
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนโยบายเชิงรุก 

ตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสติ 

เร่งประสานการท างานในทุกมิติเพื่อสู้ภัย COVID -19 

 

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 คณะกรรมการเฝ้าระวัง ฯ COVID -19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
คณะอนุกรรมการระดับวิทยาเขต ได้มีการประชุม ครั้งที่ 5/2563 ในระบบการประชุมออนไลน์ (App Zoom 
Cloud meetings) ตามมาตรการ Work from Home  โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ( COVID -19) เป็นประธานเปิดการประชุม  

ดร .จงรั ก  วั ชรินทร์ รัตน์  รั กษาการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้กล่าวถึงการ
ท างานที่ผ่านมาของทุกส่วนงาน ทุกวิทยาเขตที่ร่วมมือ
ร่วมใจกันเพ่ือรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) ตั้งแต่
ป ล า ย เ ดื อ น ม ก ร า ค ม  –  มี น า ค ม  2563 ว่ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับค าชมเชยในผลงานที่
ออกมาในหลายๆ เรื่อง และเพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด จากนี้ไปจะด าเนินการในนโยบาย
เชิงรุก โดยขอให้ทุกส่วนงาน ทุกวิทยาเขต เร่งประสาน
การท างานในทุกมิติ สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมกันต่อสู้กับสถานการณ์ COVID -19 ซึ่งอาจมี
ระยะเวลาการแพร่ระบาดยาวนานกว่า 1 ปี 

รักษาการแทนอธิการบดีได้กล่าวถึงแผนการท างานเชิงรุก ว่า มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณ จ านวน 
กว่า4 ล้านบาท ส าหรับโครงการนวัตกรรมเพ่ือรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในระยะเร่งด่วน ซึ่ง
คาดว่านวัตกรรมดังกล่าวจะเสร็จออกมาภายใน 1- 2 เดือนนี้  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้สนับสนุนกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขของประเทศ โดยให้พ้ืนที่สวนแสนปาล์ม (ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ) เป็นโรงพยาบาล
สนาม และ ให้พ้ืนที่สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ห้วยทาก  จ.ล าปาง เป็นพ้ืนที่ส าหรับกักตัวผู้ที่เดินทางกลับมาจาก
ต่ า งป ร ะ เทศและหรื อ ผู้ ที่ มี ภ า ว ะ เ สี่ ย ง  แล ะล่ า สุ ด สภ ามหา วิ ท ยาลั ย เ กษตรศาสตร์ ไ ด้ เ สนอ ให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งกองทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนิสิต อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์จะเร่งด าเนินการต่อไป 



สรุปสาระส าคัญของการประชุมในครั้งนี้ มีดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 23 - 26 เมษายน 2563 โดยให้มีการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ 216 รายวิชา 317 หมู่เรียน (รายวิชาปกติ 264 หมู่เรียน /โครงการ
พิเศษ 53 หมู่เรียน)  ทั้งนี้ นิสิตสามารถผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้เป็นเวลา 2 เดือน หรือหากมี
กรณีจ าเป็นอ่ืนใด ให้นิสิตเสนอเรื่องผ่านคณะ และส านักบริหารการศึกษา เพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยก าลังพิจารณาหาแนวทางพัฒนารายวิชาออนไลน์ เพ่ือหาเครื่องมือหรือซอฟท์แวร์ที่
เหมาะสม ให้บริการส าหรับอาจารย์ นิสิต และบุคลากร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

3. การปรับลดงบประมาณรายรับรายจ่ายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นชอบในหลักการที่
จะปรับลด 10 % ส าหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2563  และให้ผ่อนช าระได้ 3 
เดือน ทั้งนี้ ยังมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ COVID -19 ใน
รูปแบบอื่น ๆ  เช่น ทุนการศึกษา ทุนนิสิตช่วยงาน เป็นต้น 

4. การพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาโอกาส ศักยภาพการท างาน โดยให้กองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการติดตาม
สอบถามทุกส่วนงานและส่วนกลางในการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม แก่บุคลากร ในช่วงเดือน 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 และให้ส านักบริหารการศึกษา ส ารวจไปยังคณะต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัด
หลักสูตรอบรม เพ่ือเพ่ิมทักษะดิจิทัลในการสอน การสอบ  

5. การจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนิสิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทา เยียวยา ช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับ
ผลกระทบจาก สถานการณ์ COVID -19 อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะจัดตั้งเป็นกองทุนกลางและจะมีการ
พิจารณาถึงแหล่งเงินทุนและการบริหารจัดการกองทุนต่อไป 

6. การเปิดภาคเรียนการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เห็นชอบในหลักการ ก าหนดเปิดภาคเรียน 
ประมาณกลางเดือน กรกฎาคม 2563 

7. การปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารและการท างาน เป็นเชิงรุก ในภารกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัย 
โดยให้ทุกส่วนงานส่งแผนการท างานเชิงรุก เสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป 

 

สรุปโดย : งานประชาสัมพันธ์ มก. วันที่ 14 เมษายน 2563 


