
ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข ส าหรบับัณฑิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด                             
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในพธิีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 
วันที ่8 – 11 ธันวาคม 2563 

ณ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่รมิ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่
...................................... 

เพื่อให้การด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส า เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
เขตภาคเหนือ ในวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข จึงก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นไป
ตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            
ส าหรับบัณฑิต ดังต่อไปนี ้
ก. ข้อปฏิบัติก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร 
1. ขอความร่วมมือให้บัณฑิตทุกคนดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ และสังเกตอาการผิดปกติ 
ของตนเอง เช่น มีไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เป็นต้น ถ้าหากพบอาการดังกล่าวให้บัณฑิตไปพบ
แพทย์โดยทันท ี
2. ระยะเวลา 5 วันก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกคน หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ที่เป็น         
จุดเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง ผับ บาร ์โรงภาพยนตร ์เป็นต้น 
 
ข. ข้อปฏิบัติในวันพระราชทานปริญญาบัตร 

1. ให้บัณฑิตทุกคนสวมหน้ากากอนามัยแบบสีขาวล้วนชนิดใช้แล้วทิ้ง เท่านั้น ตามตัวอย่าง ดังนี ้
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2. ก าหนดให้บัณฑิตทุกคนรายงานตัวเพื่อเรียกแถวสาหรับตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ณ อาคารอ านวยการ
และบริหารกลาง ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะมีการคัดกรองเบื้องต้นก่อน ประกอบด้วย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หากเกินให้นั่งพัก 10 นาทีเพื่อรอวัดซ้ า และหากอุณหภูมิ
ยังไม่ลด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที ่และจะเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยงโรคโควิด-19 ต่อไป 
 
3. หากบัณฑิตมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้แจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณ               
จุดคัดกรองตามข้อ 2 ทันที 
 
4. บัณฑิตทุกคนที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นตามข้อ 1 และ 2 แล้ว ต้องได้รับการตรวจหาภูมิคุ้มกัน (IgG/IgM) ต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะมีการท าเวชระเบียนทางการแพทย์และรับรหัสการตรวจคัดกรองโควิด-19 ซึ่งเป็นการ
ตรวจด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็ว Rapid Test COVID-19 โดยบัณฑิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ Rapid 
Test COVID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าตรวจให้แก่บัณฑิตของตนเอง  วิธีการ
ตรวจ Rapid Test COVID-19 จะกระท าโดยการเจาะเลือดปลายนิ้ว บัณฑิตที่ไม่ได้ผ่านการตรวจ Rapid Test 
COVID-19 จะไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 
5. การตรวจ Rapid Test COVID-19 จะใช้เวลาประมาณ 20 นาที 5.1 ถ้าหากผลการทดสอบมีผลเป็นลบ (-) 
Negative บัณฑิตจะถูกน าตัวส่งไปยัง อาคารเรียกแถวบัณฑิตเพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร              
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ต่อไป โดยมีรถรางบริการนาส่ง และไม่อนุญาตให้บัณฑิตออกไปยังพื้นที่อื่นอีกแล้ว 
5.2 ถ้าหากผลการทดสอบเป็นบวก (+) Positive บัณฑิตจะเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันผลอีกครั้ง ด้วยวิธีการ
ตรวจหาพันธุกรรมของเชื้อในทางเดินหายใจ (RT-PCR) ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 90 นาที หากผลตรวจยืนยันมีผล
เป็นลบ (-) Negative บัณฑิตสามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทานได้ ด้วยการถูกน าตัวส่งไปยังอาคารเรียกแถวบัณฑิต
ต่อไป แต่ถ้าหากผลตรวจยืนยันมีผลเป็นบวก  (+) Positive บัณฑิตจะไม่สามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทาน                 
ปรญิญาบัตรได้ และจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานสาธารณสุขโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทันที 
 
6. เมื่อท าภารกิจภายในอาคารเรียกแถวบัณฑิต เช่น เข้าห้องน้ า รับประทานอาหารหรืออาหารว่าง เป็นต้น              
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนเข้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ บัณฑิตยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยแบบสีขาวล้วนชนิด
ใช้แล้วทิ้ง และจะได้รับการตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเมื่อบัณฑิต
เดินขึ้นเวทีเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  บัณฑิตทุกคนจะต้องถอดหน้ากากอนามัยออกก่อนขึ้นเวที                  
ณ จุดทิ้งหน้ากากอนามัยที่กาหนดไว้เท่านั้น และเมื่อเดินลงจากเวทีบัณฑิตจะได้รับหน้ากากอนามัยชิ้นใหม่           
ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้บัณฑิตสวมหน้ากากอนามัยในทันทีและต้องสวมไว้ตลอดพิธีพระราชทาน                 
ปริญญาบัตร 



ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข ส าหรบัญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกัน                      
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 
วันที ่8 – 11 ธันวาคม 2563 

ณ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่รมิ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่
...................................... 

เพื่อให้การด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภาคเหนือ ในวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข จึงก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นไปตาม
มาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)                     
ส าหรับญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี ้ 
ก. ข้อปฏิบัติก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร  
1. ขอความร่วมมือญาติบัณฑิตและประชาชนทุกคนที่จะเดินทางมาเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกรุณา
ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ และสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง เช่น มีไข้ ไอ มีน้ ามูก            
เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เป็นต้น ถ้าหากพบอาการดังกล่าวให้ไปพบแพทย์โดยทันท ี 
2. ระยะเวลา 5 วันก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร ขอความร่วมมือญาติบัณฑิตและประชาชน หลีกเลี่ยงไปใน
พื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง อาท ิสถานบันเทิง ผับ บาร ์โรงภาพยนตร ์เป็นต้น  
ข. ข้อปฏิบัติในวันพระราชทานปริญญาบัตร  
1. ญาติบัณฑิตและประชาชนทุกคนที่เดินทางมาเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ต้องผ่านจุดคัดกรอง             
โควิด-19 ตามจุดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ต้องไม่เกิน 
37.5 องศาเซลเซียส หากเกินให้นั่งพัก 10 นาที เพื่อรอวัดซ้ า และหากอุณหภูมิยังไม่ลด จะเข้าสู่กระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงโรคโควิด -19 โดยถูกน าตัวส่งไปพบแพทย์ ณ จุดปฐมพยาบาลที่มีแพทย์ประจ าการ                     
หากเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  (Patient Under Investigation : PUI) จึงจะได้รับการตรวจ  RT-PCR หากไม่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค PUI ให้แพทย์ตรวจรักษา หรือแยกผู้ป่วยตามแนวทางการรักษาของแพทย์ต่อไป  
2. หากญาติบัณฑิตและประชาชนทุกคน มีอาการผิดปกติ เช่น มีไข ้ไอ มีน้ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส          
เป็นต้น ขอให้รบีแจ้งจุดตรวจโควิดทันที  
 

............................................................ 
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