
 

ดวนที่สุด 

ท่ี ทปอ. ๖๓/ว ๐๑๖๓ 

     ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอความรวมมือปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเยียวยาสังคมและสถาบันอุดมศึกษาท่ีประชุมอธิการบดี 

 แหงประเทศไทย 

เรียน อธิการบดี 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. เอกสารนําเสนอมาตรการเยียวยาสังคมและอุดมศึกษาสูภัย COVID-19 

 ๒. รายงานการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และสถาบันอุดมศึกษา ๔ เครือขาย 

 ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดกําหนดใหมี 

การประชุมเพ่ือหารือประเด็นสําคัญเรงดวนเนื่องในสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 เม่ือวันท่ี 

๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นั้น 

 ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดนําเสนอมาตรการเยียวยาของสถาบันอุดมศึกษาของ 

ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย จากผลจากการประชุมของท่ีประชุมรองอธิการบดีฝายแผนงานและกลยุทธ  

ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ท่ีใหขอมูลจํานวนงบประมาณรวมของมหาวิทยาลัยท่ีจะสามารถสนับสนุน

มาตรการเยียวยาสังคมและอุดมศึกษาในสภาวะ COVID-19 ได ดวยงบประมาณรวมเปนจํานวนประมาณ 

๕,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาพันแปดรอยลานบาท) เพ่ือชวยเหลือเยียวยาสังคมและอุดมศึกษามุงเนนผูท่ีได 

รับผลกระทบท้ังในระยะสั้นและระยะยาวหลังการสิ้นสุดภาวะวิกฤตดวยมาตรการดังตอไปนี้ 

 ๑.  การชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษาและผูปกครองท่ีไดรับผลกระทบในวงกวาง โดยการชวยเหลือ 

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒ ในปการศึกษา ๒๕๖๓  

รวมท้ังการผอนผันการชําระคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา ท้ังนี้การบริหารจัดการจะเปนรูปแบบใด 

เพ่ือชวยในการเยียวยาและมุงตรงไปยังกลุมเปาหมายนิสิต นักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบอยางแทจริง เปนอํานาจ

ของสภามหาวิทยาลัยท่ีจะพิจารณา ในวงเงินประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันลานบาท)  คิดเปนรอย

ละ ๓๔.๕ ของยอดเงินรวม  

 ๒.  การชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบชั่วคราวและสามารถฟนตัวไดในระยะเวลาอัน

สั้น โดยการจัดตั้ งกองทุนเยียวยานิสิตนักศึกษา เปนการให เ งินกู ไม มีดอกเบี้ย  ในวงเ งินประมาณ

๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันลานบาท) คิดเปนรอยละ ๓๔.๕ ของยอดเงินรวม 

 ๓.  การชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษามุงเปาไปท่ีผูไดรับผลกระทบระยะยาว โดยการจัดตั้งกองทุน 

การ ศึกษาใหนิสิตนักศึกษาไดเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษา การจัดตั้งกองทุนชวยเหลือการจางงาน การหางาน



๒ 
 

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา  ในวงเงินประมาณ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดรอยลานบาท) คิดเปนรอยละ ๑๒  

ของยอดเงินรวม  

 ๔.  การชวยเหลือนิสิตนักศึกษา อาจารย บุคลากร ผูมีสวนเก่ียวของในสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน และ

สังคม โดยการเตรียมความพรอมในการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม สถานท่ีกักกัน จัดตั้งกลุมจิตอาสา การผลิต

แอลกอฮอลเจล หนากากอนามัย การสนับสนุนงบวิจัยเรงดวน การสรางนวัตกรรมทางการแพทย การทําประกัน

สุขภาพโรค COVID-๑๙ การจัดการเรียนการสอนออนไลน รวมท้ังการคืนคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียม

หอพัก คาธรรมเนียมการรักษาสภาพ และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ในวงเงินประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

(หนึ่งพันหนึ่งรอยลานบาท)  คิดเปนรอยละ ๑๙ ของยอดเงินรวม  

 ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเครือขายท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยยังสนับสนุนนโยบาย

ภาครัฐในการปรับลดงบประมาณของแตละสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือการเยียวยาสังคมในภาพรวมอีกเปนจํานวน 

๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สามรอยลานบาท) ถารัฐบาลนําเงินจํานวนนี้กลับคืนใหสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใชสมทบ

การจัดต้ังกองทุนใหความชวยเหลือนิสิตนักศึกษาในระยะยาว จะทําใหวงเงินสนับสนุนในกองทุนการศึกษาสูง 

ไดถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันลานบาท)  ซ่ึงจะชวยเหลือนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบเปนจํานวนมากข้ึน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาดําเนินการตามมาตรการเยียวยาสังคมแลสถาบันอุดมศึกษา  

ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย จักเปนพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สวุรรณสวัสดิ์) 

ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

 

 

สํานักงานเลขาธิการท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

โทรศัพท ๐-๒๑๒๖-๕๑๑๑ กด ๐  

e-mail : contacts@cupt.net 

 

 

mailto:contacts@cupt.net


มาตรการเยียวยาสงัคมและอุดมศึกษา
สูภัย COVID-19

ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย



มาตรการเยียวยาสังคมและอุดมศึกษา สูภัย COVID-19 ทปอ.
รวม 5,800 ลานบาท

2,000 
(34.5%)

2,000
(34.5%)

700
(12%)

1,100 
(19%)

มาตรการเยยีวยาสงัคมและอดุมศกึษา ทปอ (ลา้นบาท)

1. การชว่ยเหลอืเยยีวยานสิตินักศกึษาและ
ผูป้กครองทีไ่ดรั้บผลกระทบในวงกวา้ง 

2. การชว่ยเหลอืเยยีวยานสิตินักศกึษาทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบชัว่คราวและสามารถฟ้ืนตวัไดใ้น
ระยะเวลาอนัสัน้ 
3. การชว่ยเหลอืเยยีวยานสิตินักศกึษามุง่เป้าไปที่
ผูไ้ดรั้บผลกระทบระยะยาว 

4. การชว่ยเหลอืนสิตินักศกึษา อาจารย ์บคุลากร 
ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในสถาบนัอดุมศกึษา ชมุชน และ
สงัคม 



1. การชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษาและผูปกครองท่ีไดรับ
ผลกระทบในวงกวาง 2,000 ลานบาท

 โดยการชวยเหลือคาเลาเรยีนและคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 

และภาคการศึกษาท่ี 2 ในปการศึกษา 2563  รวมท้ังการผอนผันการชําระคา

เลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา  

 ท้ังนี้การบริหารจัดการจะเปนรูปแบบใดเพื่อชวยในการเยียวยาและมุงตรงไปยัง

กลุมเปาหมายนิสิต นักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบอยางแทจริง เปนอํานาจของสภา

มหาวิทยาลัยท่ีจะพจิารณา 



2. การชวยเหลือเยียวยานสิิต
นักศึกษาที่ไดรับผลกระทบชั่วคราว
และสามารถฟนตัวไดในระยะเวลา
อันส้ัน 2,000 ลานบาท

 โดยการจัดตั้งกองทุนเยียวยานิสิต

นักศึกษา เปนการใหเงินกูไมมีดอกเบ้ีย



3. การชวยเหลือเยียวยานสิิตนกัศึกษามุงเปา
ไปที่ผูไดรับผลกระทบระยะยาว 700 ลานบาท

 โดยการจัดตั้งกองทุนการศึกษาใหนิสิตนักศึกษาได

เลาเรียนจนสําเร็จการศึกษา 

 การจัดตั้งกองทุนชวยเหลือการจางงาน การหา

งานสําหรับผูสําเร็จการศึกษา  



4. การชวยเหลือนิสิตนักศึกษา อาจารย บุคลากร ผูมีสวนเกี่ยวของใน
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน และสังคม 1,100 ลานบาท

 โดยการเตรียมความพรอมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานท่ีกักกัน จัดตั้ง

กลุมจิตอาสา การผลิตแอลกอฮอลเจล หนากากอนามัย 

 การสนับสนุนงบวิจัยเรงดวน การสรางนวัตกรรมทางการแพทย การทําประกัน

สุขภาพโรค COVID-19 การจัดการเรียนการสอนออนไลน การจัดหา SIM

 การคืนคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมหอพัก คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 



ขอเสนอแนะตอรฐับาล

300 ลานบาท 

ท่ีมหาวิทยาลัยตองคืนเขางบกลาง

รัฐคืน 300 ลานบาท

เขากองทุนอุดมศึกษา



มาตรการสนับสนุนดานอ่ืน ๆ 

โรงพยาบาลสนาม                 

2,000 เตียง

สถานที่กักกัน                           

1,400 คน

จิตอาสา                                     

ไมนอยกวา 10,000 คน



นวัตกรรมทางการแพทย



นวัตกรรมทางการแพทย



การเรียนการสอนออนไลน – 4 เครือขาย ทปอ.



ทปอ. เราจะสูไปดวยกนั
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สรุปรายงานการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และสถาบันอุดมศึกษา 4 เครือขาย 

วันพุธท่ี 15 เมษายน 2563  เวลา 15.00 น. 

______________________________________ 

 

ประเด็นจากการประชุม อว. รวมกับ ทปอ. ท้ัง 4 แหง 

 1.  การนําเสนอมาตรการเยียวยาของสถาบันอุดมศึกษา 4 เครือขาย 

  1.1  ประธานท่ีประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เสนอขอมูลการใหความชวยเหลือ 

นักศึกษาในหลากหลายรูปแบบ และจัดกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมใหพรอมประเด็นวา รัฐบาลจะชวยนักศึกษาได

อยางไรบาง ตองการขอเสนอจากทุกทานในเรื่องการดูแลนักศึกษาใหสามารถเรียนไดอยางตอเนื่อง 

  1.2  ประธานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เสนอ มาตรการ 3 ดาน คือ  

   (1)  ดานคาใชจายการเรียน: การลดคาธรรมเนียมการศึกษา 10-20% สําหรับภาคฤดูรอน

และภาค 1/63 ผอนชําระ และขยายเวลาการชําระ ยกเวนคาปรับทุกกรณี สงเอกสารตางๆ ฟรี ไมคิดคาใชจาย 

ทุกรายการ จัดตั้งกองทุนจางงานชวยเหลือใหสามารถมีรายไดบางในการทํางาน  

   (2)  ดานการเรียนการสอน: การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน โดยการพัฒนาระบบ

และจัดหาโปรแกรมการเรียนการสอนและการประเมินผลแบบออนไลน เตรียมมาตรการแกไขปญหาชวยเหลือ

นักศึกษาในการเรียนออนไลน ปรบัเปลี่ยนวิธีการฝกงานและเรียนปฏิบัติ  

   (3)  ดานความเปนอยู: ผอนชําระคาหอพักได งดเก็บคาหอพักชวงภาคฤดูรอน เจรจาหอพัก

เอกชนชวยลดภาระ 

  1.3  ประธานท่ีประชุมอธิการบดีสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นําเสนอ 5 มาตรการ เพ่ือ

ชวยเหลือนักศึกษา และดําเนินการอยางตอเนื่อง แตติดขัดเรื่องบางหลักสูตรยังไมไดรับการรับทราบจาก กกอ. (2,xxx 

หลักสูตร) สงผลใหนักศึกษาไมสามารถกู กรอ กยศ ได ชวงนี้ยังตองปรับแกขอบังคับท่ีเก่ียวของ เชนการทําสหกิจ

ศึกษาแบบออนไลน เสนอใหมีมาตรการชวยผอนผันดอกเบี้ยเงินกู เชนลดเงินตนพรอมดอกเบี้ย 1 ป และอาจมีวงเงิน

กูสําหรับสถานบันการศึกษาเอกชน เพ่ือเสริมสภาพคลองไดอีกทาง 
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  1.4  ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 34 สถาบัน เสนอ  

  สถาบันอุดมศึกษาท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย รวมมือรวมใจกันดวยงบประมาณรวม 

5,800,000,000 บาท (หาพันแปดรอยลานบาท) 

  (1)  การชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษาและผูปกครองท่ีไดรับผลกระทบในวงกวาง  โดยการ

ชวยเหลือคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ในปการศึกษา 2563  

รวมท้ังการผอนผันการชําระคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา  ท้ังนี้การบริหารจัดการจะเปนรูปแบบใดเพ่ือชวย

ในการเยียวยาและมุงตรงไปยังกลุมเปาหมายนิสิต นักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบอยางแทจริง เปนอํานาจของ 

สภามหาวิทยาลัยท่ีจะพิจารณา ในวงเงินประมาณ 2,000,000,000 บาท (สองพันลานบาท)  คิดเปนรอยละ 34.5 ของ

ยอดเงินรวม  

  (2)  การชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบชั่วคราวและสามารถฟนตัวไดในระยะเวลา

อันสั้น โดยการจัดตั้งกองทุนเยียวยานิสิตนักศึกษา เปนการใหเงินกูไมมีดอกเบี้ย ในวงเงินประมาณ 2,000,000,000 

บาท (สองพันลานบาท) คิดเปนรอยละ 34.5 ของยอดเงินรวม 

  (3)  การชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษามุงเปาไปท่ีผูไดรับผลกระทบระยะยาว โดยการจัดตั้งกองทุน 

การศึกษาใหนิสิตนักศึกษาไดเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษา การจัดตั้งกองทุนชวยเหลือการจางงาน การหางานสําหรับ

ผูสําเร็จการศึกษา  ในวงเงินประมาณ 700,000,000 บาท (เจ็ดรอยลานบาท)  คิดเปนรอยละ 12 ของยอดเงินรวม  

  (4)  การชวยเหลือนิสิตนักศึกษา อาจารย บุคลากร ผูมีสวนเก่ียวของในสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน 

และสังคม โดยการเตรียมความพรอมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานท่ีกักกัน จัดตั้งกลุมจิตอาสา การผลิต

แอลกอฮอลเจล หนากากอนามัย การสนับสนุนงบวิจัยเรงดวน การสรางนวัตกรรมทางการแพทย การทําประกัน

สุขภาพโรค COVID-19 การจัดการเรียนการสอนออนไลน รวมท้ังการคืนคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียม

หอพัก คาธรรมเนียมการรักษาสภาพ และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ในวงเงินประมาณ 1,100,000,000 บาท  (หนึ่งพัน

หนึ่งรอยลานบาท)  คิดเปนรอยละ 19 ของยอดเงินรวม  

  ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเครือขายท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยยังสนับสนุนนโยบาย

ภาครัฐในการปรับลดงบประมาณของแตละสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการเยียวยาสังคมในภาพรวมอีกเปนจํานวน 

300,000,000 บาท  (สามรอยลานบาท) ถารัฐบาลนําเงินจํานวนนี้กลับคืนใหสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใชสมทบการจัด 

ตั้งกองทุนใหความชวยเหลือนิสิตนักศึกษาในระยะยาว จะทําใหวงเงินสนับสนุนในกองทุนการศึกษาสูงไดถึง 

1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันลานบาท)  ซ่ึงจะชวยเหลือนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบเปนจํานวนมากข้ึน 

  นอกจากนี้ เครือขายท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 4 แหง ไดรวมกันจัดทํา Online 

Education Academy เผยแพรบน Facebook เพ่ือเปนแหลงเรียนรูชุมชนในการจัดการศึกษาแบบออนไลนนับเปน

สวนหนึ่งของการสนับสนุนใหการเรียนการสอนออนไลนใหมีคุณภาพ และเปนท่ีแพรหลายมากข้ึน 
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 2.  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี ใหกระทรวง อว. เสนอแนวคิดเรื่องนวัตกรรมดาน

สาธารณสุข และ การจางงานหลังการเกิด COVID การพัฒนาชุมชน เพ่ือยกระดับเกษตรกร (ผานโครงการยุวชนสราง

ชาติ)  

 3.  กระทรวง อว. ประสาน กสทช. เพ่ือชวย OEA by UNPT ในการจัดหา Educational SIM ใหนักศึกษา

เรียนออนไลนได 

 4.  มหาวิทยาลัยตองมารวมกัน reskill-upskill คนวัยทํางานแบบออนไลน หรือชวยคิดโครงการศึกษาตอ

เพ่ือดึงคนวางงานออกจากตลาดแรงงานมาเขาระบบการศึกษา 

 5.  ในเรื่องการกูยืมเงินจาก กยศ. ตอนนี้กําลังหาทางออกในกรณีหลักสูตรท่ียังไมไดการรับทราบจาก กกอ. 

และขอใหมหาวิทยาลัยชวยในการตามคนท่ีคางหนี้มาชําระหนี้ ทาง สมอ. ก็เรงเรื่องการรับทราบหลักสูตร สวนเรื่อง

การลดตน-ลดดอกหรือผอนผันหนี้  กยศ. ทางกระทรวง อว. จะดําเนินการเรื่องระเบียบและเสนอไปทาง

กระทรวงการคลังเพ่ือประกาศใชตอไป 

 6.  สมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (สมาคม ควอท) 

ทําหนาท่ีอบรมพัฒนาอาจารย  ยินดีจะชวยอาจารยในเรื่องการเรียนการสอนออนไลนดวย และ กกอ. กําลังพิจารณา 

relax เรื่องการประกันคุณภาพและเปดชองการประเมินผลแบบ Pass-Fail แทนเกรด Platform ใหมของ อว.จะใช

เงิน จาก พรบ. เงินกู จะเก่ียวของกับการพัฒนา SME   

 7.  ผลการประชุมกกอ  

  7.1  กกอ.ใชอํานาจแทน กมอ. อนุโลมใหการประกันคุณภาพหลักสูตรจะเลื่อนการสงผลออกไป  

1 ภาคการศึกษา สวนผลการประกันคุณภาพท่ีตองใชพิจารณาทุน กรอ กยศ. นั้นจะใชผลของปกอนหนามาใชแทน 

  7.2  อว จะทําหนังสือแจงมหาวิทยาลัย เรื่องการขยายระยะเวลาการจัดการศึกษาวาเปนอํานาจของ

สภามหาวิทยาลัย 

 8.  เม่ือรับมือกับสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจมาถึง ทาน รมต. อยากใหเตรียมการประสานงานหนวยงานในพ้ืนท่ี 

รับมือในเรื่องระบบสาธารณสุขใหพรอม เชน รพ.สนาม isolation pod การผลิตวัสดุทางการแพทยตาง ๆท่ีจําเปน

มหาวิทยาลัยท่ีมีโรงเรียนแพทยก็จัดสงนักศึกษาแพทยปสุดทายทํางานภายใตการดูแลของอาจารยดวย 

 9.  การชวยเหลือการไดงานทําของบัณฑิต จะอยูในโครงการ อว. ยุวชนสรางชาติ 

ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  

15 เมษายน 2563 
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