ประกาศคณะกรรมการดําเนิ นงานพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี การศึกษา 2563
เรือง ข้อปฏิ บตั ิ ของบัณฑิ ตในพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
ตามทีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมหาวิทยาลัยได้
ออกประกาศมหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรือง มาตรการป้ อ งกัน การแพร่ ระบาดของเชือโรค
COVID-19 มาเป็ นระยะอย่างต่อเนืองแล้ว นัน เพือให้การดําเนิ นงานพิธีพ ระราชทานปริญญาบัต ร
ประจําปี ก ารศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย
สอดคล้องกับมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดทังเหมาะสม
กับสถานการณ์ในปั จจุบนั คณะกรรมการดําเนินงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี การศึกษา
2563 ในการประชุมครังที 2/2564 เมือวันที 8 ตุลาคม 2564 ได้กําหนดแนวปฏิบตั ขิ องบัณฑิตในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี การศึกษา 2563 ไว้ดงั ต่อไปนี
1. บัณ ฑิต ผู้ จะเข้ารับ พระราชทานปริญ ญาบัต ร ต้อ งเป็ น บัณ ฑิ ต ผู้สํ าเร็จการศึก ษาใน
ปี ก ารศึกษา
หรือในปี การศึกษาอืนทีได้รบั การอนุ ญาตแล้วเท่านัน และต้องได้รบั การฝึ กซ้อม
ครบถ้วน ตามทีคณะกรรมการดําเนินงานกําหนด
2. บัณ ฑิต ทุ ก คนต้ อ งได้ร บั วัค ซีน ป้ อ งกัน โรคติด เชือไวรัส โคโรนา 2019 ทีทางราชการ
กํ าหนดอย่างน้ อยเข็มทีสอง หรือวัคซีนชนิ ดอืนทีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองตาม
จํานวนทีกําหนด แล้วแต่กรณี ก่อนวันที ธันวาคม
(วันฝึ กซ้อมครังที ) จึงจะมีสทิ ธิเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
กรณีบณ
ั ฑิตทียังไม่ได้รบั วัคซีน เนืองจากเป็ นผูป้ ่ วยโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 และได้รบั
การรักษาหายแล้ว ในระยะเวลา วัน ก่อนวันที ธันวาคม
ให้นําหลักฐานใบรับรองแพทย์
แจ้งยังคณะหรือวิทยาลัยหน่วยงานต้นสังกัดของบัณฑิต
3. บัณ ฑิตทุ ก คนต้องทําแบบคัดกรองเพือประเมินความเสียงต่ อการติด เชือไวรัส โคโรนา
2019 ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นงานฯ กําหนด และเข้ารับการตรวจคัด กรอง โดย ชุดตรวจ ATK
(Antigen Test Kit) ตามทีมหาวิทยาลัยจะดําเนินการ ในวันที และ 15 ธันวาคม
4. ในกรณีทีผลการตรวจคัดกรอง โดย ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) พบว่ าบัณ ฑิต
เป็ นผูต้ ดิ เชือไวรัสโคโรนา 2019 บัณฑิตต้องไปทําการตรวจคัดกรองอีกครังทีศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หากผลการตรวจคัดกรองโรคยืนยันว่าบัณฑิตไม่มเี ชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในร่างกาย จึงจะมีสทิ ธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
5. หากมีกรณีเป็ นทีสงสัยเกียวกับอาการหรือความเสียงต่อโรคของบัณฑิต หรือจําเป็ นต้อง
มีก ารวินิ จ ฉั ย ชี ขาดให้ เป็ นอํ า นาจของ ประธานคณะกรรมการฝ่ ายปฐมพยาบาลและประธาน
คณะกรรมการดําเนินงาน เป็ นผู้วนิ ิจฉัยชีขาด และให้ถอื เป็ นทีสุด
6. ในวันฝึ ก ซ้ อมและวัน เข้ารับ พระราชทานปริญ ญาบัต ร บัณ ฑิต ทุ ก คนต้ องปฏิบัติต าม
มาตรการการป้ องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมหน้ ากากอนามัย ตรวจวัดอุณ หภู มิ ณ จุดคัด
กรอง รัก ษาระยะห่ างทางกายภาพ และล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์สมําเสมอ รวมถึงพึงแนะนํ าผู้
มาร่วมพิธคี นอืนให้ร่วมมือกันปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวเพือความปลอดภัยของทุกคนทีเข้ามาใน
บริเวณมหาวิทยาลัย

7. บัณฑิตต้องแต่งกายตามคู่มอื ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรือง การแต่งกายของ
บัณ ฑิตในงานพิธพี ระราชทานปริญ ญาบัตรของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี ก ารศึกษา
2563 และต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ทีมหาวิทยาลัยจัดให้ตลอดเวลา
ทีอยู่ในพิธี โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าวคณะกรรมการฝ่ ายรับรายงานตัวจะแจกให้ก ับบัณฑิตเมือ
ลงทะเบียนตามจุดทีกําหนดหนึงชิน และก่อนเข้าอาคารหอประชุมเพือเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร บัณ ฑิตต้องล้างมือ ถอดหน้ากากอนามัยเดิมออก และรับหน้ากากอนามัยใหม่อกี หนึงชิน จาก
กรรมการฝ่ ายกํากับดูแลป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับเวลาก่อน
หน้าทีบัณฑิตจะได้รบั แจกหน้ากากอนามัยทีมหาวิทยาลัยจัดให้ ให้บณ
ั ฑิตสวมหน้ ากากอนามัยชนิด
Surgical Mask ทีจัดเตรียมมาเองตังแต่เข้าในบริเวณมหาวิทยาลัย
8. ด้วยพิธีพ ระราชทานปริญ ญาบัต ร เป็ นพิธีอ ัน สําคัญ ยิง และเป็ น เกียรติประวัต ิสํา หรับ
บัณฑิตผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน บัณฑิตต้องปฏิบตั ิตามขันตอนพิธที คณะกรรมการฝ่
ี
ายพิธกี าร และฝ่ าย
ฝึกซ้อมกําหนดโดยเคร่งครัด บัณฑิตควรงดการแสดงออกหรือการกระทําทีไม่เหมาะสม ไม่ชอบด้วย
กาละและเทศะ ซึงมีลกั ษณะเป็ นการรบกวนพิธโี ดยรวมหรือรบกวนผู้ร่วมพิธีอนๆ
ื เพือรักษาไว้ซึง
เกียรติของบัณฑิตและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. ให้ บั ณ ฑิ ต ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี โดยเคร่ ง ครัด ผู้ ที ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศนี
คณะกรรมการดํ าเนิ นงานพิธีพ ระราชทานปริญ ญาบัต ร มีส ิท ธิท ีจะพิจารณาไม่ให้ร่ว มพิธี เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร หรือเชิญออกจากพิธ ี หรือออกจากบริเวณงานได้ แล้วแต่กรณี
10. มหาวิทยาลัยขอความร่ว มมือ งดนํ ารถยนต์และพาหนะส่วนบุคคลอืนๆ เข้ามาจอดใน
บริเวณมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้จดั จุดจอดรับ - ส่งไว้ในบริเวณต่าง ๆ และวนรถออก ทังนี
มหาวิทยาลัยได้จดั จุดจอดรถไว้สําหรับบัณฑิต แต่มพี นที
ื และปริมาณทีจํากัด ซึงอาจทําให้ได้รบั ความ
ไม่สะดวก
11. การร่ว มแสดงความยิน ดีก ับ บัณ ฑิต ในพืนทีมหาวิท ยาลัย สามารถทําได้เฉพาะวัน
ฝึ ก ซ้ อม ครังที และครังที ( และ ธัน วาคม
) โดยผู้มาร่ว มแสดงความยิน ดี หรือ
ผูป้ กครอง ต้องผ่านการคัดกรองและปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส
โคโรนา 2019 ในวันฝึ กซ้อมใหญ่ และวันพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร จะอนุ ญาตให้ผปู้ กครอง และ
ผูร้ ่วมแสดงความยินดี เข้าในพืนทีจัดพิธแี ละพืนทีโดยรอบ ก็ต่อเมือพิธกี ารเสร็จสินเรียบร้อยแล้ว โดย
ผูม้ าร่วมแสดงความยินดี หรือผู้ปกครอง ต้องผ่านการคัดกรองและปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
12. กรณีมปี ั ญ หา หรือจะต้อ งมีการวินิจฉัยชีขาดตามประกาศนี ให้เป็ นอํานาจของประธาน
คณะกรรมการดําเนินงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี การศึกษา 2563 ในการวินิจฉัยชีขาด
และให้ถอื เป็ นทีสุด
ประกาศ ณ วันที

พฤศจิกายน พ.ศ.2564

