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Guidelines and measures to prevent the spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
before attending the graduation ceremony in the academic years 2020 and 2021  

for graduates of Mahidol University 
 
1) We kindly ask for your cooperation in taking care of your health and observing your 
symptoms such as fever (body temperature ≥ 37.5 ⁰C), cough, sore throat, runny nose, 
headache, muscle pain, dyspnea, anosmia or hyposmia, etc. Please immediately see a doctor 
and quarantine yourself when those symptoms. 
  
2) Avoid traveling to crowded or risky places where easy to spread a pandemic, such as 
entertainment venues, pubs, bars, theaters, etc. 
  
3) All graduates should get COVID-19 vaccinated, following the guideline of the department of 
disease control, the Ministry of Public Health, or the World Health Organization. Certificate of 
COVID-19 vaccination should be presented at least 3 doses, the last dose being AstraZeneca or 
Moderna or Pfizer. Please upload the certificate to the system of Mahidol University.  

 
In case of who haven’t been vaccinated or getting 1 or 2 doses, you should get a 

booster dose (non-obligatory). 
(The reporting system will open around August 2022) 
 
4) All graduates must be required the result of ATK (Antigen Test Kit) within 48 hours before the 
rehearsal day and commencement day by uploading the photo in the system of Mahidol 
University together with the ID card or passport. The result must be Negative. The graduates 
who have POSITIVE results of COVID-19 will not be allowed to attend the activities on 
rehearsal and commencement days. 
 
5) All graduates must wear medical face masks while participating in rehearsal day and 
commencement day activities. Measure temperature at the screening point, maintain social 
distancing and clean your hands with alcohol gel. If the body temperature is higher than 37.5 
⁰C, please sit for 10 minutes to repeat. If body temperature is still high, you will need to follow 
the process of assessing the risk of COVID-19 respectively. 
  
6) If you have any questions about the guidelines and measures to prevent the spread of 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) before attending the graduation ceremony for the 
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academic years 2020 and 2021 of Mahidol University, please contact the Risk Management 
Center, Mahidol University by Phone Number 0  2849  6151 - 6154, 
Facebook page of Risk Management Center or Email: murmc@mahidol.ac.th 
  
  
** Mahidol University has implemented following the measures to prevent and control the 
epidemic of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) according to the Announcement on the 
Relaxation of the Integrative Measures to Prevent and Control the Outbreak of the Coronavirus 
2019 (COVID-19) of Nakhon Pathom Province (No. 7/2565) dated the 30th April 2022. 
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(ฉบับย่อ)  แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2564 ส าหรับบัณฑิต   
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(ฉบับย่อ) แนวปฏบิัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปกีารศึกษา 2563 และประจ าปีการศึกษา 2564 

ส าหรบับัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

1) ขอความร่วมมือให้บัณฑิตทุกคนดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ และสังเกตอาการ
ผิดปกติของตนเอง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หอบเหนื่อย ได้กลิ่นลดลง เป็น
ต้น หากพบอาการดังกล่าวให้บัณฑิตไปพบแพทย์โดยทันที 

 

2) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นหรือพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานบันเทิง ผับ บาร์ และโรง
ภาพยนตร์ เป็นต้น 

 

3) บัณฑิตทุกคนควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 
ของประเทศไทย จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขหรือองค์การอนามัยโลกก าหนด ควรแสดง
เอกสารรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ตั้งแต่ 3 เข็มขึ้นไป และเข็มสุดท้าย เป็นชนิด 
AstraZeneca หรือ Moderna หรือ Pfizer โดยรายงานเอกสารรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
โควิด 19 ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยมหิดล (น าเข้าครั้งเดียว)   

กรณียังไม่เคยรับวัคซีน หรือได้รับวัคซีน 1 หรือ 2 เข็ม บัณฑิตควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวัคซีนเข็มกระตุ้น ตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย จาก
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือองค์การอนามัยโลกก าหนด (ไม่เป็นการบังคับ) 

 (ระบบจะเปิดให้รายงาน ประมาณเดือนสิงหาคม 2565) 
 

4) บัณฑิตทุกคนจะต้องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จาก
สถานพยาบาล หรือตรวจด้วยตนเอง ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ และวันพระราชทาน
ปริญญาบัตร โดยให้น าใบรับรองผลการตรวจที่สถานพยาบาลออกให้ หรือภาพถ่ายผลการตรวจด้วย
ตนเองถ่ายคู่กับบัตรประชาชน ซึ่งต้องไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอสงวน
สิทธิ์ไม่อนุญาตบัณทิตที่มีผลพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าร่วมกิจกรรมวันซ้อมย่อย 
วันซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร แสดงผ่านระบบของมหาวิทยาลัยมหิดล 
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5) ขณะเข้าร่วมกิจกรรมในวันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกคนต้องสวม
หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง รักษาระยะห่างทางกายภาพ และท าความสะอาดมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์สม่ าเสมอ  หากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้นั่งพัก 10 
นาที เพื่อรอตรวจวัดซ้ า และหากอุณหภูมิไม่ลด จะเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยงโรคโควิด-19 ของ
ส่วนงานและมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 

6) หากมีข้อสงสัยต่อแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563 และประจ าปี
การศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริหารความต่อเนื่อง ศูนย์บริหาร
จัดการความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์หมายเลข  0 2849 6151 – 6154,  Pages Facebook 
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Email: murmc@mahidol.ac.th  

 

** มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตามแนวทางประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7/2565 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบ
บูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 

 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 


