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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การใหเงินยืม (Graduate Loan) เพื่อชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2564
……………………….

1. วัตถุประสงค
บั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ย มหิ ด ล มี ความประสงค จ ะช ว ยเหลือนักศึ กษาที ป่ ระสบปญหา
ทางการเงินในการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดจัดสรรเงินจํานวนหนึ่ง เพือ่
เป น เงิ น ยื ม ในการชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาดั ง กล า ว ให แ ก น ั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2564 นี้
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครขอรับเงินยืม
2.1 เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ท่กี ําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีอยูภายใต
การประสานดานการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ยกเวน หลักสูตรที่อยูในสังกัดคณะเทคนิค
การแพทย คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะส่งิ แวดลอมและทรัพยากรศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่อื สาร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป และวิทยาลัยการจัดการ) ที่มีความประสงคจะยืมเงิน
เพ่อื การชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแกมหาวิทยาลัยมหิดล (นักศึกษาชัน้ ปท่ี 1 รหัส 64xxxxx มีสิทธ์ขิ อรับ
เงินยืมตั้งแตภาคเรียนที่ 2 เปนตนไปและนักศึกษาที่มีสถานะ “ทดลองเรียน” ไมสามารถขอรับเงินยืมได)
2.2 ไมเปนผูซึ่งคางชําระเงินประเภทตาง ๆ แกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
2.3 เปนผูที่ไดรับการรับรองเปนลายลักษณอักษรจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารยที่ปรึกษาในสาขาวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู
3. มูลคาเงินยืม
บัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลัย มหิ ดล กําหนดใหนั กศึ กษาสามารถขอรั บเงิ นยืมตามจํ า นวนท่ ี
นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียน ตามจํานวนที่จายจริง ทั้งนี้ จํานวนเงินตอง
ไมเกิน 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน)
4. รายละเอียดการรับสมัคร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดเวลาการรับสมัครขอรับเงินยืมและปดรับแบบฟอรม
และหลักฐานประกอบการสมัครเพื่อขอรับเงินยืม ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
กําหนดการ
วันสุดทายของการสงเอกสาร
สัมภาษณผูขอรับเงินยืม
ประกาศรายชื่อผูไ ดรับเงินยืม

ภาคตน
19 กรกฎาคม 2564
ภายในเดือนกรกฎาคม 2564
ภายในเดือนสิงหาคม 2564

ภาคปลาย
20 ธันวาคม 2564
ภายในเดือนธันวาคม 2564
ภายในเดือนมกราคม 2565
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4.1 นักศึกษาผูสมัครขอรับเงินยืม สามารถ Download แบบฟอรมการสมัครขอรับเงินยืม ไดที่
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=scholarship และตองกรอกแบบฟอรมการสมัครขอรับเงินยืม
ใหครบถวน โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาหลัก และเสนอผานประธานคณะกรรมการบริหาร
หลั กสู ต ร พร อมด ว ยเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่ร ะบุในแบบฟอรม และยื่ น ใบสมั ครพร อมเอกสาร
ประกอบของนักศึกษา ผานระบบสงเอกสาร (e-Document)
https://graduate.mahidol.ac.th/StudentServiceSystem/Registration/form_login.php ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (หากเกินจากวันที่กําหนดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะไมรับพิจารณา)
4.2 เอกสารประกอบการสมัครฯ มีดังนี้
- ประวัตินักศึกษาผูสมัครขอรับเงินยืม
- สําเนาเอกสารใบลงทะเบียนเรียนและใบแจงคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผูสมัคร
ขอรับเงินยืม
4.3 บัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลัย มหิ ดล จะประกาศรายชื่อนักศึกษาผูมีสิทธิ์รับเงิน ยื ม และ
กําหนดวันเขารับสัมภาษณเพื่อขอรับเงินยืมทาง https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=scholarship
4.4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาใหเงินยืมแกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวน
และผ านการสั มภาษณ จ ากคณะกรรมการและการพิจ ารณาของบัณ ฑิตวิทยาลัย ถือเปน ที่สิ้น สุดไม มี ก าร
อุทธรณ
4.5 การประกาศผลการพิ จารณาให เงินยื ม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะประกาศ
รายชื่อนักศึกษาผูไดรับเงินยืมทาง https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=scholarship
5. การทําสัญญารับเงินยืม
5.1 ใหนักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาใหรับเงินยืม ตองทําสัญญาเงินยืม และสงสัญญาเงินยืมพรอม
เอกสารประกอบให งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่กําหนด
5.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การพิ จ ารณาให รั บ เงิ น ยื ม ไม ส ง เอกสารการยื ม เงิ น กั บ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ใหถือวานักศึกษาสละสิทธิ์ การรับ
เงินยืม
6. การรับเงินยืม การชําระเงินและการผอนชําระเงินคืน
6.1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะดําเนินการเบิกจายเงิน และชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาใหแกนักศึกษาตามจํานวนเงินยืมที่ไดรับ หากเงินยืมที่ไดรับมีมูลคานอยกวาจํานวนเงินใน Invoice
นักศึกษาจะตองโอนเงินสวนตางเขาบัญชีมหาวิทยาลัยมหิดลและสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินดังกลาวใหแก
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดําเนินการรวมเงินในการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตอไป
6.2 นั กศึ กษาผู ได รั บ เงิ น ยื ม จะตองชําระเงิน คืน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยผอนชําระเปนจํานวนเงินเทากันทุกเดือนและภายในวันที่ 5 ของเดือน
6.3 กรณี ที่นั กศึ กษามาชํ า ระเงิน ลาชาเกิน กวาวัน ที่ 5 ของแตล ะเดือน นักศึกษาจะตองชํา ระ
คาปรับ ในอัตราวันละ 200 บาท (ยกเวนวันที่ 5 ตรงกับวันหยุดราชการใหผอนชําระในวันทําการถัดไป)
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6.4 การผ อ นผั น การชํ า ระคื น เงิ น ยื ม นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ส ามารถชํ า ระเงิ น ยื ม คื น บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในชวงเวลาที่กําหนดและประสงคผอนผันการชําระเงิน นักศึกษาตองแจง บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปนลายลักษณอักษร โดยระบุเหตุผลในการขอผอนผัน และกําหนดระยะเวลา
ชําระเงินยืมคืนที่ชัดเจน ผานอาจารยที่ปรึกษาหลัก และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
7. เงื่อนไขของการรับเงินยืม
กรณีที่นักศึกษาผูไดรับเงินยืมตองหยุดหรือยุติการศึกษาระหวางภาคการศึกษาที่ไดรับเงินยืมไมวา
ดวยเหตุผลใด ใหผูรับเงินยืมสงใชเงินยืมคืนแกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในเวลาที่ บั ณฑิต
วิทยาลัยกําหนด
8. กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย
สั่งการและถือเปนสิ้นสุด
9. การติดตอ
การติดตอเพือ่ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการทําสัญญาเงินยืม การชําระคืนเงินยืม ติดตอโดย
ตรงที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) โทรศัพท 0-2441-4125 ตอ 600 – 603
หรือ Line ID : @451pslqw
ประกาศ ณ วันที่
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(ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย.............. ตรวจ
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