ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง กาหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
----------------------------------------------------------------ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้พัฒนาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital
Student Loan Fund System (DSL) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 และเพื่อให้การดาเนินการขอกู้ยืมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามระยะเวลา และระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกาหนดแนวปฏิบัติการขอกู้ยืม
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้จะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ยื่นคาขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก
3. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า 3.00
4. เป็นผู้ที่ทาประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษา ก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม
เงิน
(รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการกองทุนกู้ ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน
หรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 4: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียน
ดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ พ.ศ. 2564)
กาหนดการและขั้นตอนในการขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กาหนดการ
วันที่ 1 - 30 มิ.ย.
2564

วันที่ 1 มิ.ย. – 16
ก.ค. 2564

ขั้นตอน

เว็บไซต์ / สถานที่

1. ผู้กู้ยืมลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน ระบบ DSL โดย
สามารถเข้าได้ 2 ช่องทาง
https://wsa.dsl.studentloan.or.th
- ช่องทางที่ 1 ผ่าน App “กยศ. Connect” หรือ
- ช่องทางที่ 2 ผ่านเว็บไซต์
2. ผู้กู้ยืม ยื่นคากู้ยืมพร้อมจัดเตรียมเอกสารเพื่อทาการ
upload ในระบบ DSL ดังนี้
https://www.studentloan.or.th/th/do
- สาเนาบัตรประชาชนของผูก้ ู้ยืม
wnload/1617762139
- หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของ
ผู้กู้ยืม

-2กําหนดการ

ขั้นตอน

เว็บไซต / สถานที่

เอกสารบิดา มารดา /ผูปกครอง
- สําเนาบัตรประชาชน
- หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูล
- สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได
หมายเหตุ :
1) เอกสารตองรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของ
เอกสาร ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น
2) เอกสารตองมีความชัดเจน
3) เอกสารทุกฉบับตองจัดสงใหบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

1 ก.ค. – 30 ก.ค.
2564

1 ก.ค. – 30 ก.ค.
2564

เอกสารประกอบการรับรองรายได
กรณีมีรายไดประจํา
ใชสลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือนจาก
หนวยงาน (ผูมีอํานาจของหนวยงานลงนาม)
กรณีไมมีรายไดประจํา
แบบฟอรม กยศ.102
ใชแบบ กยศ.102 และสําเนาบัตรประจําตัว
https://op.mahidol.ac.th/sa/studentl
เจาหนาที่ของรัฐ/ขาราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองวา
oan-form
เปนขาราชการจากหนวยงานทีผ่ ูรับรองรายไดสังกัด
3. ผูกูยืมรอผลการอนุมัตกิ ารตรวจสอบเอกสารการ
กูยืม มี 2 กรณี
1) ระบบอนุมัติใหกูยืม แจงผลทาง e-mail ของ
นักศึกษา และ Application กยศ. Connect
2) ระบบใหสงเอกสารเพิ่มเติม แจงเอกสารที่ตอง
นําสงทาง e-mail ของนักศึกษา และ
Application กยศ. Connect
4. เมื่อผูกูยืมไดรับอนุมัตแิ ลว จะไดรับขอความแจงผล https://wsa.dsl.studentloan.or.th
การอนุมัติทาง e-mail ของผูกูยมื และ
Application กยศ. connect ผูก ูยืมตองดําเนินการ
ดังนี้
1) เขาระบบ DSL เพื่อจัดทําขอมูลสัญญา
(ตามคูม ือในหนา 61)

-3กําหนดการ

15 ส.ค. 2564

ขั้นตอน

เว็บไซต / สถานที่

2) เขาระบบ DSL จัดทําแบบยืนยันการเบิกเงิน
กูยืมรายภาคเรียน (คูม ือหนา 80) เริม่ บันทึกได
เดือนสิงหาคม 2564
3) แจงขอมูลเมื่อบันทึกขอมูลสัญญา และบันทึก
ยอดกูยืม เรียบรอยแลว มาที่ e-mail :
Nantiya.pin@mahidol.ac.th
ชื่อเรื่อง : แจงยืนยันยอดกูยืม
เนื้อเรื่อง : ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา
ยอดเงินที่ยืนยันกู จํานวน ...................... บาท
5. บัณฑิตวิทยาลัยจะนัดหมายใหผกู ูที่ไดรับอนุมัติ
ลงนามสัญญาและแบบยืนยันการกูยืมเงินราย
ภาคเรียน

https://graduate.mahidol.ac.th/

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดูรายชือ่ หลักสูตรที่สามารถขอกูยมื เงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดทา ย
ประกาศนี้ และขอใหนักศึกษาที่ประสงคขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน และระยะเวลา
ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท 02-441-4125 ตอ
600 – 603 Line ID: @451pslqw
ประกาศ ณ วันที่ 27

พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Digitally signed
by patcharee.ler
Date: 2021.05.25
14:53:35 +07'00'
(ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คูมือระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทลั
ออกเลขที่โดยสารบรรณ

Digitally signed
by wilailuk.suk
Date:
2021.05.27
09:52:30
+07'00'

รายชื่อหลักสูตรสามารถยื่นขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
ลําดับ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1
คณะทันตแพทยศาสตร
2
3

คณะทันตแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร

4

คณะวิทยาศาสตร

5

คณะวิทยาศาสตร

6
7

คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร

8

คณะสาธารณสุขศาสตร

9

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี
10 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี
11 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี
12 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี
13 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี
14 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี
15 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี
16 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี
* ไมเปดรับนักศึกษา

หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาชองปากและ
วิทยาศาสตรชีวการแพทยบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตร
นานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยา
ภูมิคุมกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและ
วิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข
* หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสการแพทย
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิต
เวชและสุขภาพจิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติผสู ูงอายุ

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

ลําดับ
17 คณะเทคนิคการแพทย
18

คณะเทคนิคการแพทย

19

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตร
นานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร
(หลักสูตรนานาชาติ)

