะ จัดให้มีการเปลี่ยนไมโครโฟนชิ้นใหม่ และทำความสะอาดบริเวณโพเดียม 
     ทุกครั้ง การเข้ารับปริญญาบัตร จัดให้ม ี70% แอลกอฮอล์เจล สำหรับพ่นทำความสะอาดมือก่อน และหลังเข้า 
     รับปริญญาบัตร  
12. การกล่าวปฏิญาณตนของบัณฑิต ผู้แทนบัณฑิต 1 คน โดยบัณฑิตในห้องประชุมไม่ต้องกล่าวตาม  
13. ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีประสาทปริญญาในแต่ละรอบ จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีให้อากาศถ่ายเท เช่น  
     เปิดประต ูหน้าต่าง และทำความสะอาด โดยพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อ  
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอความร่วมมือกับบัณฑิตทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุขในการ

ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อความปลอดภัย หากมีอาการป่วยด้วยอาการไข้และ
ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ร่วมกับมีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วงระยะเวลา 14 วันก่อนเข้ารับปริญญา เช่น 
เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค Covid-19 อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดของโรค Covid-19  มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับ
ผู้ป่วย หรือสัมผัสสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคของโรค Covid-19 บัณฑิตสามารถขอเลื่อนรับปริญญาบัตรในครั้งถัดไป โดยกรอก
คำร้องหรือแจ้งความประสงค์ ได้ที่ สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต 


