
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง มาตรการปองกันและเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(ฉบับท่ี ๑๑) : การเตรียมความพรอมรองรับการเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
__________ 

 
เพ่ือใหการดําเนินมาตรการปองกันและเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอดคลองกับประกาศ ขอกําหนด คําสั่ งของนายกรัฐมนตรี 
และสอดคลองกับคําสั่งของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ตลอดจนคําสั่งของจังหวัดอุบลราชธานีในปจจุบัน ซึ่งไดมีการผอนคลายมาตรการและอนุญาต 
ใหสามารถดําเนินกิจกรรมบางสวนเพ่ือใหประชาชนสามารถดําเนินชีวิตไดใกลเคยีงวิถีชีวิตตามปกตินั้น 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้ง ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศกําหนดมาตรการปองกัน 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในดานตาง ๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

 ขอ ๑ ใหบุคลากรที่เดินทางกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงตามคําสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ ๒๓๘๘๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไดแก จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัด
สงขลา รายงานตัวตองานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผานชองทาง Line official 
COVID-19 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ID Line: @935qxcsi และดําเนินมาตรการกักกันตนเอง
เพ่ือเฝาระวังสังเกตอาการเปนเวลาอยางนอย ๑๔ วัน หรือตามที่เจาพนักงานของงานควบคุมโรค โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีกําหนด 
 

ขอ ๒ ใหรานอาหาร รานกาแฟ รานคาขนาดเล็ก ศูนยอาหารภายในมหาวิทยาลัย สามารถเปด
ใหบริการแบบนั่งรับประทานที่จุดบริการได แตตองมีมาตรการปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติด
เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร งครัด โดยถือปฏิบัติตามขอ กําหนด ประกาศ คําสั่ ง 
ของนายกรัฐมนตรีหรือของผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกตามความในพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเครงครัด 

ทั้งนี้ ใหศูนยประสานงานเฝาระวังการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ลงพ้ืนท่ี ตรวจสอบ กํากับ ติดตามและประเมินผลโดยเครงครดั  
 

ขอ ๓ ใหหนวยงานทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย ดําเนินมาตรการดานอาคารและสถานที่สําหรับ 
การเขาใชอาคารตาง ๆ ตามวิถีใหมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU new normal) ดังนี้ 

(๑) จัดใหมีจุดคัดกรอง (Gate Screening) เพ่ือเขา-ออกอาคารทางเดียว โดยผูเขาใชบริการภายใน
อาคารตองลางมือ คัดกรองอุณหภูมแิละอนุญาตใหเขาใชอาคารเฉพาะผูท่ีสวมหนากากเทานั้น  

(๒) จัดใหมีแอลกอฮอลเจลไวทางเขา-ออกอาคาร 
 



 

-๒- 
 

(๓) จัดใหมีจุดลงทะเบียนเขา-ออกอาคารผาน application เพ่ือบันทึกการเขาใชบริการของนักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนทั่วไป 

(๔) จัดจุดนั่งรอดานนอกหองเรียนและนั่งเรียนภายในหองเรียน หางกันไมนอยกวา ๑ เมตร 
(๕) รักษาระยะหางทางสังคม และจํากัดจํานวนนักศึกษาภายในหองเรียน หรือประชาชนที่มาติดตอ

ราชการ 
(๖) มีการทําความสะอาด พื้นผิวสัมผัสในพ้ืนทีส่วนรวม เชน หองน้ํา โถงทางเดิน โตะและเกาอ้ีทั้งใน

และนอกหองเรียนของทุกอาคาร 
(๗) จัดกิจกรรม Big Cleaning เดือนละ ๑ ครั้ง 

 

ขอ ๔ ใหคณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร จัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาแบบออนไลน (Online) ระหวาง
วันที่ ๒๒-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

   ขอ ๕ ใหคณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร พิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สําหรับการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป จนกวาจะสิ้นภาคการศกึษาตน ป
การศกึษา 2563 โดยคํานึงถึงแนวทางดังตอไปนี้  
 (๑) การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) 
 (๒) การจัดการเรียนการสอนในหองเรียน/หองปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงหลักการเวนระยะหางทางสังคม  

(๓) การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหวางการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน/
หองปฏิบัติการ และการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลน   
 สําหรับรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเปนจํานวนมาก ใหอยูในดุลยพินิจของผูสอนในการจัดการ
เ รี ยนกา รสอน ในรู ปแบบออน ไล น  ห รื อ  แบ ง กลุ ม เ ข า เ รี ยน ในห อ ง เ รี ยนหรื อห อ งปฏิบั ติ กา ร 
เพ่ือลดจํานวนผูเรียนในแตละชวงเวลา   

ทั้งนี้ใหคณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร แจงแผนปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
มายังกองบริการการศึกษา และดําเนินการประชาสัมพันธแจงใหนักศึกษาทราบผานระบบบริการการศึกษา 
ไดทีเ่ว็บไซต http://www.reg.ubu.ac.th หรือชองทางอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
 

ขอ ๖ ใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก หรือหนวยงานภายใน งดจัดกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร 
ที่มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก เพ่ือลดการแพรกระจายของโรค 
 

ขอ ๗ ใหบุคลากรหลีกเลี่ยงพ้ืนที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และรักษาสุขภาพรางกายของตนเองใหแข็งแรงอยูเสมอ ในกรณีที่บุคลากรมีความเสี่ยงที่จะเปน 
ผูติดเชื้อโรคดังกลาว ใหแจงไปยังงานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเร็วที่สุด 
เบอรโทรศัพท 045-353900 ตอ 7049 หรือ 7050 หรือเบอรโทรศัพทมือถือ 088-6279893 
(คุณสุปรียา นิธิพานิช) 
 
 
 
 



 

-๓- 
 

ขอ ๘ ใหบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ขอกําหนด หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือของผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ที่ออกตามความในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หรือตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือของทางราชการที่เก่ียวของโดยเครงครัด 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๐    มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 (ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท  ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 


