
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๗) 

____________ 
 

ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ตราข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) และได้มีค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๑๐/๒๕๖๔ ซึ่งได้ปรับพ้ืนที่สถานการณ์ 
ของจังหวัดอุบลราชธานี จากพ้ืนที่ควบคุมไปเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตลอดจนก าหนดมาตรการควบคุมโรค 
แบบบูรณาการเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ให้คลี่คลายโดยเร็ว 

 

ดังนั้น เพ่ือยกระดับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงก าหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้  

 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด  

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด  

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๓) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด  

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มาตรการด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

ข้อ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้รายวิชาบรรยายทุกรายวิชา
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ส าหรับรายวิชาปฏิบัติการให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ผสมผสาน และอยู่ในดุลยพินิจของคณบดีที่จะพิจารณาอนุญาต โดยค านึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร 
และนักศึกษา ตลอดจนค านึงถึงระยะเวลาที่จะต้องเข้าปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเป็นส าคัญ 

 

ข้อ ๓ การวัดผลและประเมินผลกลางภาค ระหว่างวันที่ ๒-๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยจะไม่ด าเนินการจัดสอบในรูปแบบปกติตามตารางสอบที่ระบุในระบบบริหารการศึกษา (REG) 
ทั้ งนี้  หากผู้สอนประสงค์จะด าเนินการ  ให้ พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดผลและประเมินผล 
ตามความเหมาะสม โดยต้องค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา และงดการเข้ามาในที่ตั้งเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
การรวมกลุ่มของคนจ านวนมาก โดยปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีก่ระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการก าหนดโดยเคร่งครัด 

 
 



-๒- 
 

ข้อ ๔ การฝึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาของนักศึกษา ให้หลีกเลี่ยง
การเข้าไปในจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือตามท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศก าหนด 
ทั้งนี้ให้คณบดีพิจารณาปรับเปลี่ยนก าหนดเวลา หรือปรับรูปแบบกิจกรรมอ่ืนที่เหมาะสม หรือก าหนดรูปแบบ
วิธีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะอ่ืนทดแทน โดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ 
สถานประกอบการ นักศึกษาและผู้ปกครอง ตลอดจนมาตรการควบคุมโรค เป็นส าคัญ 

 

มาตรการด้านการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากร 
 

ข้อ ๕ ให้นักศึกษาและบุคลากรงดการเดินทางไปในจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์อ านวยการบริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือตามท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศก าหนด 

 

ข้อ ๖ บุคลากรทีม่ีความจ าเป็นต้องเดินทางออกนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีไปในจังหวัด
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ให้เสนอแบบขออนุญาตเดินทางข้ามเขตจังหวัด
พร้อมแสดงเหตุผลและความจ าเป็นต่ออธิการบดี ทั้งนี้หากบุคลากรต้องถูกกักตัวตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรค ให้ถือว่าวันที่ถูกกักตัวเป็นวันลากิจส่วนตัว 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจ าเป็นต้องให้บุคลากรที่กักตัว 
ตามวรรคหนึ่งปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณามอบหมายงาน 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และเสนอเรื่องต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

ข้อ ๗ นักศึกษาและบุคลากรทุกคนที่เดินทางจากจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
และจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดเข้ามายังพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ให้บันทึกข้อมูลในระบบบันทึกและประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่เดินทาง
มาถึงจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านแอปพลิเคชัน (Web app) “ฮักม.อุบลฯ” (HUG UBU) เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ 
hugubu.ubu.ac.th  

ทั้งนี้  นักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงจากแอปพลิเคชันดังกล่าว  
อยู่ ในระดับสูง ให้รายงานตัวต่องานควบคุมโรค มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ทางหมายเลขโทรศัพท์ 
๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ ต่อ ๗๐๔๘-๕๐ หรือผ่านทาง Official line งานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : 
@935qxcsi เพ่ือคัดกรองโรคทุกกรณี ทั้งนี้ ให้นักศึกษาและบุคลากรถือปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน า 
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด 

 

มาตรการด้านการจัดกิจกรรมและอาคารสถานที่ 
 

ข้อ ๘ การจัดกิจกรรมที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี
การรวมกลุ่ม ตั้งแต่ ๕๐ คน ขึ้นไป ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เลื่อน หรืองดการจัดกิจกรรม หรือใช้
รูปแบบออนไลน์ทดแทน เพ่ือลดการแพร่กระจายของโรค  

หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องด าเนินการ ให้รองอธิการบดีหรือคณบดีที่ก ากับดูแลเสนอ
แผนปฏิบัติการต่ออธิการบดีเพ่ือขออนุมัติ โดยต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๕๐ คน และให้ปฏิบัติตาม
มาตรการ D-M-H-T-T เพ่ือป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระทรวง
สาธารณสุข หรือทางราชการ หรอืมหาวิทยาลัยก าหนดโดยเคร่งครัด 



-๓- 
 

   ข้อ ๙ ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด  
ของโรค โดยจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร จัดให้มีการเข้าออกอาคารทางเดียว อนุญาต
เฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากเข้าอาคารเท่านั้น จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าออกพ้ืนที่อาคาร การวางเจลล้างมือในจุดที่
มีการใช้งานร่วมกัน การท าความสะอาดพ้ืนผิวและห้องสุขา การจัดการขยะ การจ ากัดจ านวนคนเข้าใช้บริการ
ในแต่ละช่วงเวลา และการรักษาระยะห่างทางสังคม เพ่ือลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ และจัดให้มีมาตรการ 
D-M-H-T-T โดยเคร่งครัดสูงสุด ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร เลี่ยงการอยู่ในท่ีแออัด 
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ 
ด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรณีที่มี
อาการเข้าข่ายและ T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง 
 

ข้อ ๑๐ ให้นักศึกษาและบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ข้อก าหนด หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี
หรือค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกตามความในพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือของทางราชการที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ตลอดจนตระหนักและค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวัง 
การแพร่ระบาดของโรค 

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือค าสั่งดังกล่าวข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษา
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และนักศึกษา ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณบดี ก าชับ ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือค าสั่งโดยเคร่งครัด 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 


