
 
 

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

และมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒) 
ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

       
ตามที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการ

สอนและมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔ และ ซึ่งได้มีการประกาศเพ่ิมเติม ในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น  

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน การ
ปฏิบัติงาน และมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
 

๑. แนวทางและก าหนดการในการเรียนการสอน 

๑.๑ ให้ยังคงงดการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์หรือปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากมีการสอบในช่วงเวลานี้ ให้ด าเนินการในแบบออนไลน์ โดยผู้สอน
พิจารณาปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลตามความเหมาะสม 

๑.๒ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือในการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติดนตรีบางรายวิชา ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ ให้ขยายเพ่ิมการเรียนการสอนในรายวิชาการรวมวงเล็กส าหรับ
หลักกสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๑ คาบ ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิทยาลัยจะได้ด าเนินการปรับปรุงปฏิทินการศึกษาเพ่ือขยายระยะเวลาปิดภาค
การศึกษา และจะประกาศให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากนักศึกษามิได้มีความจ านงที่จะศึกษาหรือไม่สามารถเรียน
รายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก/ปฏิบัติเครื่องมือเอก และ/หรือการรวมวงเล็กในช่วงสัปดาห์เพ่ิมเติมดังกล่าวนี้ 
ขอให้นักศึกษาแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบเป็นการล่วงหน้าภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการขาดเรียน
ในช่วงสัปดาห์เพ่ิมเติมที่นักศึกษาได้แจ้งให้ผู้สอนทราบล่วงหน้าแล้วนั้น ไม่ใหน้ับเป็นการขาดเรียน  

๑.๓ รายวิชาในกลุ่มการรวมวงใหญ่ (Large Ensemble) ส าหรับระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตาม
ตารางสอนวิชาการรวมวงใหญ่ในแบบ Project-Based ที่วิทยาลัยฯ จะได้ก าหนดในระบบสารสนเทศการศึกษา 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (COMMAS)  

๑.๔ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 
๑-๒๕๖๔ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนโดยไม่มีการประเมินผล (Audit) ในรายวิชาบรรยาย บรรยายกึ่ง
ปฏิบัติ และวิชาการรวมวง เมื่อวิชากลุ่มดังกล่าว สามารถเปิดให้มีการเรียนการสอนที่วิทยาลัย ในภาค 
 
  



- ๒ - 
 

การศึกษาหลังจาก ๑-๒๕๖๔ นักศึกษาจะมีสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนดังกล่าวได้ภายในไม่เกินภาค
การศึกษาที่ ๒-๒๕๖๕  โดยให้นักศึกษาแสดงความจ านงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาโดยไม่มีการประเมินผล
ได้ภายในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ตามปฏิทินการศึกษาของวิทยาลัย โดย
รายละเอียดวิธีการและก าหนดการในการแสดงความจ านง จะประกาศในระบบสารสนเทศการศึกษา วิทยาลัยดุ
ริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (COMMAS) ต่อไป 

๑.๕ วิทยาลัยฯ จะได้ด าเนินการตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ไทย 
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ๒-๒๕๖๔ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการเยียวยานักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยจะด าเนินการคืน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามขั้นบันได มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 

๑.๕.๑ ส่วนที่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ ๕๐ 
๑.๕.๒ ส่วนที่ ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ ๓๐ และ 
๑.๕.๓ ส่วนที่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ ๑๐ 

การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาจะเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและวิทยาลัยในอัตรา ๖:๔ ซึ่งจะเป็นการ
คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ ๕๐ โดยวิทยาลัยสนับสนุนไม่เกินร้อยละ ๒๐ และรัฐบาล
สนับสนุนเพ่ิมเติมอีกไม่เกินร้อยละ ๓๐  ทั้งนี้ วิทยาลัยจะประกาศแนวทางการด าเนินการและก าหนดการ ให้
ทราบในล าดับต่อไป 
 

๒. แนวปฏิบัติในการใช้อาคารและสิ่งอ านวยความสะดวก 

๒.๑ ห้องซ้อมของวิทยาลัย ประกอบด้วยห้องซ้อมในอาคาร D ชั้น ๒ และ ๓ (เปิดบริการเฉพาะ
ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา) จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ในช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ – 
๑๗.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)  

เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะทางสังคม ห้องซ้อมแต่ละห้อง จะสามารถ
ให้บริการนักศึกษาได้ ๑ รายในแต่ละช่วงเวลา โดยนักศึกษาสามารถใช้บริการห้องซ้อมได้ไม่เกินคนละ ๓ ชั่วโมง
ต่อวัน  และเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ห้องซ้อมของวิทยาลัยฯ อาจมีความจ าเป็นต้องงดเปิด
เครื่องปรับอากาศ และให้เปิดหน้าต่างเพ่ือการถ่ายเทของอากาศ  โดยทั้งนี้  วิทยาลัยจะได้ประกาศช่องทางการ
จองใช้ห้องซ้อมในล าดับต่อไป 

๒.๒ ให้หัวหน้าสาขาวิชารวบรวมข้อมูลการขอเขา้ปฏิบัติงานของอาจารย์ในสาขา ตามแบบฟอร์ม
ตารางการเข้าปฏิบัติงานในพื้นท่ีประจ าเดือน และน าส่งในช่องทางตามท่ีวิทยาลัยฯ ก าหนด 

ท้ังนี้ อาจารย์สามารถเข้าใช้อาคารได้ระหว่างเวลา ๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันเสาร์ 
อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ผู้สอนท าการสอนโดยใช้ห้องร่วมกับนักศึกษา 

๒.๓ ห้องสมุดของวิทยาลัย จะเปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๘.๓๐ 
- ๑๗.๐๐ โดยผู้ใช้บริการจะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรการท่ีวิทยาลัยก าหนด และมีการจ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้
บริการ โดยยังไม่ให้บริการยืม/คืนหนังสือ ท้ังนี้ นักศึกษายังคงสามารถใช้บริการฐานข้อมูลดนตรีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
  



- ๓ – 

 

จากนอกบริเวณวิทยาลัย เชdน ฐานข7อมลู Alexander Street, JSTOR, Oxford Music Online, Oxford History 

of Western Music, Naxos Music Library, Naxos Video Library, RILM, และ IPA เปjนต7น 

 

ประกาศฉบับน้ี มีผลบังคับใช7 ต้ังแตdวันที่ของประกาศฉบับน้ีจนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือ

จนกวdาจะมีการประกาศเปjนอยdางอื่น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และให7ติดตามข7อมูลและประกาศอื่นๆ จากวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัยอยdางตdอเน่ือง 

 

       ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 

             (อาจารยc ดร. ณรงคc ปรางคcเจริญ) 

                  คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป4 




