
 

 
 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
ช่วงก่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

๑. มหาวิทยาลัยขอให้ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วน                      
ที่เกี่ยวข้อง ดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หากสังเกตพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ  
มีน ้ามูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่นขอให้รีบไปพบแพทย์ 

๒. ในช่วง ๑๔ วัน (นับตั งแต่วันที่ ๑๔ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) ก่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจาก บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื นที่เสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค อาทิ สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ 
ห้างสรรพสินค้า ตลาด เป็นต้น 

๓. บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องด้าเนินการ                         
กรอกแบบคัดกรองความเสี่ยงโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ใน google form โดย Scan QR code 
ตามรายละเอียดแนบท้าย ทั งนี ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องไม่มีประวัติความเสี่ยง 
ดังต่อไปนี  คือ   

๓.๑ เป็นผู้สัมผัส ผู้ป่วย COVID - 19 ในช่วง ๑๔ วันก่อนเข้าร่วมการฝึกซ้อมในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร (นับตั งแตว่ันที่ ๑๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)  

๓.๒ เป็นผู้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือ เป็นผู้ถูกกักตัว หรือ อยู่ในระหว่างการสังเกตอาการ                  
ตามค้าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค ในช่วง ๑๔ วัน  ก่อนเข้าร่วมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
(นับตั งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

๓.๓ มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย หรือ จมูกไม่ได้กลิ่น ในวันฝึกซ้อม                             
และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ ๒๘ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)   

ทั งนี  หาก บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ได้             
ท้าแบบประเมินความเสี่ยง หรือประเมินแล้วมีความเสี่ยงข้อหนึ่งข้อใดข้างต้นตามแบบประเมินความเสี่ยงฯ               
จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั งนี  โดยมหาวิทยาลัยจะให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในครั งถัดไปโดยอัตโนมัติ    
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๔. บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับ                
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ด้วยชุดตรวจ COVID-19 ชนิด Antigen 
Test Kit (ATK)  โ ด ย ให้ แ ต่ ล ะคณ ะ /วิ ท ย าลั ย เ ป็ น ผู้ ด้ า เ นิ น ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง ใ น วั น ฝึ ก ซ้ อ ม ย่ อ ย                                     
(ช่วงเช้าของวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔) และหากมีผลการตรวจเป็นบวก (Positive) หรือ มีข้อซักถามเพ่ิมเติม              
ให้ประสานงานไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรทันที เพ่ือด้าเนินการต่อไป 

       อนึ่ง หลังจากตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ  COVID-19 ชนิด Antigen Test Kit (ATK) แล้ว                 
ทางมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
โดยเคร่งครัด  

๕. ขอความร่วมมือบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
งดจัดงานเลี ยงและเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ก่อนวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 

๖. มหาวิทยาลัยขอให้ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
และผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phitsanulok 
โดย Scan QR code ตามรายละเอียดแนบท้าย และให้ปฏิบัติตามประกาศค้าสั่งจังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับ
มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  

 
ช่วงวันซ้อมใหญ่และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

๑. บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา  และต้องผ่านจุดคัดกรอง บริเวณประตูทางเข้าอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   
ท้าการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส 
หากอุณหภูมิเกิน เจ้าหน้าที่จะแยกเพ่ือให้ไปนั่งพัก ๑๐ นาท ีก่อนวัดซ ้า ถ้าหากอุณหภูมิยังไม่ลดจะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าพื นที่ และส่งไปพบแพทย์เพ่ือประเมินความเสี่ยงโรค COVID-19 ต่อไป 

๒. บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์เจล และเปลี่ยนหน้ากากอนามัยที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ เพ่ือความเป็นระเบียบ โดยสวมใส่
ตลอดการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

๓. บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต จะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั ง ทั งก่อนขึ นเวที และ
หลังจากลงเวทีในระหว่างการฝึกซ้อมและในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 
หมายเหตุ 
 มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกัน เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาด 
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือความปลอดภัยของทุกท่าน                        
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
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๑. แบบคัดกรองความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตามข้อ ๓) 
ขอความอนุเคราะห์บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง               

กรอกข้อมูลในแบบคัดกรองฯ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔   
ลิงค์ : https://forms.gle/iYmiSrGSX1pyHx6v7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. การลงทะเบียน Save Phitsanulok  ตามประกาศค าสั่งจังหวัดพิษณุโลก (ตามข้อ ๖) 
ส้าหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เดินทางมาร่วม

แสดงความยินดีที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ลงทะเบียน  Save Phitsanulok อย่างเคร่งครัด   
ลิงค์  : http://covid19.plkhealth.go.th/saveplk/web/index.php 


