
ข่าวสารภายใน
จดหมายข่าวจุฬาฯ
จัดทำโดย งานสารนิเทศ ศูนย์ส่ือสารองค์กร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๘-๓๓๖๔ - ๖๘    โทรสาร ๐-๒๒๑๕-๔๘๐๔ , ๐-๒๒๑๘-๓๓๖๙
                 ฉบับประจำวันศุกร์ท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี ได้เรียกประชุมคณบดี
วาระพิเศษ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และเรียกประชุมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้องต่างๆ ในทุกวัน เพื ่อหาทางช่วยเหลือผู ้ประสบภัยน้ำท่วม
อย่างเป็นระบบ และได้ร่วมกันวางมาตรการให้ความช่วยเหลือนิสิต
บุคลากรจุฬาฯ และประชาชนที ่ประสบอุทกภัยหรือได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย ดังต่อไปน้ี

  นิสิต
เงินช่วยเหลือนิสิตประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ พิจารณาตามกรณีความเสียหายมากน้อย เช่น

บ้านเสียหายท้ังหลัง บ้านเสียหายบางส่วน น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ของใช้ในบ้านเสียหาย สถานท่ีประกอบอาชีพ
ของครอบครัวเสียหาย ฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต
สำนักบริหารงานกิจการนิสิต ช้ัน ๒ อาคารจุลจักรพงษ์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๗๐๔๙ ต่อ ๔๐๗

ทุนการศึกษา สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือด้านทุนสงเคราะห์นิสิตฯ ได้ โดยย่ืนแบบคำร้อง
ขอรับการช่วยเหลือที่หน่วยกิจการนิสิตคณะที่นิสิตสังกัด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยกิจการนิสิตคณะที่นิสิตสังกัด หรือที่ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต
สำนักบริหารงานกิจการนิสิต ช้ัน ๒ อาคารจุลจักรพงษ์  โทร. ๐-๒๒๑๘-๗๐๔๙ ต่อ
๔๐๗

การลงทะเบียน นิสิตระบบทวิภาคที่แสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ไว้แล้ว แต่ไม่สามารถชำระค่าเล่าเรียนผ่านธนาคารในช่วงวันท่ี ๑๗ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
ได้ สามารถติดต่อชำระค่าเล่าเรียนได้ในช่วงลงทะเบียนเรียนสาย ระหว่างวันท่ี ๒๖ ตุลาคม - ๑๑ พฤศจิกายน

มาตรการช ่วยเหล ือน ิส ิต บ ุคลากรจ ุฬาฯ
และประชาชนท ั่วไปท ี่ประสบภ ัยน ้ำท ่วม



๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ  สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล ช้ัน ๒
อาคารจามจุรี ๕

ท่ีพักช่ัวคราวสำหรับนิสิต ติดต่อสำนักงานหอพักนิสิต โทร.๐-๒๒๑๘-๓๖๔๙

  บุคลากร
มาตรการระยะส้ัน
เงินยืมฉุกเฉิน โครงการสวัสดิการเงินยืมเพ่ือบุคลากรผู้ประสบภัย ปี ๒๕๕๔

เป็นโครงการเฉพาะกิจ ระหว่างวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนเบ้ืองต้น เป็นค่าใช้จ่ายด้านการอยู่อาศัย การซ่อมแซม
และปรับปรุงที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยืมรายละไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท ไม่คิดดอกเบ้ีย

เงินช่วยเหลือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้เงินช่วยเหลือกรณีเดือดร้อนจากภัยพิบัติไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
และพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป เช่น เป็นเจ้าของบ้าน ๘,๐๐๐ บาท ผู้อาศัย ๔,๐๐๐ บาท ท้ังน้ี สมาชิกต้องมี
รายช่ือในทะเบียนบ้านท่ีน้ำท่วม รายละเอียดติดต่อได้ท่ี ๐-๒๒๑๘-๐๕๕๕ ต่อ ๑๑๐๑

ที่พักชั่วคราว ที่หอพักจุฬานิเวศน์  สนามกีฬาในร่ม ๒ ศูนย์กีฬาฯ หอพักนิสิต และที่พักที่คณะ
วิทยาลัยหรือสถาบัน

ท่ีจอดรถช่ัวคราว ท่ีอาคารจามจุรี ๙ และอาคารจอดรถข้างตึกมหาจักรีสิรินธร
การลา หากไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ให้ติดต่อหัวหน้าส่วนงานเพ่ือขอลาเป็นกรณีพิเศษ

มาตรการระยะยาว
เงินยืมเพื ่อซ่อมแซมบ้าน โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื ่อซ่อมแซมที่พักอาศัย

และค่าใช้จ่ายอ่ืนแก่ผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

หมายเหตุ   บุคลากรสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ท่ี งานสวัสดิการ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๓, ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๑



  ประชาชนท่ัวไป
   จุฬาฯได้ประสานความร่วมมือกับนิสิตเก่าจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชน รวมทั ้งคนในพื ้นที ่ในการเข้าไปช่วยเหลือเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื ่อง
โดยวางแผนให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบครบวงจร ท้ังแผนระยะส้ัน ระยะกลาง และ
ระยะยาว
แผนระยะสั้น
กิจกรรมรับบริจาคเงินเพื ่อช่วยเหลือผู ้ประสบภัย ณ บริเวณสยามสแควร์และ

ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง (เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)
หน่วยงานของจุฬาฯ เช่น สถาบันวิจัย และศูนย์เครื่องมือ วิทยาลัยปิโตรเลียมปิโตรเคมี ได้รวบรวม

เคร่ืองอุปโภคบริโภคไปช่วยประชาชนแล้วท่ี จ.อยุธยา และ จ.ลพบุรี
การให้ความรู้แก่ประชาชนในเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับน้ำท่วมผ่านสถานีวิทยุจุฬาฯ
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย จุฬาฯ ที่ศาลา

พระเก้ียว เพ่ือรวบรวมส่ิงของบริจาค ต้ังแต่วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
เปิดบัญชีรับบริจาคท่ี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาด ช่ือบัญชี "จุฬาฯ

รวมใจช่วยพิบัติภัย" เลขท่ีบัญชี ๐๔๕- ๒ ๙๘๒๖๐-๔
เดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยใน ๔ อำเภอ ของ จ.สระบุรี ได้แก่ อ.บ้านหม้อ อ.ดอนพุด อ.หนองโดน และ อ.เสาไห้

ในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม น้ี
โครงการ "น้ำเอยน้ำใจ" คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ผลิตครีมทาป้องกันเท้าเปื่อยและเชื้อรา จำนวน

๒๐๐,๐๐๐ ตลับ เพ่ือนำไปแจกจ่ายให้ประชาชน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสถาบันอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ออกพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ต้ังแต่เดือนตุลาคม

- ธันวาคม ๒๕๕๔
รวมพลนิสิตอาสาสมัครไปช่วยบรรจุส่ิงของลงถุงยังชีพ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

สภากาชาดไทย และศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ดอนเมือง รวมท้ังเป็นอาสาสมัคร
ช่วยเหลือผู้อพยพ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เปิด Hot Line ๐๘๕-๓๓๕-๙๔๒๒เพ่ือประสานงานการรับบริจาคและให้ข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบภัย



แผนระยะกลางและระยะยาว
การระดมชาวจุฬาฯ เพ่ือจัดทำแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากท่ีต้นเหตุอย่างเป็นระบบครบวงจรและย่ังยืน

ต้ังแต่การป้องกัน การเตือนภัย การแก้ไข และการฟ้ืนฟู
การลงพ้ืนท่ีน้ำท่วมเพ่ือช่วยทำความสะอาด ซ่อมแซมบ้าน บูรณะพ้ืนท่ี ต้นไม้และส่ิงแวดล้อม
จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคล่ือนท่ีไปให้บริการ
ช่วยดูแลและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของชาวบ้าน
ให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยตามความต้องการของแต่ละแห่ง

ยกเลิกการแถลงข่าวและเลื่อน
โครงการปลูกป่านิเวศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตามท่ีได้เกิดอุทกภัยข้ึนหลายพ้ืนท่ีในภาคกลาง ซ่ึง จ.สระบุรี เป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีประสบอุทกภัยในคร้ังน้ี     จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกการแถลงข่าว การจัดโครงการปลูกป่านิเวศเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันจันทร์ท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ และขอเล่ือนโครงการปลูกป่านิเวศเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ พ้ืนท่ีของจุฬาฯ จ.สระบุรี ออกไปก่อน

ท้ังน้ีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จะแจ้ง กำหนดการจัดโครงการท่ีแน่นอนอีกคร้ัง




