
 

 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 
ฉบับที่ 011/2565 

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2562 และ 2563 ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น  

  

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะด าเนินการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการคึกษาประจ าปีการศึกษา 

2562 และ 2563 ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ณ อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นน้ัน             

เพื่อให้การจัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตรของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความเหมาะสม และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สถาบันจึงก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ ในการด าเนินงาน ดังน้ี 

1. ในการเข้าสู่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผูบ้ริหาร บุคลากร บัณฑิต ต้องด าเนินการ ดังน้ี 

1) ต้องสแกน QR Code ไทยชนะ เข้า-ออก และตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าสถาบัน ณ จุดคัดกรอง จุดที่ 1 และจัดให้มี 

แอลกอฮอล์เจล 70% ส าหรับท าความสะอาดมือ 

2) บัณฑิต มหาบัณฑิต และบุคลากร ที่เก่ียวข้องกับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร หากพบว่ามีอาการไข้ หรือ                   

มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการป่วยของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น ไอ จาม        

มีน้ ามูก เจ็บคอ เหน่ือย หอบ หรือหายใจล าบาก หรือเข้าเกณฑ์การคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรค จะไม่ได้รับ

อนุญาตให้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร 

3) ท าแบบประเมินความเสี่ยงของตนเองก่อนเข้าสถาบันผ่านระบบไทยเซฟไทย ของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข และอนุญาตให้เฉพาะสถานะปกติ และระดับความเสี่ยงต่ าเข้า 

4) จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารการฉีด วัคซีนและเอกสารการตรวจโรคด้วยชุดตรวจ ATK จากหน่วยงาน                 

ที่สามารถออกใบรับรองได้ภายใน 72 ชั่วโมง ณ จุดคัดกรองจุดที่ 2 ก่อนเข้ารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนสถาบัน

ได้เท่าน้ัน โดยพิมพ์เอกสารและส่ง ณ จุดคัดกรองจุดที่ 2 พร้อมกับหลักฐานการฉีดวัคซีนและผลตรวจ ATK 

5) ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถาบัน และหม่ันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และล้างมือด้วยน้ า

สบู่และน้ าทุกๆ 3 ชั่วโมง หรือหลังหยิบจับสิ่งของต่างๆ 

6) ให้เปลี่ยนหน้ากากอนามัย จากที่สถาบันจัดให้ ตั้งแต่หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น และสวมใส่ตลอดเวลาหลังจาก

ได้รับรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน 

7) ต้องใช้มาตรการด้านสังคม โดยมีการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อยู่ห่างจากผู้อ่ืน 1-2 เมตร 

ปฏิบัติตามคู่มือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และใช้มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการท าความ

สะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การใช้หน้ากากอนามัย และการไม่ใช้ของร่วมกับผู้อ่ืน  

8) ผู้ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

และต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนประกอบการขออนุญาตเข้าสถานที่ (ดังข้อที่3) ดังน้ี 



1. ผู้ได้รับวัคซีนทุกชนิด ไม่ว่าชนิดได้ก็ตามอย่างน้อย 2 เข็ม หรือ 
2. ผู้หายป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาแล้วแต่ยังไม่เกิน 3 เดือน ต้องแสดงผลการตรวจรักษา                   

หรือใบรับรองแพทย์ 
9) ผู้ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร จะต้องผ่านการตรวจโรคด้วยชุดตรวจ ATK และมีผลเป็นลบ โดยมีเอกสาร

รับรองจากหน่วยงานที่สามารถให้การรับรองการตรวจ ATK ได้ ภายใน 72 ชั่วโมง หรือหลักฐานการตรวจหา             
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง และต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนประกอบการ            
ขออนุญาตเข้าสถานที่ (ดังข้อที่ 4) 

10) สถาบันจัดเตรียมสถานที่ให้มีระบบระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก ท าความสะอาดพื้นที่ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ         

ซ่ึงรวมถึงอุปกรณ์ภายในอาคาร เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตซ์ไฟ และปุ่มกดลิฟท์ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค                

ทุก 2 ชั่วโมง เพื่อลดความแออัดของการอยู่ร่วมกัน ตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข 

11) ในการจัดพื้นที่การลงทะเบียนและจุดตรวจคัดกรอง สถาบันก าหนดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย            

1 เมตร และจัดท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจน 

12) สถาบันได้จัดให้มีซุ้มถ่ายภาพภายในสถาบัน โดยบัณฑิตและมหาบัณฑิตสามารถถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย หลังจาก

เสร็จสิ้นพิธีงานประสาทปริญญาบัตรแล้ว โดยอนุญาตให้รวมกลุ่มในการถ่ายภาพได้ไม่เกินครั้งละ 5 คน และสวม

หน้ากากอนามัยด้วย 

13) ในพิธีประสาทปริญญาบัตร 

1. ปริญญาบัตรมีการดูแลความสะอาดตามมาตรฐานอนามัย 

2. ผู้กล่าวรายชื่อบัณฑิต และมหาบัณฑิต แต่ละคณะ จัดให้มีการเปลี่ยนไมโครโฟนชิ้นใหม่ โดยถือเข้า-ออก             

ด้วยตนเอง และท าความสะอาดบริเวณโพเดียมทุกครั้ง  

3. การเข้ารับปริญญาบัตร จัดให้มีแอลกอฮอล์ 70% ส าหรับพ่นท าความสะอาดมือก่อน และหลังเข้ารับ              

ปริญญาบัตร 

4. บัณฑิตต้องน่ังในที่ที่คณะกรรมการด าเนินงานก าหนดไว้ โดยทางสถาบันจะจัดที่น่ังภายในบริเวณห้องประชุม

ให้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 

5. การกล่าวปฏิญาณตนของบัณฑิต และมหาบัณฑิต ให้ผู้แทนบัณฑิต 1 คน กล่าวแทน โดยบัณฑิตและ

มหาบัณฑิตที่อยู่ในห้องไม่ต้องกล่าวตาม 

6. ในช่วงที่มีการพักให้เปิด ประตู-หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศในห้องพิธีประสาทปริญญาบัตร และท าการฆ่าเชื้อ

ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

14) สถาบันจัดให้มีจุดปฐมพยาบาล โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ และรถพยาบาลมาปฏิบัติงานในงานพิธีประสาท

ปริญญาบัตร หากบัณฑิต หรือมหาบัณฑิต บุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้อง มีอาการหรือเข้าข่ายว่ามีความเสี่ยง ให้เชิญ

ไปที่จุดปฐมพยาบาลเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ประเมินและจัดการตามมาตรการต่อไป 

2. สถาบันไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง ญาติ ผู้ติดตาม ช่างภาพ ให้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร เน่ืองจากข้อก าหนดด้านสถานที่

และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปัจจุบัน โดยอนุญาตเฉพาะบัณฑิต ผู้บริหาร และบุคลากรที่มี

ส่วนเก่ียวข้องกับงานพิธีประสาทปริญญาบัตรเข้าร่วมงานเท่าน้ัน  

3. ห้ามบุคคลภายนอกจัดจ าหน่ายสินค้าใดๆ บริเวณในสถาบัน และด้านหน้าสถาบัน เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอ่ืน ก่อนเข้า

ร่วมงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 



4. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการจัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร มีสิทธิที่จะพิจารณาไม่ให้ร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร            
หรือเชิญออกจากพิธี หรือออกจากบริเวณงานได้ แล้วแต่กรณี 

5. หากกรณีมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเก่ียวกับอาการหรือความเสี่ยงต่อโรคและจ าเป็นต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาด ให้เป็นอ านาจของ
ประธานคณะกรรมการจัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร และให้ถือเป็นที่สุด 

ทั้งน้ี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอความร่วมมือกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อความปลอดภัย และหากมีอาการป่วยด้วยอาการไข้และความ
ผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ร่วมกับมีประวัติอย่างใดอย่างหน่ึง ในช่วง 14 วันก่อนเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ขอให้งดการ            
เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในครั้งน้ีด้วย 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  27  มกราคม 2565 

 

       (รองศาสตราจารย์กฤษดา  วิศวธีรานนท์) 
        อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 


