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 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง  การให้เงินยืม (Graduate Loan) เพ่ือช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
………………………. 

 

๑.  วัตถุประสงค์ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทาง
การเงินในการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดสรรเงินทุนจ านวนหนึ่ง    
เพ่ือเป็นเงินยืมในการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ 
 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับเงินยืม    
 ๒.๑ เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกระดับและชั้นปี ที่มีความ
ประสงค์จะยืมเงินเพ่ือการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล (นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
รหัสปี ๕๙ มีสิทธิ์ขอรับเงินยืมตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ เป็นต้นไป)  
 ๒.๒ ไม่เป็นผู้ซึ่งค้างช าระเงินประเภทต่าง ๆ  แก่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล    
 ๒.๓ เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู่ 
 

๓.  มูลค่าเงินยืม 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดให้นักศึกษาสามารถขอรับเงินยืมตามจ านวนที่
นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียน ตามจ านวนที่จ่ายจริง  ทั้งนี้ จ านวนเงิน
ต้องไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)   
 

๔.  ก าหนดการับสมัครขอรับเงินยืม และการพิจารณาให้ทุน 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดเวลาการรับสมัครขอรับทุนและปิดรับแบบฟอร์ม
และหลักฐานประกอบการสมัครเพ่ือขอรับทุนยืม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน  ๒  ครั้ง ดังนี้ 

ก าหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย 
วันสุดท้ายของการส่งเอกสาร ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
สัมภาษณ์ผู้ขอรับเงินยืม ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 



 ๒ 

 ๔.๑ นักศึกษาผู้สมัครขอรับเงินยืม สามารถ Download แบบฟอร์มการสมัครขอรับเงินยืม ได้ที่  
http://www.grad.mahidol.ac.th และต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครขอรับเงินยืม GR.SS.06              
ให้ครบถ้วน โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และเสนอผ่านประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม และให้ยื่น           
ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ได้ที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ศาลายา) และ/หรือส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแห่ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (หากเกินจาก
วันที่ก าหนดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะไม่รับพิจารณา)   
 ๔.๒ เอกสารประกอบการขอสมัคร ฯ มีดังนี้ 
  -  ประวัตินักศึกษาผู้สมัครขอรับเงินยืม 
  -  ส าเนาเอกสารใบลงทะเบียนเรียนและใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้สมัคร
ขอรับทุนเงินยืม   
 ๔.๓ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับเงินยืม และ
ก าหนดวันเข้ารับสัมภาษณ์เพ่ือขอรับเงินยืม ทาง http://www.grad.mahidol.ac.th 
 ๔.๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาให้เงินยืมแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ ๔.๓ และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการและการพิจารณาของบัณฑิตวิทยาลัยถือ
เป็นที่สิ้นสุดไมม่ีการอุทธรณ์ 
 ๔.๕ การประกาศผลการพิจารณาให้เงินยืม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะประกาศ
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับเงินยืม ทาง http://www.grad.mahidol.ac.th 
 

๕. การท าสัญญารับเงินยืม 
 ๕.๑ ให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้รับเงินยืม ต้องมารับสัญญารับเงินยืม และส่งเอกสาร
สัญญารับเงินยืมพร้อมเอกสารประกอบ ณ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๕.๒ นักศึกษาที่ ได้ รับการพิจารณาให้ รับเงินยืม ไม่มาท าสัญญากับบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามก าหนดเวลาใน ข้อ ๕.๒ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ให้ถือว่า นักศึกษาสละสิทธิ์
การรับเงินยืม 
 

๖. การรับเงินยืม การช าระเงินและการผ่อนช าระเงินคืน 
 ๖.๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะด าเนินการเบิกจ่ายเงินยืมให้กับนักศึกษาที่ได้รับเงิน
ยืม โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคากรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาภายในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล  
ที่นักศึกษาได้แจ้งไว้เท่านั้น  

http://www.grad.mahidol.ac.th/


 ๓ 

 ๖.๒  นักศึกษาผู้ได้รับเงินยืม จะต้องช าระเงินคืนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภายใน ๖ เดือน
โดยผ่อนช าระเป็นจ านวนเงินเท่ากันทุกเดือนและภายในวันที่ ๕ ของเดือน โดยมีระยะเวลาการช าระเงิน 
ดังนี้ 
  ภาคต้น  เดือนกันยายน ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
  ภาคปลาย  เดือนกุมภาพันธ์  - กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 ๖.๓ กรณีที่นักศึกษามาช าระเงินล่าช้าเกินกว่าวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน นักศึกษาจะต้องช าระ
ค่าปรับ ในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท (ยกเว้นวันที่ ๕ ตรงกับวันหยุดราชการให้ผ่อนช าระในวันท าการถัดไป) 
 ๖.๔ การผ่อนผันการช าระเงินคืน นักศึกษาที่ไม่สามารถช าระเงินยืมคืน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดและประสงค์ผ่อนผันการช าระเงิน นักศึกษาต้องแจ้งบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุ เหตุผลในการขอผ่อนผัน และก าหนด
ระยะเวลาที่ช าระเงินคืนที่ชัดเจน ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และประธานคณะกรรมการหลักสูตร     
 

๗.  เงื่อนไขของการรับเงินยืม 
    ถ้าผู้ได้รับเงินยืมต้องหยุดหรือยุติการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาที่ได้กู้ยืมเงินไม่ว่าด้วย 
เหตุผลใด  ให้ผู้รับเงินยืมส่งใช้เงินคืนแก่บัณฑิตวิทยาลัย  ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยจะก าหนด                 
 

๘.  การติดต่อ 
   การติดต่อเพ่ือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการท าสัญญาเงินยืม การช าระคืนเงินยืม ติดต่อ

โดยตรงที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ต่อ ๒๑๑-๒๑๓ 
โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๕๑๑ 

 
         ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

             

                                                   
        (ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์  เลิศฤทธิ์) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 

เจษฎาภรณ์  รา่ง/ พิมพ ์
......................... ตรวจ 

เจษฎาภรณ์  ร่าง/
พิมพ์ 

.......................  ตรวจ 


