ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือแกนักศึกษาผูไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564 (นักศึกษาใหม รหัส 64)
----------------------------------------------ตามสถานการณปจจุบันที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลาย
ประเทศรวมทั้งประเทศไทย อีกทั้งมีการแพรกระจายไปยังหลายพื้นที่ในประเทศไทย กอใหเกิดผลกระทบตอ
ประชาชนดานสุขภาพอนามัยและทางเศรษฐกิจในวงกวาง รวมถึงประชาคมมหิดล (นักศึกษา คณาจารยและ
บุคลากร) ดวย มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงผลกระทบที่นักศึกษาไดรับจากการแพรระบาดของโรคติ ดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดกําหนดมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือและบรรเทาใหนักศึกษาที่
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภททุนการศึกษา
ทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือแกนักศึกษาผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564 (นักศึกษาใหม รหัส 64) ประเภททุน
ชวยเหลือ ทุนละ 5,000 บาท จํานวน 200 ทุน รวมเปนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) โดยไดรับเงิน
สนับสนุนจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. คุณสมบัติผูสมัครขอรับทุนการศึกษา
2.1 เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับกอนปริญญาตรีและปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ประจํา
ปการศึกษา 2564 (นักศึกษาใหม รหัส 64)
2.2 เปนผูไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ไดแก
2.2.1 เปนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ
2.2.2 เปนผูที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
2.2.3 เปนผูไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ไดแก ผลกระทบดานรายไดของนักศึกษาหรือ
ผูปกครอง ผลกระทบดานการทํางานของผูปกครองอันเนื่องจากสาเหตุการถูกไลออก หรือใหออกจากงาน หรือ
ถูกพักงานชั่วคราว หรือ สถานประกอบการถูกปด หรือ ไมสามารถประกอบกิจการได เปนตน
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3. หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
3.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือแกนักศึกษาผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด
ของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถดาวน โ หลดใบสมั ค รขอรั บ ทุ น การศึ ก ษาฯ ได ที่
https://op.mahidol.ac.th/sa/Covid19Grant64 โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัสนักศึกษา_ใบสมัคร.pdf ตัวอยาง
64XXXXX_ใบสมัคร.pdf
3.2 สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน จํ า นวน 1 ชุ ด โดยระบุ ชื่ อ ไฟล ดั ง นี้ รหั ส นั ก ศึ ก ษา_ID
Card.pdf ตัวอยาง 64XXXXX _ID Card.pdf
3.3 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 1 ชุด นักศึกษาสามารถ capture หนาบัตรประจําตัว
นักศึกษา (Virtual Student ID Card) จาก We Mahidol Application แทนสําเนาบัตรประจําตัวนักศึก ษาได
โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัสนักศึกษา_Student ID Card.pdf ตัวอยาง 64XXXXX _Student ID Card.pdf
3.4 สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่เปนชื่อของนักศึกษา จํานวน
1 ชุด (ถามี) โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัสนักศึกษา_Book Bank.pdf ตัวอยาง 64XXXXX _Book Bank.pdf
กรณีที่ นักศึกษาไมมีสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ขอใหเตรียมเปดบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่เปนชื่อของนักศึกษา หากทานไดรับการพิจารณาใหไดรับทุน ใหดําเนินการ
จัดสงเอกสารนี้มาภายหลัง
3.5 รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม รายงานผลกระทบฯ ไดที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/Covid19Grant64
โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัสนักศึกษา_รายงานผลกระทบ.pdf ตัวอยาง 64XXXXX _รายงานผลกระทบ.pdf
3.6 หลักฐาน อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อแสดงวา เปนผูไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดแก
3.6.1 ใบรับรองแพทย ในกรณีเปนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยระบุชื่อไฟล
ดังนี้ รหัสนักศึกษา_ใบรับรองแพทย.pdf ตัวอยาง 64XXXXX _ใบรับรองแพทย.pdf
3.6.2 ใบรับรองแพทยของสมาชิกในครอบครัววาเปนผูติดเชื้อ ในกรณีที่นักศึกษาเปนผูที่มี
ความเสี่ยงสูง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัสนักศึกษา_ใบรับรองแพทยของ
สมาชิก.pdf ตัวอยาง 64XXXXX _ใบรับรองแพทยของสมาชิก.pdf
3.6.3 หลั ก ฐานการกั ก ตั ว ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาเป น ผู ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัสนักศึกษา_หลักฐานการกักตัว.pdf ตัวอยาง 64XXXXX _หลักฐาน
การกักตัว.pdf
3.6.4 หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจางของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาไดรับผลกระทบ
ดานรายได โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัสนักศึกษา_หลักฐานการถูกพักงานของตนเอง.pdf ตัวอยาง 64XXXXX _
หลักฐานการถูกพักงานของตนเอง.pdf
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3.6.5 หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจางของผูปกครอง ในกรณีที่ผูปกครองของนักศึกษา
ได รั บ ผลกระทบด านรายได โดยระบุ ชื่ อไฟลดั งนี้ รหั ส นั กศึ กษา_หลักฐานการถูกพักงานของผู ป กครอง.pdf
ตัวอยาง 64XXXXX _หลักฐานการถูกพักงานของผูปกครอง.pdf
3.6.6 หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา กรณีที่ นักศึกษายังไมมีอาจารยที่
ปรึกษา สามารถติดตอรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา/ อาจารยประจําคณะ ของคณะตนสังกัด หรืออาจารย
ระดับชั้นมัธยมปลายจากสถานศึกษาเดิม เปนผูรับรองและลงความเห็นได ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม
ได ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/Covid19Grant64 โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัส นักศึกษา_การรับ รองโดย
อาจารยที่ปรึกษา.pdf ตัวอยาง 64XXXXX _การรับรองโดยอาจารยที่ปรึกษา.pdf
หมายเหตุ:

1. หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมด ใหบันทึกไฟลเปนนามสกุล .pdf และตั้งชื่อไฟล
ตามที่ระบุไว
2. การลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ใหลงนามดวย ปากกาสีน้ําเงินเทานั้น

4. ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
4.1 นักศึกษาที่ประสงคจะสมัครขอรับทุนการศึกษา ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติผูสมัครขอรับ
ทุน และหลักฐานประกอบการสมัครอยางละเอียด
4.2 ดาวนโหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ไดที่
https://op.mahidol.ac.th/sa/Covid19Grant64 และกรอกใบสมัครใหครบถวน
โดยการเขียนดวยลายมือบรรจง หรือ การพิมพดวยคอมพิวเตอร
4.3 ดาวนโหลด รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ได ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/Covid19Grant64 และเขี ย นรายงานผลกระทบฯ
อยางละเอียด โดยการเขียนดวยลายมือบรรจง หรือ การพิมพดวยคอมพิวเตอร
4.4 แนบหลักฐาน อยางใดอยางหนึ่ง (ตามหลักฐานประกอบการสมัครขอ 3.6) เพื่อแสดงวา
เปนผูไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.5 เตรียมหลักฐานประกอบการสมัครตางๆ ใหครบถวน/ บันทึกไฟลเปนนามสกุล .pdf พรอม
ตั้งชื่อไฟล ตามที่ระบุไว และการลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
4.6 กรอกแบบฟอรมสมัครขอรับทุนการศึกษา ผานทาง Google Forms ไดที่
http://bit.ly/Apply_Covid19Grant64 หรือ ทาง QR Code ดานลาง

