
 
 

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ก าหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 

----------------------------------------------------------------- 

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้พัฒนาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital 
Student Loan Fund System (DSL) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 และเพื่อให้การด าเนินการขอกู้ยืมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามระยะเวลา และระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงก าหนดแนวปฏิบัติการขอกู้ยืม 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

คุณสมบัติของผู้จะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ ์ในปีการศึกษาที่ยื่นค าขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก 
3. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีเกรดเฉล่ียในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษา ก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม

เงิน  
(รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน

หรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 4: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียน

ดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ พ.ศ. 2564) 

ก าหนดการและขั้นตอนในการขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ก าหนดการ ขั้นตอน  เว็บไซต์ / สถานที่ 

วันที่ 1 - 30  มิ.ย. 

2564 
1. ผู้กู้ยืมลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน ระบบ DSL โดย 

สามารถเข้าได้ 2 ช่องทาง 

     - ช่องทางที่ 1  ผ่าน App “กยศ. Connect” หรือ 

     - ช่องทางที่ 2  ผ่านเว็บไซต์ 

  
 

https://wsa.dsl.studentloan.or.th  

วันที่ 1 มิ.ย. – 16 

ก.ค.  2564 
2. ผู้กู้ยืม ยื่นค ากู้ยืมพร้อมจัดเตรียมเอกสารเพื่อท าการ 

upload ในระบบ DSL ดังนี้ 

- ส าเนาบัตรประชาชนของผูกู้้ยืม  
- หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของ 
   ผู้กู้ยืม  

 
 

https://www.studentloan.or.th/th/do

wnload/1617762139 

 

https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://www.studentloan.or.th/th/download/1617762139
https://www.studentloan.or.th/th/download/1617762139
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กําหนดการ ขั้นตอน  เว็บไซต / สถานท่ี 

 เอกสารบิดา มารดา /ผูปกครอง 

- สําเนาบัตรประชาชน  

- หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูล 

- สลิปเงนิเดือนหรือหนังสือรับรองรายได 
  

หมายเหต ุ: 

1) เอกสารตองรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของ

เอกสาร ดวยปากกาสีนํ้าเงินเทาน้ัน 

2) เอกสารตองมีความชัดเจน 

3) เอกสารทุกฉบับตองจัดสงใหบณัฑิตวิทยาลัย 
 

เอกสารประกอบการรับรองรายได 

กรณีมีรายไดประจํา  

    ใชสลิปเงนิเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือนจาก

หนวยงาน (ผูมีอํานาจของหนวยงานลงนาม) 

กรณีไมมีรายไดประจํา  

     ใชแบบ กยศ.102 และสําเนาบตัรประจาํตัว

เจาหนาที่ของรัฐ/ขาราชการ/เอกสารอ่ืนใดรับรองวา

เปนขาราชการจากหนวยงานทีผู่รับรองรายไดสังกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

แบบฟอรม กยศ.102 

https://op.mahidol.ac.th/sa/studentl

oan-form 

1 ก.ค. – 30 ก.ค. 

2564 

3. ผูกูยืมรอผลการอนุมัติการตรวจสอบเอกสารการ

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 

 

1 ก.ค. – 30 ก.ค. 

2564 

4. เมื่อผูกูยืมไดรับอนุมัติแลว จะไดรับขอความแจงผล

การอนุมัติทาง e-mail ของผูกูยมื และ 

Application กยศ. connect ผูกูยืมตองดําเนินการ

ดังนี ้

1) เขาระบบ DSL เพื่อจัดทําขอมูลสัญญา   

    (ตามคูมือในหนา 61)   

https://wsa.dsl.studentloan.or.th  

https://op.mahidol.ac.th/sa/studentloan-form
https://op.mahidol.ac.th/sa/studentloan-form
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
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กําหนดการ ขั้นตอน  เว็บไซต / สถานท่ี 

 2) เขาระบบ DSL จัดทําแบบยืนยันการเบิกเงิน 

    กูยืมรายภาคเรียน (คูมือหนา 80) เริม่บันทึกได  

    เดือนสิงหาคม 2564 

3) แจงขอมูลเมื่อบันทึกขอมูลสัญญา และบันทึก 

    ยอดกูยืม เรียบรอยแลว มาที่ e-mail :      

    Nantiya.pin@mahidol.ac.th 

    ชื่อเร่ือง : แจงยืนยันยอดกูยืม 

    เนื้อเร่ือง : ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา  

    ยอดเงินที่ยืนยนักู จํานวน ...................... บาท 

 

15 ส.ค. 2564 5. บัณฑิตวิทยาลยัจะนัดหมายใหผูกูที่ไดรับอนุมัติ    

ลงนามสัญญาและแบบยนืยันการกูยืมเงินราย   

ภาคเรียน 

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

 

 

 

ท้ังน้ี นักศึกษาสามารถดูรายช่ือหลักสูตรท่ีสามารถขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดทาย

ประกาศน้ี และขอใหนักศึกษาท่ีประสงคขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน และระยะเวลา

ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด     

สามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท  02-441-4125 ตอ 

600 – 603 Line ID: @451pslqw 

 

                                       ประกาศ  ณ  วันท่ี              พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 

 

 

 

 

 

 

 (ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธ์ิ) 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

คูมือระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทลั 
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รายชื่อหลักสูตรสามารถย่ืนขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 
 

ลําดับ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย หลักสูตร 

1 คณะทันตแพทยศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชีววิทยาชองปากและ

วิทยาศาสตรชีวการแพทยบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2 คณะทันตแพทยศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาทันตกรรมทั่วไปข้ันสูง 

3 คณะทันตแพทยศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาทันตกรรมรากเทียม 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

4 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพษิวิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ) 

5 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาจลุชีววิทยาและวิทยา

ภูมิคุมกัน (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

6 คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร 

7 คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

8 คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาโรคติดเชื้อและ

วิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข 

9 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

* หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ 

 

10 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาฟสิกสการแพทย 

11 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิต

เวชและสุขภาพจิต 

12 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเดก็ 

13 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติชุมชน 

14 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

15 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาล

ผูใหญและผูสูงอาย ุ

16 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติผูสูงอาย ุ

* ไมเปดรับนักศึกษา 



 
 

 

ลําดับ 
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย หลักสูตร 

17 คณะเทคนิคการแพทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิารังสีเทคนิค (หลักสตูร

นานาชาติ) 

18 คณะเทคนิคการแพทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

19 สถาบนัชีววทิยาศาสตรโมเลกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาประสาทวิทยาศาสตร 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
 


