ประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
เรือ: ง ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโรคติดเชือH ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
-----------------------------------------ตามสถานการณ์ปัจจุบนั ทีม: กี ารระบาดของโรคติดเชือH ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทัว:
โลก ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็ นวงกว้าง รวมถึงนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ซึง: อาจต้อง
เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ และประสบปั ญหาในด้านความเป็ นอยู่ จนมีผลถึงสถานะของการเป็ นนักศึกษาได้
เพื:อเป็ นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษาทีไ: ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือH
ดังกล่ าว วิท ยาลัย ฯ จึงจัดสรรทุ นการศึกษาสําหรับช่ ว ยเหลือ และเยีย วยาให้แ ก่ นั ก ศึก ษาของวิท ยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกหลักสูตรและทุกชันH ปี ที:ได้รบั ผลกระทบในภาค
การศึกษาที: 2 ปี การศึกษาที: 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนีH
1.

ประเภททุนการศึกษา
จํานวน 30 ทุน แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนีH
1. ทุนประเภท ก. จํานวน 5 ทุน ทุนละ 20,000 บาท
2. ทุนประเภท ข. จํานวน 25 ทุน ทุนละ 3,000บาท

คุณสมบัติผสู้ มัคร
1. เป็ นนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชืHอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันได้แก่
เป็ นผูต้ ดิ เชืHอไวรัสโคโรนา 2019 หรือนักศึกษาที:มคี วามเสีย: ง หรือได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ
ระบาดของโรคติดเชือH ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. เป็ นผูม้ คี วามประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 และเป็ นผู้ปฏิบตั ติ นตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เรื:อง
มาตรการการป้ องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือH ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-lm) ลงวันที: 2
มีนาคม พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด
4. เป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบดังกล่าว ในภาคการศึกษาที: 2 ปี การศึกษา 2562
2.

3.

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครขอทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโรคติดเชืHอไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทีย: น:ื ผ่านช่องทางออนไลน์ ตามรายละเอียดทีป: รากฏด้านล่างนีH
2. หลักฐานอย่างหนึ:งอย่างใดที:แสดงว่า เป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโรคติดเชืHอไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
2.1 ใบรับรองแพทย์ (ในกรณีเป็ นผูต้ ดิ เชือH ไวรัสโคโรนาฯ หรือ สมาชิกในครอบครัวเป็ นผูต้ ดิ เชือH )
หรือ
2.2 หลักฐานการกักตัว หรือ
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2.3 หลักฐานการถูกพักงาน หรือเลิกจ้าง หรือ ลดเงินเดือน (กรณีนกั ศึกษาทํางานพิเศษระหว่าง
เรียน หรือ กรณีผปู้ กครองเป็ นผูป้ ระสบปั ญหาจากการทํางาน) หรือ
2.4 ในกรณี ที:ไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ:งข้างต้นได้ ให้เขียนรายงานอธิบาย
ผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมแนบหนังสือรับรองจาก
อาจารย์ทป:ี รึกษา หรือหลักฐานอืน: ๆ ทีแ: สดงว่าได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
3. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาบัตรนักศึกษา จํานวน 1 ชุด
5. สําเนาบัญชีธนาคารทีเ: ป็ นชื:อนักศึกษา จํานวน 1 ชุด ยกเว้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื:อ
การเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ
ทังH นีH หากนักศึกษาผู้ใด ไม่สามารถส่งหลักฐานการรับสมัครครบถ้วน หรือ ส่งเอกสารอันเป็ นเท็จ
วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่พจิ ารณาใบสมัครของนักศึกษาผูน้ นั H
4.

การส่งใบสมัคร
นัก ศึก ษากรอกใบสมัค ร และส่ง หลัก ฐานประกอบการสมัค รผ่า นช่ อ งทางออนไลน์ (QR Code
ด้านล่างนีH) ได้ตงั G แต่บดั นีG จนถึงวันทีM 20 เมษายน 2563 และสามารถดูรายละเอียดเพิม: เติมได้ทางเว็บไซต์
ของวิทยาลัย (http://www.pbic.tu.ac.th/) และ Facebook: PBIC Thammasat

ใบสมัครเพือ+ ขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโรคติดเชืFอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

5.

การพิ จารณาจัดสรรทุน
1. งานกิจการนักศึกษาตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ
2. งานกิจการนักศึกษาส่งเอกสาร และ ข้อมูล ให้คณะกรรมการพิจารณาทุน ดําเนินการคัดเลือก
นักศึกษาทีส: มัครขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชือH ไวรัสโคโรน่ า 2019 (Covid – 2019) โดยพิจารณาตามความจําเป็ นและระดับความ
รุนแรงของปั ญหา
3. คณะกรรมการพิจารณาทุน ส่งผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที:มคี ุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศมาทีง: านกิจการนักศึกษา เพือ: จัดทําประกาศรายชือ: ผูท้ ไ:ี ด้รบั ทุนการศึกษาต่อไป
คณะกรรมการพิจ ารณาทุ น อาจพิจ ารณาจัด ให้ม ีก ารสัม ภาษณ์ ผู้ส มัค รขอรับ ทุ น ฯ ตามความ
เหมาะสม เพือ: ประกอบการพิจารณา ทังH นีH ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุน งานกิจการนักศึกษา
ถือเป็ นทีส: นHิ สุด
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6.

การประกาศรายชืMอผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษา
งานกิจการนักศึกษาจะประกาศรายชื:อผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก
โรคติดเชืHอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในวัน ที: 27 เมษายน 2563 ทางเว็บ ไซต์ ข องวิท ยาลัย
(http://www.pbic.tu.ac.th/) และ Facebook: PBIC Thammasat
จึงประกาศมาให้ทราบทัวกั
: น
ประกาศ ณ วันที: 10 เมษายน พ.ศ. 2563

stern dm

(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิธนิ นั ท์ วิศเวศวร)
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

