ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๖)
---------------------------------------------------ตามที่มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อกำหนดออกตามความใน
มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ ที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๙๔๔๕/
๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด - ๑๙) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ลงวันที่
๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๙๔๕๑/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ในมหาวิทยาลัย ฯ ดังนี้
๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน
๑.๑ ให้ทุกคณะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกรายวิชา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนคนและป้องกันการรวมคนในมหาวิทยาลัย ฯ
๑.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดผลและการประเมินผลการเรียน ให้ยืดหยุ่น
และสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความต่อเนื่องและมิให้เกิดผลกระทบต่อ
นักศึกษา
๒. ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร
๒.๑ บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพที่มีการรับรองหรือการบ่งชี้อย่างชัดเจน
ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง
โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ผู้ที่มีครรภ์ ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคอื่น ๆ ที่แพทย์แนะนำ
ที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ ให้ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือผู้อำนวยการที่เทียบเท่าคณบดีพิจารณา
มอบหมายงานให้ปฏิบัติงานที่บ้าน ระหว่างวั นที่ ๑๐ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดปริมาณ
และคุณภาพงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ต้องสามารถปฏิบัติงานออนไลน์ได้ตลอดเวลาและไม่กระทบ
ต่อหน้าที่งานและการบริการที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ บุคลากรสายสนับ สนุนกลุ่มที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ที่ส ามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือผู้อำนวยการที่เทียบเท่าคณบดีพิจารณามอบหมายงานให้ปฏิบัติงานที่บ้าน
/ระหว่างวันที่...

๒
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจำนวนบุคลากร
สายสนับสนุนกลุ่มที่ป ฏิบัติงานในสำนักงานในส่วนงานนั้น โดยกำหนดปริมาณและคุณภาพงานไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ต้องสามารถปฏิบ ัติงานออนไลน์ได้ตลอดเวลาและไม่กระทบต่อหน้าที่งานและ
การบริการที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ บุคลากรสายสนับสนุนกลุ่ มที่ปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสนาม และกลุ่มที่ปฏิบัติงาน
บริการ (เช่น หมวดรักษาความปลอดภัย งานยานพาหนะ ฯลฯ) ให้หัวหน้าส่วนงาน/ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
หรือระดับ กลาง พิจ ารณาปรับ เหลื่ อ มเวลาการทำงานของบุ คลากรในสัง กั ดแต่ล ะวันให้ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยไม่ให้กระทบต่อประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานและไม่ให้กระทบต่อผู้รับบริการ
๒.๔ ให้กองบริหารงานบุคคล และคณะ พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ
เพื่อลดการสัมผัสร่วม ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่ยังเป็นไปตาม
ระเบียบราชการที่กำหนด
๓. ด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
๓.๑ ให้งดหรือเลื่อนกิจกรรมของคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ และส่วนงานต่าง ๆ ที่มีการ
ชุมนุมคนตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ฯ เว้นแต่กิจกรรมที่มีความสำคัญ
และจำเป็นให้เสนอความสำคัญและจำเป็น พร้อมทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี
๓.๒ ให้งดหรือเลื่อนการประชุม สัมมนา อบรมต่าง ๆ ที่มีการรวมคนในห้องประชุม หรือให้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบออนไลน์ เว้นแต่กรณีจำเป็นให้เสนอความสำคัญและจำเป็น พร้อมทั้งมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี
ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้จัดการประชุ ม สัมมนา อบรมต่าง ๆ ที่มีวิทยากร หรือกรรมการ
หรือผู้เข้าประชุมที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อ ๔.๑
๔. ด้านการเดินทางข้ามจังหวัด
๔.๑ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลประวัติการเดินทางของนักศึกษาในหมู่เรียนที่ปรึกษา
ของตน ที่ได้เดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี
ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสงขลา) และพื้นที่ควบคุมสู งสุด (กระบี่
กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตาก นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม
สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี) หรือการมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ นับแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นมา รายงานให้คณะและมหาวิทยาลัย ฯ ทราบ
ตามลำดับ พร้อมกำชับให้นักศึกษานั้นรายงานตัวและปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือ
ผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตามแต่กรณี ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ ๒๙๔๔๕/๒๕๖๔
/๔.๒ ให้บุคลากร...

๓
๔.๒ ให้บุคลากรที่เดิน ทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสู งสุ ด
ตามข้อ ๔.๑ นับแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นมา รายงานตัวและปฏิบัติตามคำสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๙๔๔๕/๒๕๖๔ แล้วกักตัวเอง ( Home
Quarantine) เป็ น เวลา ๑๔ วั น โดยเคร่ ง ครั ด และให้ ร ายงานต่อ คณะ/สำนั ก และมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
ตามลำดับ เป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเพื่อขอปฏิบัติงานที่บ้าน
๔.๓ ให้นักศึกษาและบุคลากรงดเดินทางเข้าไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อ ๔.๑
และชะลอหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดในช่วงระยะเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม
๕. ด้านการใช้พื้นที่และมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล
๕.๑ ให้นักศึกษา บุคลากร และผู้ติดต่อราชการทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
อย่างถูกวิธีเมื่ออยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ฯ และอยู่นอกเคหสถาน โดยให้เจ้าหน้าที่หมวดรักษาความปลอดภัย
งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตรวจตราอย่างเคร่งครัด
๕.๒ ให้นักศึกษา บุคลากร และผู้ติดต่อราชการทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A
ประกอบด้ว ย เว้น ระยะห่างระหว่างกัน (D: Distancing) สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย (M: Mask
Wearing) หมั่นล้างมือ (W: Hand Washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T: Testing) ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (Testing COVID-19) และใช้ แ อปพลิ เ คชั น ไทยชนะ (A: Application Thaichana) ตามความ
เหมาะสมตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ฯ
๕.๓ ให้คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ร่วมกับหมวดรักษาความปลอดภัย งานบริหารทั่วไป
กองกลาง และกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี กำกับดูแลไม่ให้มีการรวมกลุ่มของนักศึกษาหรือ
บุคลากรที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายในมหาวิทยาลัย ฯ
๕.๔ ให้คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ร่วมกับหมวดรักษาความปลอดภัย งานบริหารทั่วไป
และงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกันกำหนดเส้นทางเข้า – ออก มหาวิทยาลัย ฯ
อาคารต่าง ๆ และพื้นที่ที่ส่วนงานรับผิดชอบ พร้อมทั้งดำเนินการคัดกรองการเข้าพื้นที่อย่างเข้มงวด
๕.๕ ให้คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ และงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
กำหนดมาตรการการทำความสะอาดพื้นที่ที่ส่วนงานรับผิดชอบ โดยเพิ่มความถี่และประสิทธิภาพในการทำ
ความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่ใช้งานร่วมกัน เช่น ประตู มือจับประตู ลูกบิด ราวบันได ราวระเบียง
ภายในลิฟต์และปุ่มกดลิฟต์ ห้องน้ำ เป็นต้น รวมทั้งจัดหาเจลแอลกอฮอล์ สบู่ รวมทั้งอุปกรณ์ และวัสดุ
ให้เพียงพอต่อการให้บริการ
๕.๖ ให้กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี กำหนดมาตรการทำความสะอาดหอพัก
นักศึกษาให้มีความถี่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ มีการตรวจคัดกรองสุขภาพของนักศึกษาหอพักและวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง
ให้นักศึกษาหอพักบันทึกไทม์ไลน์ (Timeline) กิจกรรมและสถานที่ประกอบกิจกรรม
ของตนทุกวัน รวมทั้งให้ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งที่เข้า - ออกหอพัก
/๕.๗ ให้งานยานพาหนะ...

๔
๕.๗ ให้งานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ อโรค
ในยานพาหนะก่อน – หลังการใช้งานทุกครั้ง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีระบบตรวจสอบและยืนยันการทำความสะอาดล่าสุดก่อนให้บริการทุกครั้ง
๕.๘ งดใช้สนามกีฬาทุกชนิด และฟิตเนสของมหาวิทยาลัย ฯ
๖. ด้านการสื่อสาร
๖.๑ นอกจากบรรดาคำสั่ง ประกาศ หรือหนังสือราชการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ ที่เผยแพร่
ไปยังส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฯ ตามระเบียบงานสารบรรณ ให้งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี รับผิดชอบเผยแพร่คำสั่ง หรือประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๖.๒ การเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายต่อนักศึกษา บุคลากร และสาธารณชน อันอาจทำให้
เกิดความตื่นตระหนก หวาดกลัว การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเจตนาบิดเบือน
ข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑ ๙
ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ อาจเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทางวินัย และเป็นความผิดตาม
มาตรา ๙ (๓) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

