ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 191 / 2564)
เรื่อง หลักเกณฑ แนวปฏิบตั ิ และอัตราการจายเงินชวยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 (COVID-19)
..........................................................
ตามที่ ส ภาวการณ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ ใ หม 2019 (COVID-19)
ได แ พรก ระจายในพื้ นที่ต า ง ๆ อยางกว า งขวางทั้งภายในและตางประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข ไดมี
ประกาศให เปน โรคติ ดต ออั นตราย และมีการพบผูติ ดเชื้อเพิ่มขึ้น อย างตอเนื่ องจํา นวนมากในสภาวการณ
ดังกลาว มหาวิทยาลัยขอนแกนตระหนักและมีความหวงใยตอศึกษามหาวิทยาลัยอยางมาก ดังนั้น เพื่อเปน
ชองทางการชวยเหลือ และเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่พบการติดเชื้อ หรือกรณีเสียชีวิตจาก
เชื้อไวรัสโคโรนาดังกลาว อีกทั้ง เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหกับนักศึกษา และใหความเชื่อมั่นวามหาวิทยาลัยเปน
สถาบันการศึกษาทีม่ จี ิตสํานึก มีความรับผิดชอบบุคลากร นักศึกษา และตอชุมชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 (1) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2558 และตามมติคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมครั้งที่
14/2563 เมื่อวันที่ 30 ธั นวาคม 2563 จึงเห็นควรให ออกประกาศหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และอัตราการ
จายเงินชวยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ไว ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 191/2564) เรื่อง หลักเกณฑ
แนวปฏิบัติ และอัตราการจายเงินชวยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 (COVID-19)
ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ขอ 3 ขอความในประกาศใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกระดับ
การศึกษา ที่มีสถานภาพเปนนักศึกษา

-2“เงินชวยเหลือ” หมายความวา เงินที่มหาวิทยาลัยมอบใหนักศึกษากรณีที่ติดเชื้อ หรือ
มอบใหทายาทกรณีที่เสียชีวิตอันเนื่องจากเชื้อไวรัส
“เชื้อไวรัส” หมายความวา เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19)
ขอ 5 ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ
5.1 นักศึกษาที่ไดรับ การตรวจพิสูจนทางหองปฏิบัติการและพบการติดเชื้อไวรัสหรือมี
ใบรั บ รองแพทย จ ากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อ หนวยงานของรัฐ ที่ เชื่ อ ถื อ ได ว า ติ ดเชื้อ ไวรั สมีสิ ทธิ ไ ด รั บ เงิน
ชวยเหลือเปนคารักษาพยาบาลตามที่จายจริงจํานวนไมเกิน 50,000.-บาท (หาหมื่นบาทถวน)
5.2 นักศึกษาเจ็บปวยดวยภาวะโคมา หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทลมเหลว
หรือ การเจ็บปวยระยะสุดทายซึ่งเปนการเจ็บปวยรุนแรงที่แพทยลงความเห็นวาไมมีวิธีการรักษาใหห ายได
หรือเปนสาเหตุทําใหเสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัส ใหทายาทมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือจํานวน
500,000.- บาท (หาแสนบาทถวน) ซึ่งทายาทดังกลาวจะตองเปนทายาทโดยชอบตามที่กฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ การติดเชื้อไวรัสตาม 5.1 และ 5.2 จะตองไมเกิดจากความจงใจโดยกระทําการใหตน
ไดรับเชื้อ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนเหตุใหตนตองติดเชื้อไวรัส เชน ฝาฝนการ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการติดเชื้อของหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัส หรือฝาฝนหลัก เกณฑตามประกาศของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกั บมาตรการด า นการ
ปองกันเชื้อไวรัส
ขอ 6 การขอรับเงินชวยเหลือ
6.1 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาติ ด เชื้ อ ไวรั ส ให ท ายาทผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น ช ว ยเหลื อ หรื อ
ผูไดรับ มอบอํานาจ หรือคณบดีที่นักศึกษาผูนั้นสังกั ด หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี ยื่นคําขอรับเงิน
ชวยเหลือตามแบบคําขอทายประกาศนี้ พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาของผูติดเชื้อไวรัส หลักฐาน
แสดงผลการตรวจพบเชื้อไวรัส และสําเนาใบเสร็จคารักษาพยาบาลที่ระบุคาใชจายอันเนื่องมาจากการรักษา
โดยใหดําเนินการภายใน 90 วัน นับแตวันที่ตรวจพบการติดเชื้อไวรัส หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวถือวา
ไมประสงคจะขอรับเงินชวยเหลือ
6.2 ในกรณีที่นักศึกษาเสียชีวิต ใหท ายาทผูมีสิทธิไดรับ เงินชว ยเหลือ หรือผูไดรับมอบ
อํ านาจ ยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือตามแบบคําขอทายประกาศนี้ พรอมแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูยื่นคําขอ สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาผูเสียชีวิต หลักฐานแสดงผลการตรวจพบเชื้อไวรัส และ
สําเนาใบมรณบั ตร ภายใน 180 วัน นับแตวัน ที่เสียชีวิต หากไมดํ าเนินการภายในกําหนดดังกลาวถือวาไม
ประสงคจะขอรับเงินชวยเหลือ
ขอ 7 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลการขอรับเงินชวยเหลือประกอบดวย
รองอธิการบดีที่อธิการบดี มอบหมาย เปนประธาน ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัม พันธ

-3ผูอํ านวยการกองคลั ง ผูอํา นวยการกองกฎหมาย ผู แ ทนจากคณะที่ นัก ศึ กษาสัง กัด 1 คน เป น กรรมการ
ขาราชการหรือพนักงานกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เปนกรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน
และเปน ผูชว ยเลขานุ การ อี กจํ านวน 2 คน โดยมีห นาที่ ตรวจสอบข อ มูล และความถู ก ตอ งของเอกสาร
เพื่อเสนอตออธิการบดีพิจารณา
ขอ 8 ในกรณีสวนงานใดที่มีนักศึ กษาซึ่งมีความเสี่ยงต อการติดเชื้อ ไวรัส มี ความประสงค จ ะ
กําหนดอัตราเงินชวยเหลือมากกวาที่กําหนดไวในประกาศนี้ สวนงานสามารถกําหนดเพิ่มเติมไดโดยใชเงิน
รายไดของสวนงานจายเพิ่มเติมจากอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศฉบับนี้ โดยใหเสนอเรื่องต อ
คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ
ขอ 9 หลักฐานประกอบการเบิกจาย
9.1 กรณีจายเงินชวยเหลือตามขอ 5.1 ใหใชใบเสร็จรับเงินตามที่จายจริง
9.2 กรณีจายเงินชวยเหลือตามขอ 5.2 ให ใชใบสําคัญ รับเงินของทายาทโดยชอบตามที่
กฎหมายกําหนด
ขอ 10 ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนผูอนุมัติสั่งจายเงินชวยเหลือตาม
อัตราที่กําหนด
ขอ 11 ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัติหรือการตีความให
อธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564

(รองศาสตราจารยชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

