
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต 

เรื่อง ขยายเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 

_________________________________ 

 

 ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังมีความรุนแรงและขยายวง

กว้างและกระจายไปในหลายพื้นที่  มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรประกาศ ขยายเวลาการปฏิบัติงานของ

บุคลากร  อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้ 

1. ให้ขยายเวลาการปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) ถึงวันที่              

31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาจัดบุคลากรสลับเข้ามาท างานหรือ

เหลื่อมเวลาท างานได้ตามความจ าเป็น  และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด 

2. ให้จัดการเรียนการสอน ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการ

สอนภาคการศึกษา 2/2563 

3. กรณีบุคลากรที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้หยุดงานและ

แจ้งหัวหน้าหน่วยงานทราบ และต้องเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ทราบภาวะเสี่ยง

ดังกล่าว 

4. กรณีมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้รักษาการอธิการบดีเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด 

 

ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 
 

       
                (ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์) 

                    อธิการบดี 
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Announcement of Rangsit University 

on the extended of personnel’s work time due to the spread of COVID-19 virus infection 

_____________________________________ 

According to the situation, the epidemic of the COVID-19 virus is widespread in many 

areas. The university, therefore, deems it appropriate to announce Extend the Working from 

Home time of university’s personnel due to the spread of the COVID-19 virus as follows: 

1. To extend the working time at personnel’s home (Work from Home) until January 31, 

2021, in which the head of the department can consider in arranging personnel to switch 

to work time or time-lapse as necessary. Thus, we would like you to strictly follow the 

measures to prevent the spreading of COVID-19 virus infection. 

2. To provide teaching and learning management, according to the announcement of 

Rangsit University on teaching and learning guidelines for Semester 2/2020  

3. In case of personnel is deemed to be possibly infected with COVID-19 in any cases, 

please inform the head of the department and must be monitored for 14 days from the 

first date you received the confirmation about risking infection. 

4. In case of any other problems in complying with this announcement, the Acting 

President will consider the measures. 

 

This announcement is effective from now, or until the further announcement. 

 

Announced on January 12th 2021 

 

       
(Dr.Arthit Ourairat) 

       President 



 

 

兰实大学通告 

因新型冠状病毒肺炎疫情延长教职工居家办公时间 

____________________________________ 

 

鉴于新型冠状病毒肺炎疫情形势仍旧严峻，疫情在多个地区大范围扩散，因

此，兰实大学特发布本通告，内容如下： 

1. 兰实大学教职工居家办公时间延长至 2021 年 1 月 31 日，各部门主管可根

据需要安排教职工轮流值班或延迟上班时间。请全体教职工严格执行已发布的新

型冠状病毒肺炎疫情的预防措施； 

2. 请按照《兰实大学通告：2020 学年第二学期教学实施办法》来安排教学； 

3. 有感染新型冠状病毒风险的教职工，无论任何情况，请在第一时间停止

工作，上报所在部门主管，并自行隔离 14 天； 

4. 如因实行本通告而造成争议，由代理校长进行最终裁决。 

 

本通告即刻生效，直至发布新的通告。 

 

本通告于 2021 年 1 月 12 日发布。 

 

           

                         阿提·乌莱叻博士  

                        兰实大学校长 

 


