ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป2 มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน
และมาตรการเฝ@าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
สำหรับหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
ตามที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป4 มหาวิทยาลัยมหิดล ได7มีประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนและมาตรการเฝBาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๖๔ และ ซึ่งได7มีการประกาศเพิ่มเติม ในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น
วิทยาลัยดุริยางคศิลป4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศแนวทางการจัดการเรี ยนการสอน การ
ปฏิบัติงาน และมาตรการเฝBาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม สำหรับ
หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ดังนี้
หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
๑. แนวทางและกำหนดการในการเรียนการสอน
๑.๑ ให7ยังคงงดการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป4 โดยให7ผู7สอนจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลนdหรือปรับแนวทางการเรียนการสอนให7มีความเหมาะสม และกeอให7เกิดประโยชนdสูงสุดแกeผู7เรียน
ภายใต7ส ถานการณdในปhจจุบัน ทั้ง นี้ หากมีการสอบในชeวงเวลานี้ ให7ดำเนินการในแบบออนไลนd โดยผู7สอน
พิจารณาปรับเกณฑdและแนวทางการประเมินผลตามความเหมาะสม
๑.๒ เพื่อเปjนการชeวยเหลือในการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติดนตรีบางรายวิชา ที่อาจได7รับ
ผลกระทบจากการเรียนการสอนในแบบออนไลนd ให7ขยายเพิ่มการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติดนตรีสำหรับ
หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี เปjนเวลา ๒ สัปดาหd ระหวeางวันที่ ๑๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังตeอไปนี้
๑.๒.๑ รายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก/ปฏิบัติเครื่องมือเอก (การเรียนการสอนแบบตัวตeอตัว)
จำนวน ๒ สัปดาหd สัปดาหdละ ๑ คาบ
๑.๒.๒ รายวิชาการรวมวงเล็ก จำนวน ๒ สัปดาหd สัปดาหdละ ๑ คาบ
โดยวิทยาลัยจะได7ดำเนินการปรับปรุงปฏิทินการศึกษาเพื่อขยายระยะเวลาปoดภาคการศึกษา และ
จะประกาศให7ทราบตeอไป ทั้งนี้ หากนักศึกษามิได7มีความจำนงที่จะศึกษาหรือไมeสามารถเรียนรายวิชาปฏิบัติ
เครื่องดนตรีเอก/ปฏิบัติเครื่องมือเอก และ/หรือการรวมวงเล็กในชeวงสัปดาหdเพิ่มเติมดังกลeาวนี้ ขอให7นักศึกษา
แจ7งให7อาจารยdผู7สอนทราบเปjนการลeวงหน7าภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการขาดเรียนในชeวงสัปดาหd
เพิ่มเติมที่นักศึกษาได7แจ7งให7ผู7สอนทราบลeวงหน7าแล7วนั้น ไมeให7นับเปjนการขาดเรียน
๑.๓ รายวิชาในกลุeมการรวมวงใหญe (Large Ensemble) สำหรับหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ให7
เปjนไปตามตารางสอนวิชาการรวมวงใหญeในแบบ Project-Based ที่หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีจะได7ประกาศวัน
เริ่มต7นการเรียนการสอนตeอไป

-๒๑.๔ สำหรับ แนวทางการบรรเทาผลกระทบจากการแพรeร ะบาด หลัก สูตรเตรียมอุดมดนตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป4 และมหาวิทยาลัยมหิดลได7มีแนวทางในการบรรเทาผลกระทบในชeวงที่ผeานมา ดังสรุปได7ใน
เอกสาร YAMP Current COVID-19 Relief Packages ที่แนบมากับประกาศฉบับนี้
๒. แนวปฏิบัติในการใช\อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก
๒.๑ ห7องซ7อมของหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี จะเริ่มเปoดให7บริการตัง้ แตeวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๖๔ ในชeวงวันจันทรd - ศุกรd เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. และวันเสารd - อาทิตยd เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
(เว7นวันหยุดราชการ) เพื่อเปjนการปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะทางสังคม ห7องซ7อมแตeละห7อง จะสามารถ
ให7บริการนักศึกษาได7 ๑ รายในแตeละชeวงเวลา โดยนักศึกษาสามารถใช7บริการห7องซ7อมได7ไมeเกินคนละ ๓ ชั่วโมง
ตeอวัน และเพื่อป*องกันการแพร1ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ห7องซ7อมของวิทยาลัยฯ อาจมีความจำเปjนต7องงดเปoด
เครื่องปรับอากาศ และให7เปoดหน7าตeางเพือ่ การถeายเทของอากาศ ทั้งนี้ วิทยาลัยจะได7ประกาศชeองทางการจองใช7
ห7องซ7อมในลำดับตeอไป
๒.๒ ห7องสมุดของวิทยาลัย จะเริ่มเปoดให7บริการในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยจะเปoดให7บริการ
ระหวeางวันจันทรd - ศุกรd (เว7นวันหยุดราชการ) เวลา ๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ โดยผู7ใช7บริการจะต7องผeานการคัดกรองตาม
มาตรการที่วิทยาลัยกำหนด และมีการจำกัดจำนวนผู7เข7าใช7บริการ โดยยังไมeให7บริการยืม/คืนหนังสือ ทั้งนี้
นักศึกษายังคงสามารถใช7บริการฐานข7อมูลดนตรีทางอิเล็กทรอนิกสdจากนอกบริเวณวิทยาลัย เชeน ฐานข7อมูล
Alexander Street, JSTOR, Oxford Music Online, Oxford History of Western Music, Naxos Music
Library, Naxos Video Library, RILM, และ IPA เปjนต7น
๒.๓ ให7หัวหน7าสาขาวิชารวบรวมข7อมูลการขอเข7าปฏิบัติงานของอาจารยdในสาขา ตามแบบฟอรdม
ตารางการเข7าปฏิบัตงิ านในพื้นทีป่ ระจำเดือน และนำสeงในชeองทางตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
ทั้งนี้ อาจารยdสามารถเข7าใช7อาคารได7ระหวeางเวลา ๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. วันจันทรd - ศุกรd (เว7นวันเสารd
อาทิตยd และวันหยุดราชการ) โดยวิทยาลัยไมeอนุญาตให7ผสู7 อนทำการสอนโดยใช7ห7องรeวมกับนักศึกษา
๒.๔ หลัก สูตรเตรียมอุดมดนตรี จะได7ป ระกาศกำหนดการเข7าพักในหอพัก เพื่อ ให7ผู7ปกครอง
นักศึกษา และคณาจารยdทราบตeอไป โดยผeานชeองทางการสื่อสารปกติของหลักสูตร
ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช7 ตั้งแตeวันที่ของประกาศฉบับนี้จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือ
จนกวeาจะมีการประกาศเปjนอยeางอื่น
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และให7ติดตามข7อมูลและประกาศอื่นๆ จากวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยอยeางตeอเนื่อง
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(อาจารยd ดร. ณรงคd ปรางคdเจริญ)
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป4

-๓YAMP Current COVID-19 relief packages
In addition to the discounts on tuition, education and boarding fees already announced.
ü We will announce soon regarding the announcement from the Government about extra relief
for students under the Ministry of Education (Royal Commission on Vocational Schools)
Other Benefits from MU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Free Internet package and WebEx Subscription
Free Licensed Software via https://muit.mahidol.ac.th, such as Adobe Cloud, Google Suite
Subscription, Microsoft Office Subscription, MS Windows and MU MuX
Library (limited user and submit a request form in advance) and Online Database
5% discount for Apple Education
Financial Aid: 5,000 Baht per student (if apply)
Covid-19 and Accident Insurance: Protection limit 50,000 Baht for Covid-19 and 10,000 Baht
for accident
MU Hotline: 24/7 counselor
Online Counseling: OOCA (wall of sharing) via Mahidol Smart EDU System
Medical Expenses (extend privileges): only for public hospital
Covid-19 vaccine for 18 years old student and student who will be 18 years old before
December on the list to receive when allowed

Free Internet package and WebEx Subscription Latest announcement on July 30, 2021
Free Licensed Software via https://muit.mahidol.ac.th, such as Adobe Cloud, Google Suite
Subscription, Microsoft Office Subscription, MS Windows and MU MuX
Library (limited user and submit a request form in advance) and Online Database
5% discount for Apple Education
Financial Aid: 5,000 Baht per student (if apply) Latest announcement on May 21, 2021
Covid-19 and Accident Insurance: Protection limit 50,000 Baht for Covid-19 and 10,000 Baht
for accident NOT YET for new student (64)
MU Hotline: 24/7 counselor
Online Counseling: OOCA (wall of sharing) via Mahidol Smart EDU System
Medical Expenses (extend privileges): only for public hospital
Covid-19 vaccine for 18 years old student and student who will be 18 years old before
December on the list to receive when allowed Latest announcement on June 22, 2021

