
 

 

 

 
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  ทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลือแกนักศึกษาผูไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของ 

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 (นักศึกษาใหม รหัส 64) 

----------------------------------------------- 
 

ตามสถานการณปจจุบันท่ีมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลาย

ประเทศรวมท้ังประเทศไทย อีกท้ังมีการแพรกระจายไปยังหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทย กอใหเกิดผลกระทบตอ

ประชาชนดานสุขภาพอนามัยและทางเศรษฐกิจในวงกวาง รวมถึงประชาคมมหิดล (นักศึกษา คณาจารยและ

บุคลากร) ดวย  มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงผลกระทบท่ีนักศึกษาไดรับจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดกําหนดมาตรการและแนวทางในการชวยเหลือและบรรเทาใหนักศึกษาท่ี

ไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

1. ประเภททุนการศึกษา 

    ทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลือแกนักศึกษาผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 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 ชั้นปท่ี 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 เปนผูท่ีมีความเสี่ยงสูง 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 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลือแกนักศึกษาผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด

ของ เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)  สามารถดาวน โหลดใบสมัครขอรับ ทุนการ ศึกษาฯ  ได ท่ี    

https://op.mahidol.ac.th/sa/Covid19Grant64  โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัสนักศึกษา_ใบสมัคร.pdf  ตัวอยาง 

64XXXXX_ใบสมัคร.pdf 

3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัสนักศึกษา_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 แทนสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาได 

โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัสนักศึกษา_Student ID Card.pdf  ตัวอยาง 64XXXXX _Student ID Card.pdf 

3.4 สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท่ีเปนชื่อของนักศึกษา จํานวน    

1 ชุด (ถามี)  โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัสนักศึกษา_Book Bank.pdf  ตัวอยาง 64XXXXX _Book Bank.pdf  

     กรณีท่ี นักศึกษาไมมีสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ขอใหเตรียมเปดบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท่ีเปนชื่อของนักศึกษา หากทานไดรับการพิจารณาใหไดรับทุน  ใหดําเนินการ

จัดสงเอกสารนี้มาภายหลัง 

3.5 รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม รายงานผลกระทบฯ  ไดท่ี https://op.mahidol.ac.th/sa/Covid19Grant64  

โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัสนักศึกษา_รายงานผลกระทบ.pdf  ตัวอยาง 64XXXXX _รายงานผลกระทบ.pdf   

3.6 หลักฐาน อยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือแสดงวา 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 ในกรณีท่ีนักศึกษาเปนผูท่ีมี

ความเสี่ยงสูง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัสนักศึกษา_ใบรับรองแพทยของ

สมาชิก.pdf ตัวอยาง 64XXXXX _ใบรับรองแพทยของสมาชิก.pdf  

 3.6.3 หลักฐานการกักตัว ในกรณีท่ีนักศึกษาเปนผู ท่ีมีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัสนักศึกษา_หลักฐานการกักตัว.pdf  ตัวอยาง 64XXXXX _หลักฐาน

การกักตัว.pdf 

 3.6.4 หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจางของนักศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับผลกระทบ

ดานรายได  โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัสนักศึกษา_หลักฐานการถูกพักงานของตนเอง.pdf  ตัวอยาง 64XXXXX _

หลักฐานการถูกพักงานของตนเอง.pdf 
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 3.6.5 หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจางของผูปกครอง ในกรณีท่ีผูปกครองของนักศึกษา

ไดรับผลกระทบดานรายได  โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัสนักศึกษา_หลักฐานการถูกพักงานของผูปกครอง.pdf  

ตัวอยาง 64XXXXX _หลักฐานการถูกพักงานของผูปกครอง.pdf 

 3.6.6 หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา  กรณีท่ี นักศึกษายังไมมีอาจารยท่ี

ปรึกษา สามารถติดตอรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา/ อาจารยประจําคณะ ของคณะตนสังกัด หรืออาจารย

ระดับชั้นมัธยมปลายจากสถานศึกษาเดิม  เปนผูรับรองและลงความเห็นได  ท้ังนี้ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม 

ไดท่ี https://op.mahidol.ac.th/sa/Covid19Grant64  โดยระบุชื่อไฟลดังนี้ รหัสนักศึกษา_การรับรองโดย

อาจารยท่ีปรึกษา.pdf  ตัวอยาง 64XXXXX _การรับรองโดยอาจารยท่ีปรึกษา.pdf 

 

หมายเหตุ:  1. หลักฐานประกอบการสมัครท้ังหมด ใหบันทึกไฟลเปนนามสกุล .pdf และตั้งชื่อไฟล        

                         ตามท่ีระบุไว  

  2. การลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ใหลงนามดวย ปากกาสีน้ําเงินเทานั้น 

 

4. ข้ันตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา   

      4.1 นักศึกษาท่ีประสงคจะสมัครขอรับทุนการศึกษา ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติผูสมัครขอรับ

ทุน และหลักฐานประกอบการสมัครอยางละเอียด 

  4.2 ดาวนโหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  ไดท่ี   

       https://op.mahidol.ac.th/sa/Covid19Grant64  และกรอกใบสมัครใหครบถวน    

โดยการเขียนดวยลายมือบรรจง หรือ การพิมพดวยคอมพิวเตอร  

  4.3 ดาวนโหลด รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  ได ท่ี  https://op.mahidol.ac.th/sa/Covid19Grant64 และเขียนรายงานผลกระทบฯ      

อยางละเอียด โดยการเขียนดวยลายมือบรรจง หรือ การพิมพดวยคอมพิวเตอร  

  4.4 แนบหลักฐาน อยางใดอยางหนึ่ง (ตามหลักฐานประกอบการสมัครขอ 3.6) เพ่ือแสดงวา  

เปนผูไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

  4.5 เตรียมหลักฐานประกอบการสมัครตางๆ ใหครบถวน/ บันทึกไฟลเปนนามสกุล .pdf  พรอม

ตั้งชื่อไฟล ตามท่ีระบุไว และการลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

  4.6 กรอกแบบฟอรมสมัครขอรับทุนการศึกษา ผานทาง Google Forms ไดท่ี 

   http://bit.ly/Apply_Covid19Grant64 หรือ ทาง QR Code ดานลาง 
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