
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(ฉบับที่ ๑๔) : แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 

__________ 
 

 ตามรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ปรากฏว่าปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
และจังหวัดอ่ืน ๆ ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงก าหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนมาตรการด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้ 
 
มาตรการส าหรับนักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 
 ข้อ ๑ ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายในส ารวจรายชื่อนักศึกษา 
และบุคลากรในสังกัดที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร หรือท้องที่ที่มีค าสั่งปิดสถานที่หรือจ ากัดการเดินทาง 
เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้วรายงานข้อมูลต่องานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี โดยเร็วที่สุด ทางหมายเลขโทรศัพท ์๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ ต่อ ๗๐๔๘-๕๐ หรือผ่านทาง Official line 
งานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935qxcsi เพ่ือด าเนินการสอบสวนโรคต่อไป 
 ข้อ ๒ ให้นักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร หรือท้องที่ท่ีมีค าสั่งปิดสถานที่หรือ
จ ากัดการเดินทางเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ หรือมีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้งให้คณบดี หรือผู้บังคับบัญชาของตนทราบโดยเร็วที่สุด และให้งดการเดินทาง
มายังมหาวิทยาลัย จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือเป็นเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่กลับมาจากท้องที่
ดังกล่าว  
   ข้อ ๓ ให้นักศึกษาและบุคลากร หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสมุทรสาคร หรือท้องที่ที่มีค าสั่ง 
ปิดสถานที่หรือจ ากัดการเดินทางเป็นการชั่วคราว 
 
มาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ 

ข้อ ๔ ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก รวมถึงหน่วยงานภายในปฏิบัติตามมาตรการด้านอาคารสถานที่ส าหรับ
การเข้าใช้อาคารต่าง ๆ ตามวิถีใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU new normal) อย่างเคร่งครัดได้แก่  

มาตรการคัดกรองเบื้องต้น: จัดให้มีจุดตรวจวัดไข้ ควบคุมการเข้าออกสถานที่ จัดให้การลงทะเบียน
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 



 
-๒- 

 
มาตรการด้านสังคม: รักษาระยะห่างทางสังคม โดยจัดระบบที่นั่งเรียน โต๊ะเก้าอ้ี และจัดระบบพ้ืนที่

รอคิวให้ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร รวมถึงกิจกรรมทางสังคมใด ๆ ให้ผู้เข้าร่วมสวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาและควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด 

มาตรการด้านสุขลักษณะและสิ่งอ านวยความสะดวก: จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือ
การท าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สเปรย์อย่างเพียงพอ จัดเตรียมสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องประชุม ห้องท ากิจกรรม ห้องดนตรี ห้องพัก ห้องสุขา พ้ืนที่โล่ง ลานกิจกรรม สนามกีฬา ลิฟท์ บั นได 
โรงอาหาร ห้องพัก ให้สะอาด มีระบบระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่าง 
ทางสังคม 
 ข้อ ๕ ให้คณะ/ส านัก/วิทยาลัย/ส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดเตรียม
ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือรองรับการยกระดับมาตรการในอนาคต อาทิเช่น การท างาน 
ในรูปแบบ Work From Home ระบบการประชุม และระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือให้การท างาน 
มีความต่อเนื่องและมีความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาและบุคลากร  
 
มาตรการด้านบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   ข้อ ๖ ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก พิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการเรียนในห้องเรียน
ตามปกติร่วมกับการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม ตามกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องของแต่ละหลักสูตร  
   ข้อ ๗ ให้กองบริการการศึกษา และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ที่รัฐบาลหรือทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยก าหนดโดยเคร่งครัด 
   ข้อ ๘ ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก พิจารณาเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบสัมภาษณ์เพ่ือการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ข้อ ๙ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร หรือท้องที่ที่มีค าสั่งปิดสถานที่
หรือจ ากัดการเดินทางเป็นการชั่วคราว ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ติดต่อประสานงานไปยังนักศึกษา 
และสถานประกอบการ เพ่ือแจ้งให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่ที่มีการรวมกลุ่ม
ของบุคคลจ านวนมาก และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค หรือทางราชการก าหนดโดยเคร่งครัด 

หากนักศึกษาประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบ/สถานที่/ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
มอบหมายให้คณบดีพิจารณาปรับเปลี่ยนก าหนดเวลาหรือปรับรูปแบบกิจกรรมอ่ืนที่เหมาะสม หรือก าหนด
รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะอ่ืนทดแทน โดยให้คณบดีพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
สถานประกอบการ นักศึกษาและผู้ปกครองตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา 
เป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

 
มาตรการทั่วไปส าหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 
   ข้อ ๑๐ การจัดกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก และส่วนงาน
ภายในพิจารณาเลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรมหรือใช้รูปแบบออนไลน์ทดแทนเพ่ือลดการแพร่กระจายของโรค 
หากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการให้รองอธิการบดีหรือคณบดีที่ก ากับดูแลเสนอแผนปฏิบัติการต่ออธิการบดี
เพ่ือขออนุมัติ และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ที่รัฐบาลหรือทางราชการหรือมหาวิทยาลัยก าหนดโดยเคร่งครัด 
 ข้อ ๑๑ ให้นักศึกษาและบุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอก ที่มาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลหรือ
มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด เป็นต้นว่า การสวมหน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือ การรักษาระยะห่าง
ระหว่างบุคคล (Social Distancing) หรือลงทะเบียนเข้าออกพ้ืนที่ต่างๆ   
 ข้อ ๑๒ กรณีนักศึกษาและบุคลากรป่วย ไข้ ไอ หรือมีน้ ามูก ให้งดการเข้าห้องเรียน หรือห้องสอบ 
และติดต่อเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ARI Clinic อาคารผู้ป่วยนอก (หลังเดิม) 

ข้อ ๑๓ ให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ข้อก าหนด หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือ 
ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกตามความในพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด ตลอดจนตระหนักและค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรค 
 

 ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ ในส่วนที่ขัดหรือแย้ง 
กับประกาศฉบับนี้ และให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แทน 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒   ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 


