
 

 

 

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ที่ ๒๖/๒๕๖๔ 

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ระลอกใหม่ 

--------------------------------------------------- 

 

ตามรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) พบว่า 

ณ ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้มีการระบาดระลอกใหม่และมีจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วใน

หลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงก าหนดมาตรการและแนวทางการ

ด าเนินการเพ่ือการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ให้สอดคล้องกับ

สถานการณป์ัจจุบัน  ดังนี้ 
 

การจัดการเรียนการสอน 

ข้อ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทุก

รายวิชา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้จัดการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานโดยอยู่ในดุลพินิจของคณบดี ทั้งนีใ้ห้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด 

ข้อ ๒ การจัดสอบรายวิชาประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งอาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

ข้อ ๓ รายวิชาฝึกงาน/สหกิจศึกษา 

ข้อ ๓.๑ กรณีนักศึกษาที่ เดินทางไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา ประสงค์จะกลับคณะฯ หรือสถาน

ประกอบการประสงค์ให้นักศึกษากลับคณะฯ ให้แต่ละหลักสูตรประสานกับนักศึกษาและรวบรวมรายชื่อนักศึกษา ส่ง

งานบริการการศึกษาภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ให้หลักสูตรด าเนินการจัดท าแผนการฝึกงาน/สหกิจศึกษา

ของนักศึกษาที่กลับมาคณะฯ (แบบฟอร์มจากงานบริการการศึกษา) เสนอต่อคณบดี 

ข้อ ๓.๒ กรณีนักศึกษาที่เดินทางไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา ประสงค์จะฝึกงาน/สหกิจศึกษาต่อจนครบ

ก าหนด ให้แต่ละหลักสูตรประสานกับนักศึกษาและรวบรวมรายชื่อนักศึกษา เพ่ือด าเนินการกรอกแบบฟอร์มยืนยัน

การฝึกงาน/สหกิจศึกษาต่อจนครบก าหนด ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและสถานประกอบการจะต้องมี

มาตรการในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเครง่ครดั 

ข้อ ๓.๓ กรณีคณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานรับฝึกงานส าหรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ให้

พิจารณามอบหมายงานนักศึกษากลับไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ถึง ๓๐ เมษายน 

๒๕๖๔ และตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้ผู้ที่รับผิดชอบการฝึกงานเสนอแผนการฝึกงานแบบ

ผสมผสาน โดยอยู่ในดุลพินิจของคณบดี 

/ข้อ ๔ นักศึกษา... 



 
 

-๒- 
 

ข้อ ๔ นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักเรียนในโครงการ วมว. ที่ต้องเข้ามาท า

วิจัยโครงงานพิเศษ (Special project/Senoir project) และวิทยานิพนธ์ (Thesis) ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๓๐ เมษายน 

๒๕๖๔ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตเข้ามาปฏิบัติงานที่ไม่ใช่กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา 
 

การปฏิบัติตนของบุคลากรและนักศึกษา 

ข้อ ๕ ให้บุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดทุกกรณี รายงานตัวและแจ้งข้อมูลการ

เดินทางต่องานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ ต่อ 

๗๐๔๘-๕๐ หรือทาง ID line: @๙๓๕qxcsi เพ่ือด าเนินการสอบสวนโรค และให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน า

ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๖ ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนที่เดินทางเข้ามายังพ้ืนที่คณะวิทยาศาสตร์บันทึกข้อมูลในระบบบันทึก

และประเมินความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่าน

แอปพลิเคชัน (Web app) “ฮัก ม.อุบลฯ” (HUG UBU) เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ http://hugubu.ubu.ac.th  ทั้งนี้ ให้

บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงจากแอปพลิเคชันดังกล่าว “อยู่ในระดับสูง” รายงานตัวต่องาน

ควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ข้อ ๗ ให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เพ่ือป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ที่รัฐบาลหรือทางราชการหรือมหาวิทยาลัยก าหนดโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๘ ให้บุคลากรและนักศึกษาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค หรือพ้ืนที่ที่มี

ความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ บุคลากรที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีให้

ขออนุญาตเดินทางต่ออธิการบดี ตามมาตรการและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยเคร่งครัด 
 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ข้อ ๙ ให้บุคลากรปฏิบัติงานแบบผสมผสานระหว่าง ณ ที่ตั้งตามปกติ และ นอกที่ตั้ง (Work From Home) 

โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ในการท างานเป็นส าคัญ ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งคณะ

วิทยาศาสตร์ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัดสูงสุด 

ข้อ ๙.๑ ให้บุคลากรสายวิชาการสามารถท างานนอกที่ตั้งในรูปแบบปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From 

Home) ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยจัดท าแผนงาน (ตามแบบฟอร์ม วท-11) เสนอหัวหน้าภาควิชา

และรายงานผลการปฏิบัติงานรายวันผ่านระบบ e-manage (แบบฟอร์มบันทึก ติดตาม ประเมินผลงานรายวัน) เพ่ือ

ใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 

กรณีที่บุคลากรสายวิชาการเข้ามาปฏิบัติงานในที่ตั้ง ให้ปฏิบัติงานตามปกติและจะต้องปฏิบัติตนตาม

มาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัดสูงสุด 

 

/ข้อ ๙.๒ ให้บุคลากร... 



 
 

-๓- 
 

ข้อ ๙.๒ ให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานแบบผสมผสานระหว่าง ณ ที่ตั้งตามปกติ และ นอกที่ตั้ง 

(Work From Home) ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น/หัวหน้า

ภาควิชา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานหรือการสลับวันเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งการปฏิบัติงานแทนกัน

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัด โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ในการท างาน

เป็นส าคัญ ทั้งนี้ บุคลากรที่ท างานนอกที่ตั้งต้องจัดท าแผนงาน (ตามแบบฟอร์ม วท-11) เสนอผู้บังคับบัญชาขั้นต้น/

หัวหน้าภาควิชาและรายงานผลการปฏิบัติงานรายวันผ่านระบบ e-manage (แบบฟอร์มบันทึก ติดตาม ประเมินผล

งานรายวัน) เพื่อใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 

กรณีท่ีบุคลากรสายสนับสนุนเข้ามาปฏิบัติงานในที่ตั้ง ให้ปฏิบัติงานตามปกติและจะต้องปฏิบัติตนตาม

มาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัดสูงสุด 

ข้อ ๑๐ ให้บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๓๐ เมษายน 

๒๕๖๔ ท าการบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ทาง www.dms.ubu.ac.th หรือ 

http://mobileat.ubu.ac.th 

ข้อ ๑๑ บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) ต้องไม่เดินทางออกนอกพ้ืน

ทีต่ั้งของที่พักหรือบ้านพักในช่วงเวลาท าปฏิบัติงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการ

ขาดราชการ 

กรณีมีภารกิจเร่งเด่วนหรือจ าเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกพ้ืนที่ตั้งของที่พักหรือบ้านพัก ให้บุคลากรขออนุญาต

ลาราชการจากผู้บังคับบัญชาผ่านระบบ e-manage  ทั้งนี้ บุคลากรที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกเขตพ้ืนที่จังหวัด

อุบลราชธานีให้ขออนุญาตเดินทางต่ออธิการบดี ตามมาตรการและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดย

เคร่งครัด 

ข้อ ๑๒ กรณีมีภารกิจเร่งเด่วนหรือจ าเป็น บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From 

Home) ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน จะต้องพร้อมต่อการการเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท างานคณะ

วิทยาศาสตร์ในทันท ี

ข้อ ๑๓ ในการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) หากก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดความเสียหายแก่

ผู้รับบริการและ/หรือส่วนงานในคณะวิทยาศาสตร์ ถือเป็นความผิดส่วนบุคคล และคณะฯ อาจจะพิจารณาด าเนินการ

ทางวินัยหรือด้านอ่ืน ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

จึงประกาศเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

(ศาสตราจารย์ศิริพร จึงสุทธิวงษ์) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

2-


