
ปีท่ี 29 ฉบับท่ี 15 วันท่ี  13 -17  เมษายน 2563  

มจพ. อนุมัติ จัดท าประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา แบบกลุ่ม 
      สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื มีมติอนุมัต ิ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องการจัดท าประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(Coronavirus (COVID-19)) แบบกลุม่ ให้แก่นักศกึษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม เป็นเวลา 1 ปี จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรร

และเหลอืสะสมไว้ในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้แก่

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาทุกชั้นปีท่ีมี

สถานะเป็นนักศึกษา จ านวนประมาณ 28,412 คน และบุคลากรทุกกลุ่ม จ านวนประมาณ 2,987 คน (พนักงานมหาวิทยาลัย 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานพิเศษ พนักงานพิเศษจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา ผูเ้ช่ียวชาญชาวไทย-ชาวต่างประเทศ 

ผู้บริหารที่แต่งตัง้จากบุคคลภายนอกและที่ปรึกษาจ้างภายหลังเกษียณ นักศึกษา Post-

D๐c พนักงานรกัษาความปลอดภัย และแม่บ้าน)  อนึ่ง หากส่วนงานใดมเีงินรายไดส้ะสม

ไม่เพียงพอให้ มหาวิทยาลัยใช้เงินรายได้สนบัสนุนช่วยเหลือทันที   

ช่วงนี้คงไม่มีใครปฏิเสธข่าวที่ท าให้ทุกคนต้องใช้ชีวิต
อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบัน  ที่ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้รัฐบาลต้องเพิ่ม
มาตรการป้องกันการแพร่เช้ือที่เข้มงวดมากยิ่งข้ึน  สัมภาษณ์
พิเศษครั้ งนี้ก็ ไม่ธรรมดา ขอถือโอกาสพาไปเปิดวาร์ปผู้น า
นักศึกษาทั้งหล่อ-สวย ดูแพง ในฐานะต าแหน่งนายกสโมสร
นักศึกษา จากรั้ว มจพ. ว่าน้อง ๆ เขามีความคิดเห็นกันอย่างไร
กันบ้าง? ไปฟังความคิดแจ่ม ๆ กันเลยดีกว่า Let’s go ! 



สัมภาษณน์ายกสโมฯ (ต่อ) 
  น.ส.ธนาภรณ์ ด้วงสวัสดิ์  ชื่อเล่น “แอม” นายกสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 
ปัจจุบันสถานการณ์ของประเทศไทยไม่สู้ดีนัก จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซ่ึงเป็นผลน ามาสู่วิกฤตเศรษฐกิจ การ
ใช้ชีวิตที่ยากล าบาก และในมุมของนักศึกษาก็ส่งผลหลายต่อการใช้ชีวิต การสอบ และการฝึกงาน  แต่เราก็ป้องกันได้
เริ่มที่ตัวเราต้องใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ หากไม่มีความจ าเป็นที่ต้องออกไปภายนอก ก็ใหทุ้กคนอยู่บ้าน
เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและเป็นการช่วยบุคลากรทางการแพทย์ได้ค่ะ ในการรับมือกับวิกฤตน้ีก็ต้องเริ่มที่ตัวเรา ต้อง
รับผิดชอบต่อสังคมท าตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งคัดแล้วน้ัน เราในฐานะนักศึกษาก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่

เกิดขึ้นให้ได้ แล้วเราทุกคนจะผ่านวิกฤตน้ีไปได้อย่างแน่นอน  
  น.ส.ธนวรรณ ผิวพรรณ ชื่อเล่น “ส้ม” นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  ก าลังศึกษาอยู่
ชั้นปีที่ 3 ด้วยสถานการณ์ตอนน้ีท าให้หนูใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมเลยคะ่ รู้สึกว่าสถานการณ์มันย่ าแย่ต่อการใช้ชีวิตจริง ๆ 
ช่วงต้องเว้นระยะห่าง (Social Distance) มันดีจะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้  ถ้าหากทุกคนร่วมใจกันท าในส่วนน้ีก็
อาจจะช่วยลดการแพร่ระบาดได้ ฝากถึงทุกคน ว่าเราไม่แตกตื่น  ตอ้งมีสติเพราะเหตุการณ์ในแต่ละวันยิ่งรุนแรง ให้เลือก
รับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่าน าตัวเองไปอยู่ในกลุ่มเส่ียง หากต้องอยู่ร่วมกันก็ต้องป้องกัน
ทั้งตัวเองและคนอื่น พยายามรับผิดชอบต่อสังคม และรับผิดชอบต่อตนเองเสมอ  
  นายธนพล โปรักษ์ ช่ือเล่น “ฟิวส”์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  ก าลังศึกษา
อยู่ชั้นปีที่ 3 ก่อนอ่ืนเลยต้องขอแสดงความนับถือ และให้ก าลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ในการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ผมเชื่อว่าทุกอย่างมีสองด้านเสมอ มันมีทั้งด้านที่ดีต่อโลกและด้านที่ส่งผลกระทบไม่ดีต่อมนุษย์ เม่ือโรค
เกิดการแพร่ระบาดท าให้คน Lockdown ตัวเอง ผมขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19  ได้ดีที่สุดก็
คือ Lockdown ตัวเองอยู่ที่บ้านอย่าเดินทางถ้าไม่จ าเป็น หากต้องออกไปท างานอยู่ก็ควรดูแลตัวเอง ล้างมือบ่อย ๆ 
แค่น้ีเราก็เป็นฮีโร่ได้แล้วครับ  ในฐานะเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ก็ให้ทุกคนติดตามข่าวสาร ไม่ฉวยโอกาส เห็นแก่ส่วนรวม 

น่ีล่ะครับวิธีรับมือ “ประเทศไทยต้องชนะ” 
นายธีรภัทร คัมภีรวุฒิ ช่ือเล่น “อั้ม” นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. กรุงเทพฯ ก าลัง

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ผมว่าสถานการณ์ตอนน้ีค่อนข้างแย่นะครับ เน่ืองจากเราควบคุมผู้ติดเชื้อไม่ได้ มันกระทบไปหมด
ครบทุกอาชีพ ขนาดนักศึกษาอย่างพวกผมก็เจอปัญหาที่ภาควิชาเพิ่งสั่งยกเลิกฝึกงานของนักศึกษา ส าหรับเพื่อน ๆ ที่
ยังต้องออกไปท าธุระ อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็พกเจลล้างมือ และพยายามล้างมือบ่อย ๆ และอย่าเอามือไป
หยิบจับอะไรแล้วมาจับหน้า  ผมว่าหยุดโรคติดต่อด้วยการไม่ติดต่อครับ ช่วยกันเก็บตัวอย่าเอาตัวเองไปพื้นที่เสี่ยง คน
ที่เป็นต้องรักษา คนที่ไม่เป็นอย่าไปน าเชื้อ และก็พยายามคิดบวกครับ 
          น.ส.พรนภา จินดาธณารักษ์ ชื่อเล่น “ฟ้า” นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารอุตสาหกรรมบริการ ก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ดิฉันฝากถึงทุกท่าน “นึกถึงใจเขาใจเรา” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและอยู่บ้านเพื่อป้องกันโรค ไม่ไปใน
พื้นที่เส่ียงในกรณีที่จ าเป็นต้องออกจากบ้านต้องช่วยกันสังเกต ดูแลตัวเองและคนรอบข้าง หม่ันล้างมือและเว้น
ระยะห่างระหว่างกัน การรับมือเชื้อไวรัสโควิด-19 ควรให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ รวมถึง
มาตรการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ีก็ควรให้ความร่วมมืออยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ค่ะ 

     นายโศภณ   เจียงทองเล่ือน ช่ือเล่น “เจมส์” นายกสโมสรนักศึกษาคณะวศิวกรรม-
ศาสตร์ มจพ. ปราจีนบุรี  ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มี
การระบาดอย่างมากและมีสถานการณ์ที่ยังไม่ค่อยดีขึ้น  ผมและเพื่อน ๆ มีวิธีการป้องกันคือ อยู่บ้านเพื่อไม่ให้ติดเชื้อจาก
ผู้อ่ืน แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องออกจากบ้านก็ควรใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ ในฐานะนายกสโมสรนักศึกษา
ฝากถึงทุกคน ต้องดูแลรักษาสุขภาพ หม่ันล้างมือบ่อย ๆ  ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และพกพาผลิตภัณฑ์
ท าความสะอาดมือด้วย 
    บอกได้เลยค่ะว่าการเปิดวาร์ปผู้น านักศึกษาครั้งนี้มีสาระ และประโยชน์มากทีเดียวในมุมมองของการแสดง

ความคิดเห็นและการรับมือเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างปลอดภัย เพียงแต่ทุกคนปฏิบัตติามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และเพิ่มระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) รวมถึงอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เราจะรอดไปด้วยกัน 


