ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร
และมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและมาตรการ
เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน แนว
ทางการปฏิบัติงานของบุคลากรและมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) เพิ่มเติม ดังนี้
๑. แนวทางการจัดการเรียนการสอน
กาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน สาหรับการเรียนการสอนในทุกระดับ ดังนี้
๑.๑ การเรียนการสอนในรายวิชาบรรยาย วิชารวมวง วิชาปฏิบัติกลุ่ม วิชาปฏิบั ติเครื่อง
ดนตรีเอก/โท ขอให้งดการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์โดยให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์หรือปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนภายใต้
สถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การสอบสาหรับรายวิชาที่ระบุข้ างต้น ให้ดาเนินการในแบบออนไลน์ โดยผู้สอน
พิจารณาปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลตามความเหมาะสม
๑.๒ การสอบการแสดงเดี่ยว (Recital) ขอให้ทาในแบบออนไลน์ (เช่น ใช้การบันทึกวิดีทัศน์
หรือถ่ายทอดสดในแบบออนไลน์) หรือเลื่อนออกไปจัดในภายหลัง การจัดการแสดงเดี่ยวภายในบริ เวณวิทยาลัย
สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ เ ฉพาะในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ยวดเท่ า นั้น เฉพาะส าหรั บ การแสดงเดี่ ย วระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔ และการแสดงเดี่ยวระดับบัณฑิตศึกษา โดยอนุญาตให้มีเพียงผู้แสดง
และคณะกรรมการเท่านั้น (ไม่มีผู้ชม) โดยการทาคาขอจะต้องกระทาโดยผู้ประสานงานสาขา ผ่านอาจารย์ใหญ่
(กรณีของการแสดงเดี่ยวระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๖) หรือโดยหัวหน้าสาขาวิชา ผ่านรองคณบดีฝ่ายการศึก ษา
วิชาการและวิจัย (กรณีการแสดงเดี่ยวชั้นปี่ ๔ และการแสดงเดี่ยวระดับบัณฑิตศึกษา) เพื่อนาเสนอต่อคณบดีเพื่อ
การพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป
๒. แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้ บุ คลากรทั้ งสายวิช าการและสายสนับสนุน ของวิ ทยาลั ย ดุริ ยางคศิล ป์ มหาวิทยาลั ย มหิ ด ล
ปฏิบัติงาน โดยให้ คณบดี รองคณบดี พิจารณาความเหมาะสมและคานึงถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑ บุคลากรสายวิชาการ ให้จัดเตรียมแผนการสอนและการสอบ เพื่อให้พร้อมต่อความ
จาเป็นในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับสถานการณ์
ที่อาจเปลี่ยนแปลงตามระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โดยให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home)
๒.๒ บุ คลากรสายสนั บสนุน ให้ คณบดี รองคณบดีที่กากับดูแลหน่ว ยงานสายสนับสนุน
พิจารณากระบวนการและภาระงานของบุคลากรในหน่วยงาน/สังกัด โดยสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่วิทยาลัย
หรื อ ปฏิ บั ติ ง านที่ บ้ า น (work from home) ได้ ต ามความเหมาะสม ทั้ ง นี้ ให้ ค านึ ง ถึ ง ความต่ อ เนื่ อ งในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีระบบการติดตามงานและการรายงานผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

-๒–
๒.๒.๑ ให้จัดทาบันทึกแผนการปฏิบัติงานและผลลัพธ์การปฏิบัติงานประจาเดือน
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น และเสนอคณบดีเพื่อทราบ โดยส่งมาที่งานทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๕
ของเดือนถัดไป
๒.๒.๒ ให้บันทึกเวลาปฏิบัติงานเข้าและออกด้วยลายนิ้วมือในวันที่เข้าปฏิบัติงาน
๒.๓ ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนให้คณบดี รองคณบดี มีอานาจสั่งการให้บุคลากรในกากับดูแลคนใดมา
ปฏิบัติงานก็ได้
๓. มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งนักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัยดุริยางค
ศิล ป์ ดาเนิ น การตามแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่
๓.๑ ปฏิบัติงานและดาเนินกิจกรรมที่บ้านอย่างเคร่งครัดในช่วงเวลาที่ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน
๓.๒ หลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยไม่จาเป็น
๓.๓ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมนุมชน สถานที่แออัด หรือการดาเนินกิจกรรมเป็นกลุ่ม
ลดกิจกรรม ทางสังคมที่ไม่จาเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๓.๔ ดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการล้างมือด้วยน้าและสบู่ ใช้เจลแอลกอฮอล์ ไม่ใช้
มือสัมผัสใบหน้า จามหรือไอโดยใช้กระดาษทิชชูหรือบนแขนเสื้อ ฯลฯ และรักษาระยะห่างจากผู้ที่มีอาการต้อง
สงสัยโดยไม่ทาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นการทาให้ผู้นั้นรู้สึกถูกรังเกียจทางสังคม
๓.๕ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยการแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นและ
ผู้เกี่ยวข้องโดยทันทีที่พบว่ามีอาการที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๓.๖ ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง
๔. ไม่อนุญาตให้บุคลากรที่ไม่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงานเข้ามาที่วิทยาลัย รวมทั้งนักเรียน
นักศึกษา ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเข้ามาที่วิทยาลัยให้ส่งคาร้องผ่านช่องทางการสื่อสาร Communication
Tree ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยแจ้งรายชื่อมาที่ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ
รับมือกับวิกฤต (ECRT) เพื่ออนุมัติตามความจาเป็นและตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ วิทยาลัยกาหนด
ช่ว งเวลาที่ให้ เข้าอาคาร ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และไม่อนุญาตให้ เ ข้า อาคารในวันเสาร์อ าทิ ต ย์ แ ละ
วันหยุดราชการ
ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ของประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการประกาศ
เป็นอย่างอื่น
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และให้ติดตามข้อมูลและประกาศอื่นๆ จากวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(อาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ)
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

