ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 10
-------------------------------------จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สร้างผลกระทบให้แก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเกือบ
70,000,000 คน ซึ่งรวมถึงนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันฯ ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน จึงมีการจัดมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร
และประชาชนทั่วไปให้ครอบคลุมทุกมิติ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษา และบุคลากร ที่ได้รับ
ผลกระทบเป็นอันดับแรก ด้วยการพิจารณาจัดตั้งกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา กองทุนจ้างงานบัณฑิต
ใหม่ของสถาบันฯ อีกทั้งมีมาตราการในการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป โดยมีการคิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทางด้านการแพทย์ ที่ดำเนินการผ่านกองทุน สจล. นวัตกรรมสู้ COVID-19 สถาบันฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางด้าน
การศึกษาที่มีงบประมาณในแต่ละปีไม่มากนัก ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของสถาบันฯ และประชาชน
ทั่วไป ดังนั้นทางสถาบัน ฯ จึงได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 19 มาตรการ
ดังนี้
1. ยกเว้นค่าเทอม: สถาบันฯ ดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษ/2562
2. ลดค่าเทอม: สถาบันฯ ดำเนินการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% ของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
ในปีการศึกษา 2563
3. มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษา: สถาบันฯ จัดสรรทุนมากกว่า 1,000 ทุน แบ่งเป็น
1.1 ทุนการศึกษาช่วยเหลือในช่วง COVID-19 ทุนละ 10,000 บาท
1.2 ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในภาวะวิกฤต ทุนละ 25,000 บาท
1.3 ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน มูลค่าเท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษา
โดยสามารถดูประกาศเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ website สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
4. คืนค่าเช่าหอพักในสถาบันฯ: สถาบันฯ ทำการคืนค่าเช่าหอพักในสถาบันฯ ให้แก่นักศึกษาเป็นเวลา 2 เดือน
5. คืนค่าน้ำ: สถาบันฯ ทำการคืนค่าน้ำเป็นเวลา 2 เดือน ให้แก่นักศึกษาที่อาศัยอยู่ที่หอพักในสถาบันฯ
6. เจรจากั บ หอพั ก นอกเพื ่ อ ลดค่ า เช่ า ให้ แ ก่ น ั ก ศึ ก ษา: สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที ่ อ าศั ย อยู ่ ห อพั ก นอกสถาบั น ฯ
สถาบันฯ เจรจากับหอพักเพื่อขอลดค่าเช่าให้แก่นักศึกษา
7. ทำประกันภัย COVID-19 ให้นักศึกษาทุกคน: สถาบันฯ ทำประกันภัย COVID-19 ให้แก่นักศึกษาทุกคน
โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
8. นักศึกษาและบุคลากรสถาบันฯ ตรวจ COVID-19: นักศึกษาที่มีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ทีไ่ ด้รับ
การประเมินว่าจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ และสามารถนำ
หลักฐานใบรับรองแพทย์ และค่าใช้จ่ายมาติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ในวงเงิน 20,000 บาท
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9. ให้คำปรึกษาการเรียนการสอนออนไลน์: ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมช่วยการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ เช่น Microsoft Teams, Google Meet, Zoom เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน
ออนไลน์
10. ให้คำปรึกษาออนไลน์ โดยนักจิตปรึกษา: สำหรับนักศึกษาและบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับผลกระทบด้าน
ความเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถเข้ารับคำปรึกษากับนักจิตปรึ กษา
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom โดยสามารถจองเวลารับคำปรึกษาได้ที่คุณรัตนา โทร 085-906-4385
11. นักศึกษาจบตามแผนการศึกษา: การเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 และภาคการศึกษาที่ 3/2562 จะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยนักศึกษาที่มีแผนจบ
การศึกษาในภาคการศึกษานี้ย ังสามารถทำเรื่ องจบการศึ กษาได้ตามปกติ และให้ทุกส่ว นงานวิช าการ
ดำเนินการให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาสามารถจบได้ตามแผนการศึกษา
12. ให้ทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ผลงานในรูปแบบออนไลน์: อนุญาตให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เผยแพร่ผลงานผ่านทางที่ประชุมวิชาการแบบออนไลน์ได้ และให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการดังกล่าว
13. ขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา: สถาบันฯ ขยายเวลาในการสำเร็จการศึกษาอีก 1 ปี โดยจะไม่มีนักศึกษาที่
พ้นสภาพนักศึกษา (retire) ในปีการศึกษานี้ รวมถึงไม่เก็บค่ารักษาสถานะภาพนักศึกษา
14. จ้างงานบัณฑิตใหม่ของสถาบันฯ: ช่วยเหลือบัณฑิตจบใหม่ให้มีงานทำ 50,000 บาทต่อคน จำนวน 500 คน
15. นวัตกรรมสู้ COVID-19: ทีมวิจัยสถาบันฯ คิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางด้านการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือ
บุคลากรทางการแพทย์ มากกว่า 15 นวัตกรรม อาทิเช่น โมเดลเครื่องช่ว ยหายใจ (Mini Emergency
Ventilator) ห้ อ งความดั น ลบ (negative pressure room) ประตู ส แกนอุ ณ หภู ม ิ ร ะบบ AI อาหารและ
เครื่องดื่มเพิ่มภูมิคุ้มกันสำหรับผู้สูงอายุ และตู้ Swab test (positive และ negative pressure) เป็นต้น
16. จั ด ตั ้ ง กองทุ น สู ้ COVID-19: สถาบั น ฯ จั ด ตั ้ ง กองทุ น สจล.นวั ต กรรมสู ้ COVID-19 โดยทางสถาบั น ฯ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนเบื้องต้นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท
17. ยกเลิกค่าเช่า 2 เดือน: สำหรับร้านค้า และผู้ประกอบการภายในสถาบันฯ
18. แจกเจล สเปร์ยแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย: ทางสถาบันฯ ร่วมมือกับคณะต่างๆ ผลิตเจล
สเปร์ยแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ แจกจ่ายให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในสถาบัน ฯ และประชาชนทั่วไป
รวมถึงแจกหน้ากากอนามัยให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในสถาบันฯ และประชาชนทั่วไป
19. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19: ทำคลิปวีดีโอ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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