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 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  การใหเงินยืม (Graduate Loan) เพ่ือชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2564 

………………………. 

1. วัตถุประสงค

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงคจะชวยเหลือนักศึกษาที่ประสบปญหา 

ทางการเงินในการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดจัดสรรเงินจํานวนหนึ่ง เพื่อ 

เปนเ งินยืมในการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาดังกลาว ใหแกน ักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2564 นี ้

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครขอรับเงินยืม

2.1 เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ท่กํีาลังศึกษาในหลักสูตรท่ีอยูภายใต 

การประสานดานการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ยกเวน หลักสูตรท่ีอยูในสังกัดคณะเทคนิค 

การแพทย คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะส่งิแวดลอมและทรัพยากรศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่อืสาร วิทยาลัยนานาชาต ิวิทยาลัยดรุิยางคศิลป และวิทยาลัยการจัดการ) ท่ีมีความประสงคจะยืมเงิน 

เพ่อืการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแกมหาวิทยาลัยมหิดล (นักศึกษาชัน้ปท่ ี1 รหัส 64xxxxx มีสิทธ์ขิอรับ 

เงินยืมตั้งแตภาคเรียนท่ี 2 เปนตนไปและนักศึกษาท่ีมีสถานะ “ทดลองเรียน” ไมสามารถขอรับเงินยืมได)  

2.2 ไมเปนผูซ่ึงคางชําระเงินประเภทตาง ๆ  แกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.3 เปนผูท่ีไดรับการรับรองเปนลายลักษณอักษรจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และอาจารยท่ีปรึกษาในสาขาวิชาท่ีนักศึกษาศึกษาอยู 

3. มูลคาเงินยืม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดใหนักศึกษาสามารถขอรับเงินยืมตามจํานวนท่ ี

นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบยีน ตามจํานวนที่จายจริง  ทั้งนี้ จํานวนเงินตอง 

ไมเกิน 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) 

4. รายละเอียดการรับสมัคร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดเวลาการรับสมัครขอรับเงินยืมและปดรับแบบฟอรม 

และหลักฐานประกอบการสมัครเพ่ือขอรับเงินยืม ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

กําหนดการ ภาคตน ภาคปลาย 

วันสุดทายของการสงเอกสาร 19 กรกฎาคม 2564 20 ธันวาคม 2564 

สัมภาษณผูขอรับเงินยืม ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 ภายในเดือนธันวาคม 2564 

ประกาศรายชื่อผูไดรับเงินยืม ภายในเดือนสิงหาคม 2564 ภายในเดือนมกราคม 2565 
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 4.1 นักศึกษาผูสมัครขอรับเงินยืม สามารถ Download แบบฟอรมการสมัครขอรับเงินยืม ไดท่ี  

https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=scholarship และตองกรอกแบบฟอรมการสมัครขอรับเงินยืม

ใหครบถวน โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาหลัก และเสนอผานประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร พรอมดวยเอกสารประกอบการสมัคร ตามท่ีระบุในแบบฟอรม และยื่นใบสมัครพรอมเอกสาร

ประกอบของนักศึกษา ผานระบบสงเอกสาร (e-Document)  

https://graduate.mahidol.ac.th/StudentServiceSystem/Registration/form_login.php ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด (หากเกินจากวันท่ีกําหนดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะไมรับพิจารณา) 

 4.2 เอกสารประกอบการสมัครฯ มีดังนี้ 

  -  ประวัตินักศึกษาผูสมัครขอรับเงินยืม 

  -  สําเนาเอกสารใบลงทะเบียนเรียนและใบแจงคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผูสมัคร

ขอรับเงินยืม   

 4.3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะประกาศรายชื่อนักศึกษาผูมีสิทธิ์รับเงินยืมและ

กําหนดวันเขารับสัมภาษณเพ่ือขอรับเงินยืมทาง https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=scholarship 

 4.4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาใหเงินยืมแกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวน 

และผานการสัมภาษณจากคณะกรรมการและการพิจารณาของบัณฑิตวิทยาลัยถือเปนท่ีสิ้นสุดไมมีการ

อุทธรณ 

 4.5 การประกาศผลการพิจารณาใหเงินยืม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะประกาศ

รายชื่อนักศึกษาผูไดรับเงินยืมทาง https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=scholarship 
 

5. การทําสัญญารับเงินยืม 

 5.1 ใหนักศึกษาท่ีไดรับการพิจารณาใหรับเงินยืม ตองทําสัญญาเงินยืม และสงสัญญาเงินยืมพรอม

เอกสารประกอบให งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

 5.2 นักศึกษาท่ีไดรับการพิจารณาใหรับเงินยืมไมสงเอกสารการยืมเงินกับบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ใหถือวานักศึกษาสละสิทธิ์ การรับ

เงินยืม  
 

6. การรับเงินยืม การชําระเงินและการผอนชําระเงินคืน 

 6.1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะดําเนินการเบิกจายเงิน และชําระเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาใหแกนักศึกษาตามจํานวนเงินยืมท่ีไดรับ หากเงินยืมท่ีไดรับมีมูลคานอยกวาจํานวนเงินใน Invoice 

นักศึกษาจะตองโอนเงินสวนตางเขาบัญชีมหาวิทยาลัยมหิดลและสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินดังกลาวใหแก

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการรวมเงินในการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตอไป   

 6.2 นักศึกษาผูไดรับเงินยืม จะตองชําระเงินคืนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใน 

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยผอนชําระเปนจํานวนเงินเทากันทุกเดือนและภายในวันท่ี 5 ของเดือน  

  6.3 กรณีท่ีนักศึกษามาชําระเงินลาชาเกินกวาวันท่ี 5 ของแตละเดือน นักศึกษาจะตองชําระ 

คาปรับ ในอัตราวันละ 200 บาท (ยกเวนวันท่ี 5 ตรงกับวันหยุดราชการใหผอนชําระในวันทําการถัดไป)  

https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=scholarship
https://graduate.mahidol.ac.th/StudentServiceSystem/Registration/form_login.php
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=scholarship
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=scholarship
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 6.4 การผอนผันการชําระคืนเงินยืม นักศึกษาท่ีไมสามารถชําระเงินยืมคืนบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในชวงเวลาท่ีกําหนดและประสงคผอนผันการชําระเงิน นักศึกษาตองแจง บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปนลายลักษณอักษร โดยระบุเหตุผลในการขอผอนผัน และกําหนดระยะเวลา

ชําระเงินยืมคืนท่ีชัดเจน ผานอาจารยท่ีปรึกษาหลัก และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

7. เง่ือนไขของการรับเงินยืม

   กรณีท่ีนักศึกษาผูไดรับเงินยืมตองหยุดหรือยุติการศึกษาระหวางภาคการศึกษาท่ีไดรับเงินยืมไมวา

ดวยเหตุผลใด ใหผูรับเงินยืมสงใชเงินยืมคืนแกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในเวลาท่ีบัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด         

8. กรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย

ส่ังการและถือเปนส้ินสุด

9. การติดตอ

   การตดิตอเพื่อสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการทําสัญญาเงินยืม การชําระคืนเงินยืม ติดตอโดย 

ตรงท่ี งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) โทรศัพท 0-2441-4125 ตอ 600 – 603  

หรือ Line ID : @451pslqw 

ประกาศ  ณ  วันท่ี     มิถุนายน พ.ศ. 2564 

(ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย  เลิศฤทธิ์) 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย.............. ตรวจ 
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