ข้อปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563
................................................
ตามที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้กำหนดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562-2563 โดยกำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันที่ 23-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้อง
Diamond Hall ชั้น 5 อาคาร A3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) นั้น แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้แล้วก็ตาม
แต่ก็ยังคงต้องมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากพิธีประสาทปริญญาบัตรเป็นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม
ของคนจำนวนมาก ดัง นั้นเพื่อให้การดำเนินงานพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี
การศึกษา 2562-2563 เป็นไปด้วยความเรี ยบร้อยและเกิดความปลอดภัยแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง คณาจารย์
นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานที่ เข้าร่วมในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรกำหนดข้อปฏิบัติและ
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพิธีประสาทปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ดังนี้
ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตในการเข้าฝึกซ้อมและการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
1. กำหนดการวันซ้อมรับปริญญาบัตรและวัน พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563
ณ ห้อง Diamond Hall ชั้น 5 อาคาร A3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) เวลา 12.30 – 16.00 น. โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
• วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 – 16.00 น. (วันซ้อมรับปริญญาบัตร)
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 – 16.00 น. (วันพิธีประสาทปริญญาบัตร)
- บัณฑิตวิทยาลัย
- วิทยาลัยนานาชาติ
- คณะบริหารธุรกิจ
• วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 – 16.00 น. (วันซ้อมรับปริญญาบัตร)
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 – 16.00 น. (วันพิธีประสาทปริญญาบัตร)
- คณะบัญชี
- คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
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- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
- คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
• วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 – 16.00 น. (วันซ้อมรับปริญญาบัตร)
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 – 16.00 น. (วันพิธีประสาทปริญญาบัตร)
- คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
- คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
- คณะนิติศาสตร์
• วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 – 16.00 น. (วันซ้อมรับปริญญาบัตร)
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 – 16.00 น. (วันพิธีประสาทปริญญาบัตร)
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติจีน
หมายเหตุ บัณฑิตทุกคนจะต้องรายงานตัวในวัน ซ้อมรับปริญญาบัตรและวัน พิธีประสาทปริญญาบัตร ผ่าน QR
Code ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.30 น.
2. บัณฑิตทุกคนที่จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรจะต้องเข้าซ้อมรับปริญญาบั ตรตามวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ บัณฑิตที่ไม่เข้าร่วมการฝึกซ้อมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรโดย
เด็ดขาด บัณฑิตทุกคนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการเข้าฝึกซ้อมและการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา
บัตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้พิธีประสาทปริญญาบัตรอันทรง
เกียรติไม่เกิดข้อผิดพลาดและมีความสมบูรณ์ทุกประการ
3. ในวันซ้อมรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยจะทำการอธิบายและสาธิตขั้นตอน ข้อปฏิบัติ และระเบียบเรื่อง
การแต่งกายที่ถูกต้องแก่บัณฑิต (พร้อมดำเนินการจัดทำคลิปวีดีโอและเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย)
บัณฑิตทุกคนจะต้องฝึกซ้อมในทุกขั้นตอน โดยต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมตามข้อปฏิบัติ
การแต่งกายของบัณฑิตชาย/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบณ
ั ฑิตชาย
• สวมครุยวิทยฐานะตามคณะวิชา
• ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา และห้ามทำสีผม
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• สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำล้วน ไม่มีลวดลายหรือเครื่องตกแต่งโลหะ
• สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลาย
• สวมกางเกงขายาว และเสื้อสูทสีเดียวกัน
• ผูกเนคไทสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
• เครื่องประดับ เช่น แหวนหรือนาฬิกา ให้ประดับที่ข้อมือซ้ายเท่านั้น
• ห้ามสวมแว่นตาสีดำ อนุญาตให้สวมแว่นสายตาได้
การแต่งกายของบัณฑิตหญิง/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตหญิง
• สวมครุยวิทยฐานะตามคณะวิชา
• สวมเสื้อนักศึกษาแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลายติดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่คอเสื้อ และติดเข็ม
มหาวิทยาลัยที่เหนืออกด้านซ้าย
• บัณฑิตหญิงควรสวมกระโปรงนักศึกษาที่ไม่สั้นหรือยาวเกินไป
• สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น ไม่มีลวดลายหรือเครื่องตกแต่งโลหะ
• ตัดผมทรงสุภาพ และห้ามทำสีผม
• ห้ามแต่งกายด้วยเครื่องประดับสะท้อนแสง เช่น ต่างหูเพชร ต่างหูทอง กิ๊ปสะท้อนแสง โบว์ผูกผมสีต่างๆ
ให้ใช้ยางรัดผมสีดา
• ห้ามทาเล็บและไว้เล็บยาว
• เครื่องประดับ เช่น แหวนหรือนาฬิกา ให้ประดับที่ข้อมือซ้ายเท่านั้น
• ห้ามสวมแว่นตาสีดำ อนุญาตให้สวมแว่นสายตาได้
(ผู้ที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการพลเรือนให้สวมครุยวิทยฐานะตามคณะวิชา สวมเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวม
หมวก)
4. ในวั น พิ ธ ี ป ระสาทปริ ญ ญาบั ต รบั ณ ฑิ ต ทุ ก คนจะต้ อ งมารายงานตั ว ตามวั น เวลา และสถานที ่ ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร และเมื่อรายงาน
ตัวแล้วจะต้องเข้าห้องพิธีตามเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้บัณฑิตเข้าห้องพิธีภายหลังจากนั้นเด็ดขาด
5. ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรเมื่อบัณฑิตได้เข้าห้องพิธีแล้วจะต้องนั่งตามลำดับหมายเลขที่นั่งของตนเอง
และปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนาของเจ้าหน้าที่ประจำห้องพิธีและอาจารย์ผู้ คุมแถว เมื่อเข้านั่งในห้องพิ ธี
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เรียบร้อยแล้วจะไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพิธี หากบัณฑิตมีความจำเป็นต้องลุกออกจากที่นั่งจะต้องแจ้งอาจารย์ผู้
คุมแถวก่อนทุกครั้ง เพื่อขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ประจำห้องพิธี
6. ตลอดระยะเวลาการเข้าพิธีบัณฑิตจะต้องอยู่ในอาการสำรวมสุภาพเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่น หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่ประจำห้องพิธีจะเชิญให้ออกจากห้องพิธีและจะไม่
อนุญาตให้เข้าร่วมพิธีโดยเด็ดขาด

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพิธีประสาท
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1. บัณฑิตทุกคนที่จะซ้อมรับปริญญาบัตรและเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรจะต้องดำเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จก่อนวันซ้อมรับปริญญาบัตร
• บัณฑิตต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนชนิดใดก็ได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เข็ม หรือ
• บัณฑิตที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ภายใน 3 วัน
ก่อนถึงวันซ้อมรับปริญญาบัตรและวันพิธีประสาทปริญญาบัตร (บัณฑิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง)
และให้นำใบรับรองผลการตรวจซึ่งต้องไม่พบเชื้อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พยาบาล ณ จุดคัดกรอง
หากบัณฑิตไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดข้างต้น มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วม
การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรและเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด
2. บัณฑิตทุกคนที่จะเข้าฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรและเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรจะต้องกรอกแบบคัด
กรองผู ้ เ ข้ า ร่ ว มพิ ธี เ พื ่ อ ประเมิ น ความเสี ่ ย งของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) (ที่ เ ว็ บ ไซด์ ข อง
มหาวิทยาลัย) โดยต้องกรอกแบบคัดกรองก่อนถึงวันซ้อมรับปริญญาบัตร พร้อมแนบไฟล์บันทึกประวัติการได้รับการ
ฉีดวัคซีนจำนวนไม่น้อยกว่า 2 เข็ม หรือใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี RTPCR จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (เฉพาะบัณฑิตยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม
เท่านั้น)
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3. มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้บัณฑิตที่อยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือบัณฑิตที่อยู่ระหว่างการกักตัว/รักษาตัวเนื่องจากเจ็บป่วยด้วยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าร่วมการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรและเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรโดย
เด็ดขาด
ในกรณีที่บัณฑิตเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้รับการรักษาจนหายแล้ว
จะต้องมีใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนว่าพ้นระยะการแพร่เชื้อฯ มาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่พยาบาล ณ จุดคัดกรอง ในวันซ้อมรับปริญญาบัตร
4. บัณฑิตทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการตรวจ ATK ในวัน
ซ้อมรับปริญญาบัตรและวัน พิธีประสาทปริญญาบัตร ณ จุดตรวจบริเวณ โถงชั้น 1 อาคาร A2 ตั้งแต่เวลา 08.30 –
11.30 น. (ตรวจฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
5. บัณฑิตทุกคนจะต้องรายงานตัวในวันซ้อมรับปริญญาบัตรและวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ผ่าน QR
Code ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.30 น.
6. ผู้ปกครอง ญาติ และผู้มาร่วมงานของบัณฑิต จะต้องลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มคัด
กรอง (AD6 พิเศษ) พร้อมแนบไฟล์บันทึกประวัติการได้รับการฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่า 2 เข็ม และไฟล์ผลตรวจ ATK (ไม่
เกิน 24 ชั่วโมง) ที่มีผลเป็นลบ และผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย (ผู้ที่มีไข้
และอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย)
7. บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติ และผู้มาร่วมงานทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอด
ระยะเวลาที่อยูภ่ ายในมหาวิทยาลัย
8. มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากบัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติ และผู้มาร่วมงานทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข เช่น มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลทั้งการนั่งและการยืน ตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย
การตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองตามห้องพักผู้ปกครองหรือบริเวณอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย หมั่นล้างมือ
ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ
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9. มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากบัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติ และผู้มาร่วมงานทุกคน งดการชุมนุมหรือการ
รวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก หรือการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความแออัดหรือการสัมผัสร่างกายใกล้ชิดหรือ
ภาวะไร้ระเบียบ
10. มหาวิทยาลัยอาจกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ขอให้บัณฑิตและผู้มาร่วมงานทุก
คนติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2565
(ดร.พีรยา หาญพงศ์พนั ธุ์)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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