ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๔๙
----------------------------------------โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๕ (๔/
๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ จึงใหวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิภาพนักเรียน
และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๔๙“
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิการนิสติ มหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย กองทุนสวัสดิการนิสติ มหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๔๕ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือขอตกลงอื่นใด ที่ขดั หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
“กองทุน”
หมายความวา กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
“นักเรียน”
หมายความวา นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึ่งไดชําระคาธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเขากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร หรือถือวาไดชําระคาธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเขากองทุน

๒
“นิสิต”
หมายความวา นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคนทุกระดับ
การศึกษา ซึ่งไดชําระคาธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเขากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต หรือถือ
วาไดชําระคาธรรมเนียมรวมถึงเงินสมทบเขากองทุน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพ
นักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
“รายป”
หมายความวา แตละปการศึกษานับแตวันเปดภาคการศึกษาของ
ปการศึกษานัน้ จนถึงวันเปดภาคการศึกษาของปการศึกษาตอไป
“อุบัติเหตุ”
หมายความวา เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันจากปจจัย
ภายนอกของรางกายและทําใหเกิดผลที่นกั เรียนและนิสติ มิไดเจตนาหรือมุงหวังใหเกิด
ขอ ๕ ใหมีกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้
(๑) เปนคาใชจายชวยเหลือนักเรียนและนิสิตผูป ระสบภัยอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ
(๒) เปนคาใชจายชวยเหลือนักเรียนและนิสิตกรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจาก
ฆาตกรรมและโรคภัย
(๓) เปนคาใชจา ยในกิจการซึ่งเปนสวัสดิการของนักเรียนและนิสิต
ขอ ๖ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียม ในสวนที่กําหนดเปนเงินสมทบเขากองทุน
(๒) เงินที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบกองทุน
(๓) เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบใหกองทุน
(๔) ดอกผลของกองทุน
(๕) รายไดอื่น
ขอ ๗ ใหนักเรียนและนิสิตชําระเงินสมทบเขากองทุนเปนรายป ตามอัตราที่กําหนดในประกาศ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดวย อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดี
มอบหมายเปนประธาน ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ผูอาํ นวยการกองกิจการนิสิต
ผูอํานวยการกองคลัง ผูอาํ นวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหนางานธุรการกอง
กิจการนิสิต หัวหนางานบริการและสวัสดิการกองกิจการนิสิต หัวหนาหนวยกฎหมาย นายกองคการ
นิสิต ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรบัณฑิตศึกษา เปนกรรมการ
คณะกรรมการอาจเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ เปนทีป่ รึกษาของ
คณะกรรมการตามจํานวนทีเ่ หมาะสมได

๓
ขอ ๙ ภายใตกรอบวัตถุประสงคขอ ๕ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่บริหารและดําเนินงาน
เกี่ยวกับกองทุนใหมีประสิทธิภาพ โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ และอัตราการจายเงินชวยเหลือนักเรียน
และนิสิตผูประสบภัยอันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุ การเสียชีวิตอันเนื่องจากการฆาตกรรมและโรคภัย
ตลอดจนรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวของโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
(๒) ไตสวน พิจารณา กําหนดและสั่งจายเงินชวยเหลือ หรือใหไดรับ
สวัสดิการอื่นตามระเบียบ
(๓) พิจารณาบริหารเงินและทรัพยสินของกองทุนใหเกิดดอกผล
(๔) พิจารณาการจัดสวัสดิการอื่นๆ แกนกั เรียนและนิสติ เสนอตอมหาวิทยาลัย
(๕) เสนอแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการตอมหาวิทยาลัยตามความจําเปน
(๖) ประเมินผลการดําเนินงานประจําปเสนอตอมหาวิทยาลัย
(๗) หนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ เงินและทรัพยสินของกองทุนใหใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุน และของผูมอบ
ให
ขอ ๑๑ การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของอธิการบดี
ขอ ๑๒ การจัดหาผลประโยชนของกองทุน ใหคณะกรรมการเสนออธิการบดีพิจารณา
อนุมัติกอนดําเนินการ
ขอ ๑๓ หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ และอัตราการจายเงินชวยเหลือนักเรียนและนิสิต
ผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตอันเนื่องจากการฆาตกรรมและโรคภัย ตลอดจน
รูปแบบเอกสารที่เกี่ยวของ และการจัดสวัสดิการอื่น ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ หามกอหนี้ผูกพันกองทุน หรือใชกองทุนไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ใด ๆ ซึ่งจะ
เปนผลใหตองผูกพันชําระหนี้จากกองทุน เวนแตเปนหลักประกันเพื่อประโยชนในการดําเนินการบริหาร
กองทุนนั้นเอง แตจะตองไมเปนอุปสรรคตอการนํากองทุนมาใชตามวัตถุประสงค
ขอ ๑๕ ภายในหกเดือนนับแตวนั สิ้นปการศึกษา ใหคณะกรรมการเสนอบัญชีตามหลักบัญชี
สากลแสดงงบดุลและรายงานการรับจายเงินกองทุนในปที่ลวงมาแลวใหมหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๑๖ ใหกองกิจการนิสิต เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ ปฏิบตั หิ นาที่
ทางดานธุรการและตามที่คณะกรรมการขอใหดําเนินการตามระเบียบนี้
ขอ ๑๗ การเลิกกองทุนตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยกําหนดเงื่อนไขการชําระบัญชีกองทุนตามสมควร แลวประกาศใหทราบทั่วกัน

๔
ขอ ๑๘ ใหอธิการบดีเปนผูร ักษาการตามระเบียบนี้ และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออกประกาศ
ได การใดที่มไิ ดกาํ หนดไวในระเบียบนี้ หรือไมเปนไปตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินจิ ฉัย
สั่งการตามที่เห็นสมควร แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙
ไขศรี ศรีอรุณ
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

