ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานของบุคลากร
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานที่
บ้ า นของบุ ค ลากร อั น เนื่ อ งมาจากการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในจั ง หวัด
สมุทรสาคร ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการจัดกิจกรรม
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วง
เทศกาล ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ขอประกาศแนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานที่
บ้ านของบุ คลากรสายวิ ช าการและสายสนั บสนุ น (work from home) โดยให้ นักศึ กษาและบุค ลากรที่ มี
ภูมิลาเนาหรือพานักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร งดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ ๓
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรื อ จนกว่ า จะมี ข้ อ แนะน าเปลี่ ย นแปลงจากจั ง หวั ด สมุ ท รสาครและกระทรวง
สาธารณสุข
และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ขอประกาศแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และ
การปฏิบัติงานของบุคลากร เพิ่มเติม ดังนี้
๑. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
กาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน สาหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก ดังนี้
๑.๑ รายวิชาบรรยาย รายวิชารวมวง และรายวิชาปฏิบัติกลุ่ม ขอให้งดการจัดการเรียน
การสอนทีว่ ิทยาลัยดุริยางคศิลป์โดยให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือปรับแนวทางการเรียนการ
สอนให้มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน
๑.๒ รายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก และปฏิบัติเครื่องดนตรีโท (การเรียนการสอนแบบตัว
ต่อตัว) สามารถจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้ โดยให้ถือตามแนวปฏิบัติดังนี้
๑.๒.๑ การเลื อกรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนให้ เป็นไปตามความตกลง
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยให้คานึงถึงความปลอดภัยเป็นสาคัญ ในกรณีที่ผู้เรียนหรือผู้สอน ได้เดินทางไปยัง
พื้นที่กลุ่มเสี่ ยง หรือได้ทากิจ กรรมใดๆ ที่ทาให้เข้าข่ายอยู่ในกลุ่ มเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ให้จัดการเรียนการสอนในแบบออนไลน์เท่านั้น
๑.๒.๒ กรณีรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องเป่าและขับร้อง ที่จัดการเรียน
การสอนทีว่ ิทยาลัยดุริยางคศิลป์ให้ทาการเรียนการสอนในห้องเรียนทีว่ ิทยาลัยดุริยางคศิลป์กาหนด

-๒๑.๓ การสอบกลางภาค สาหรับภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๓/๒ ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา
ปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ การเรียนการสอนในระดับเตรียมอุดมดนตรีให้ดาเนินการตามปกติ โดยใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมสันทนาการในพื้นที่สาธารณะ
๒.๑ ให้มีการควบคุมจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัดจนเกินไป หรือ ไม่เกินร้อยละ
๕๐ ของพื้นที่ หรือกาหนดพื้นที่ต่อจานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑ ตารางเมตรต่อคน
๒.๒ ให้จัดแบ่งพื้นที่สาหรับผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มย่อยและมีทางเดินภายในพื้นที่ให้เพียงพอ
ต่อการรักษาระยะห่าง
๒.๓ หน่วยงานที่ดาเนินการจัดกิจกรรม ให้ดาเนินการเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม
การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้ผู้เข้าร่วมสแกนข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ
๒.๔ การจั ด กิ จ กรรมทางวิช าการหรือ กิ จ กรรมสั นทนาการในพื้ น ที่ส าธารณะภายใน
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี
๒.๕ การจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจานวนมากต้องถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐม
ฉบับที่ ๘๓/๒๕๖๓ เรื่อง เน้นย้าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ในท้องที่จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และประกาศจังหวัดนครปฐม
ฉบับที่ ๘๕/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติตามมาตราการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ในการจั ดกิจ กรรมที่มีก ารรวมคนจานวนมาก ในท้องที่จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยเคร่งครัด
๓. แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
๓.๑ ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมาปฏิบัติงานตามวันเวลาปกติ โดยใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
๓.๒ กรณีที่บุคลากรมีภูมิลาเนาหรือพานักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร หรือ บุคลากรที่ได้
เดินทางไปยังพื้นที่กลุ่มเสี่ยงหรือได้ทากิจกรรมใดๆ ที่ทาให้เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ บุคลากรที่ใกล้ชิดกับผู้เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ให้หัวหน้างานพิจารณามอบหมายงานและกาหนดการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home)
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง
ในการทางานเป็นสาคัญ และแจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่บ้านมาที่งานทรัพยากรบุคคล

-๓ทั้งนี้ ให้บุคลากรและนักศึกษาดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในการรักษาระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) หลีกเลี่ยงการอยู่ภายในสถานที่ชุมชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น หากพบว่า
ตนเองหรือผู้ใกล้ชิดมี อาการอยู่ในข่ายต้องสงสัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แจ้งกลับมา
ตามช่องทางการสื่ อสารแบบต้นไม้ (Commuication Tree) ที่ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและรับมือกับวิกฤต
Emergency and Crisis Response Team (ECRT) กาหนดไว้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ นับจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป และให้ติดตามข้อมูล และ
ประกาศอื่นๆ จากวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(อาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ)
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

