
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑๒): มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 หลังเทศกาลปีใหม่ 2565  

____________ 
 

 ตามท่ี ส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0101/ว 1790 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2564 แจ้งแนวปฏิบัติส าหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่และจังหวัดอุบลราชธานี
ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่  อบ 0017.3/ ว 6403 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 แจ้งมาตรการช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2565  ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 
19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลังเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศก าหนดมาตรการป้องกัน
และเฝ้าระวังโรคโควิด-19 หลังเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 

มาตรการด้านการเรียนการสอนและการสอบ 
 

 ข้อ ๑ ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 หลังจาก
นั้นให้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑๑): มาตรการปลอดภัย
ส าหรับองค์กร (COVID free Setting) 
 ทั้ งนี้  ก่อนวันที่  ๔  มกราคม ๒๕๖๕ ให้นั กศึกษาเดินทางกลับมายังหอพัก หรือที่ พัก 
รอบมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนในที่ตั้ง โดยให้รายงานตัวเพ่ือประเมินความเสี่ยง 
ผ่ านแอปพลิ เคชั น  HugUBU ซึ่ ง เข้ าถึ งได้ จ าก  http://hugubu.ubu.ac.th  ห ากได้ รับผลประเมิ น 
เป็นผู้มีความเสี่ยง  นักศึกษาต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจชนิด ATK หรือ RT-PCR ณ งานควบคุม
โรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทันท ี
 

 ข้อ ๒ ให้กองบริการการศึกษา ร่วมกับ คณะ/วิทยาลัย ก าหนดแนวทางการสอบกลางภาค 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 โดยรายวิชาที่มีก าหนดการสอบในวันที่ 8 -9 มกราคม 2565 ให้เปลี่ยน
รูปแบบการสอบเป็นแบบออนไลน์เท่านั้น  หากไม่สามารถจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ ในวันดังกล่าวได้ 
ให้เลื่อนการสอบไปเป็นวันที่ 22-23 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ หรือในที่ตั้ง ส่วนรายวิชาที่มี
ก าหนดการสอบในวันที่ 15-16 มกราคม 2565 ให้ด าเนินการจัดสอบได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และในที่ตั้ง 
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดสอบกลางภาค ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
ทีม่หาวิทยาลัยประกาศก าหนด  
 
 
 



มาตรการด้านการปฏิบัติตนของบุคลากรและนักศึกษา 
 

  ข้อ ๓ ให้บุคลากรในสังกัดของคณะ วิทยาลัย ส านัก และส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานแบบ
ผสมผสานระหว่างในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง  หรือการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน หรือสลับวันเวลาปฏิบัติงาน 
ในระหว่างวันที่  4 -14 มกราคม 2565 ทั้งนี้มอบอ านาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี 
หรือผู้อ านวยการส านัก เป็นผู้พิจารณาก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิผล 
โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นส าคัญ  และต้องไม่ท าให้งานที่ เกี่ยวข้อง 
กับการให้บริการนักศึกษา บุคลากร และประชาชนเสียหาย  ส าหรับบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง 
ต้องจัดช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร และสามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติได้  ส่วนบุคลากร 
ทีป่ฏิบัติงานในที่ตั้ง ให้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID free Setting) 
  ทั้งนี้ ก่อนวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือให้บุคลากรเดินทางกลับเข้ามายังพ้ืนที่ 
จังหวัดอุบลราชธานี  และรายงานตัวเพ่ือประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิ เคชัน HugUBU ซึ่ งเข้าถึง 
ได้จาก http://hugubu.ubu.ac.th หากได้รับผลประเมินเป็นผู้มีความเสี่ยง บุคลากรต้องเข้ารับการตรวจ 
คัดกรองด้วยชุดตรวจชนิด ATK หรือ RT-PCR ณ งานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทันที 
หากผลการตรวจคัดกรองเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง งานควบคุมโรคจะแจ้งผู้บังคับบัญชาของบุคลากรทราบ 
และมีค าสั่งให้บุคลากรกักตัวเพื่อสังเกตอาการ โดยถือว่าวันกักตัวเป็นวันปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง  
 อนึ่ง  ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย ส านัก ผู้อ านวยการกอง หัวหน้า
ส านักงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า มาปฏิบัติงานในที่ตั้งตามปกติ หากมีเหตุขัดข้องที่ท าให้ 
ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในที่ตั้งได้ ต้องจัดช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร เรียกประชุมออนไลน์ 
หรือสั่งการใด ๆ ได้ตลอดเวลา 
 

 ข้อ 4 ให้นักศึกษาและบุคลากรหลีกเลี่ยงไปยังพ้ืนที่ เสี่ยง หรือมีสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แบบกลุ่มก้อน (Cluster) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ 
เช่น สถานบันเทิง เป็นต้น  
 

 ข้อ ๕  ให้นั กศึกษาและบุ คลากร ปฏิบั ติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้ าระวัง 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ข้อก าหนด หรือค าสั่งของ
นายกรัฐมนตรีหรือค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกตามความในพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิน  พ .ศ . ๒๕๔๘  หรือตามพระราชบัญ ญั ติ โรคติดต่อ  พ .ศ . ๒๕๕๘ 
หรือของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ตลอดจนตระหนักและค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
ในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค 
 การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือค าสั่งดังกล่าวข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐ และนักศึกษา ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณบดี ก าชับ ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือค าสั่งโดยเคร่งครัด 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


