กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2545 และในปการศึกษา 2549
ไดมีโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเขารวมกองทุนสวัสดิภาพ จึงไดมีการเปลี่ยนชื่อ เปน กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
วัตถุประสงคเพื่อ
1. เปนคาใชจายชวยเหลือนักเรียนและนิสิตผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
2. เปนคาใชจายชวยเหลือนักเรียนและนิสิตกรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากฆาตกรรมและโรคภัย
3. เปนคาใชจายในกิจการซึ่งเปนสวัสดิการของนักเรียนและนิสิต
เงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได ม าจากการจั ด เก็ บ เงิ น เพื่ อ เป น เงิ น สมทบกองทุ น สวั ส ดิ ภ าพนั ก เรี ย นและนิ สิ ต จากนั ก เรี ย นและนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรทุ ก ระดั บ
การศึกษา ซึ่งในการจัดเก็บเงินสมทบนั้นจะจัดเก็บจากนักเรียนและนิสิต 1 คนตอ 1 ปการศึกษา ไดแก
- นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เงินสมทบอัตรา 160 บาท
- นิสิตระดับปริญญาตรี
เงินสมทบอัตรา 160 บาท
- นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เงินสมทบอัตรา 235 บาท
สิทธิของนักเรียนและนิสิต
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคมของแตละรอบปการศึกษา ยกเวนนิสิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครูประจําการจะเริ่มตั้งแต
วันที่เปดการศึกษาในปนั้น จนถึงวันกอนเปดภาคการศึกษาของปถัดไป
สิทธิในการไดรับเงินชวยเหลือ
ตองเปนกรณีนักเรียนหรือนิสิตที่ไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือเกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ หรือภัยที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
แตไมรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากความจงใจของนักเรียนและนิสิตผูไดรับความเสียหายเอง หรือนักเรียนและนิสิตมีสวนกอใหเกิดเหตุขึ้น หรือเกิด
จากการจงใจกระทําผิดกฎหมายอาญาของนักเรียนและนิสิตนั้น
ในกรณีที่นักเรียนหรือนิสิตเสียชีวิต ใหจายเงินชวยเหลือทั้งจํานวนแกบุคคลที่ระบุไวในแบบแสดงเจตนาระบุผูรับเงินชวยเหลือ
หากผูที่ระบุไวในแบบแสดงเจตนาฯ เสียชีวิตหรือสาบสูญ หรือไมมีบุคคลตามที่ระบุไว ใหจายเงินชวยเหลือทั้งจํานวนแกบุคคลที่ระบุไวในลําดับถัดไป
หากไมมีบุคคลที่ระบุในลําดับถัดไปมหาวิทยาลัยจะจายเงินชวยเหลือใหกับผูปกครองของผูเสียชีวิตตามที่เห็นสมควร
การติดตอขอรับเงินชวยเหลือ
ใหนักเรียนหรือนิสิต ขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนไดภายในระยะเวลา 180 วัน นับแตวันที่ไดรับอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตแลวแตกรณี
โดยใชหลักฐานดังตอไปนี้
กรณีอุบัติเหตุ
1. ใบรับรองแพทยฉบับจริง
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
3. สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนหรือนิสิต
กรณีสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพ
1. ใบรับรองแพทยฉบับจริง
2. สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรประจําตัวนิสิต
3. สําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับสิทธิ
กรณีเสียชีวต
ิ
1. สําเนาใบมรณบัตร
2. สําเนาใบชันสูตรพลิกศพหรือใบบันทึกประจําวันของเจาหนาที่ตํารวจ
3. สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรประจําตัวนิสิต
4. สําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิ
5. สําเนาบัตรประชาชนและของผูมีสิทธิ
** ในกรณีที่ผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต รถยนต ใหใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ
พ.ศ.2535 กอน หากเบิกคารักษาพยาบาลจากสิทธิดังกลาวเต็มตามสิทธิแลวจะดําเนินการขอเบิกจากกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตใน
จํานวนที่เหลืออยู โดยใหใชหลักฐานสําเนาในการเบิกจายตามวรรคหนึ่งได แตตองรับรองจํานวนเงินที่เบิกไปแลว และระบุจํานวนเงินที่จะขอเบิกเพิ่ม
ใหชัดเจน
** ในกรณีที่ รถไม มี พรบ. หรือ พรบ. ขาด หากค ารัก พยาบาลไมเกิน 15,000 บาท นัก เรีย นหรื อ นิ สิต ตอ งชํ าระเงิน คา
รักษาพยาบาลดวยตนเอง หากคารักษาพยาบาลเกิน 15,000 บาท สวนที่เกินสามารถมาเบิกจากกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตได
** มหาวิทยาลัยอาจเพิกถอน ระงับ หรือเรียกเงินชวยเหลือคืนหากพบวานักเรียนหรือนิสิต มิไดชําระเงินสมทบเขารวมกองทุน หรือแสดง หรือ
ยินยอมใหผูอื่นแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ
**ในกรณีที่พบวานักเรียนหรือนิสิตแสดงหรือยินยอมใหผูอื่นแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ ถือวานักเรียนหรือนิสิตผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง

เงินชวยเหลือนักเรียนและนิสิตผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
จํานวนเงินชวยเหลือ/บาท

รายการความชวยเหลือ

นักเรียน/ปริญญาตรี

1. สูญเสียชีวิต อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
2. สูญเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรม หรือโรคภัยไขเจ็บ
3. สูญเสียมือ 2 ขาง หรือเทา 2 ขาง หรือตา 2 ขาง/และมือและเทา 1 ขาง หรือมือและตา 1 ขาง

หรือเทาและตา 1 ขาง

ปริญญาโท/เอก

150,000

250,000

75,000

125,000

150,000

250,000

4. สูญเสียตา 1 ขาง หรือมือ 1 ขาง หรือเทา 1 ขาง

75,000

125,000

5. สูญเสียความสามารถในการสืบพันธุจากอุบัติเหตุ

75,000

125,000

6. สูญเสียการรับฟงเสียง หรือการพูดออกเสียง

75,000

125,000

7. สูญเสียนิ้วหัวแมมือ และหรือนิ้วชี้

30,000

50,000

8. สูญเสียนิ้วมืออื่น ๆ นิ้วละ

7,500

12,000

9. สูญเสียนิ้วเทา นิ้วละ

4,500

7,500

10. ทุพพลภาพทั้งหมดอยางถาวร

150,000

125,000

11. ทุพพลภาพบางสวนอยางถาวร

75,000

125,000

12. คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ กรณีคนไขใน/คนไขนอก จายตามที่จายจริง แตไมเกิน

15,000

25,000

150/วัน
ตามจํานวนที่คณะกรรมการ
เห็นชอบ

250/วัน
ตามจํานวนที่คณะกรรมการ
เห็นชอบ

13. คาชดเชยอุบัติเหตุ กรณีผูปวยใน (อยางนอย 2 วันขึ้นไป) แตไมเกิน 15 วัน
14. การใหเงินชวยเหลือในกรณีอื่นๆนอกเหนือจากรายการขางตนให คณะกรรมการพิจารณากําหนดเงินชวยเหลือตามความเหมาะสมเปนราย ๆ ไป

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และเงินชวยเหลือนักเรียนและนิสิต
ผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 กําหนดใหผูทไ
ี่ ดรบ
ั ทุนการศึกษารับผิดชอบการชําระเงินสมทบเขากองทุนสวัสดิภาพ
นักเรียนและนิสต
ิ มหาวิทยาลัยนเรศวรดวยตนเอง

** ติดตอขอรับเงินชวยเหลือฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ งานบริการและสวัสดิการ (หอง IS 1007) กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค
มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-1215 http://www.sad.nu.ac.th/We_pa_nisit/index2.htm

