
 
 

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง กําหนดการกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2564 

สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท 

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

ตามท่ีนักศึกษาไดดําเนินการกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ไดพัฒนาระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ในภาคเรียนท่ี 1 เรียบรอยแลวน้ัน 

สําหรับภาคเรียนท่ี 2 นักศึกษาท่ีประสงคขอกูยืม ขอใหนักศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนกําหนดการ 

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

กําหนดการ ขั้นตอน เว็บไซต / สถานท่ี 

ตามประกาศกําหนดการ

ลงทะเบียนฯ ปการศึกษา 2564 

ของบัณฑิตวิทยาลยั 

1. ผูกูยืมตองลงทะเบียนเรยีน ภาคเรียนท่ี 2 ตาม   

   ประกาศกําหนดการลงทะเบียนเรียนใหเรียบรอย 

 https://graduate.mahidol.ac.th 
 

  

ภายในวันท่ี 30 ธ.ค. 2564 2. ผูกูยืม กรอกขอมูลการลงทะเบียนเรียนภาค 

    เรียนท่ี 2 ท่ีตองการกูยืม ลงในแบบฟอรม 

    แจงความประสงคขอกูยืมฯ ภาคเรียนท่ี  

    2/2564 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยบันทึกจํานวน   

    คาลงทะเบียนตามท่ีจายจริงในระบบ DSL 

https://forms.gle/jEarN1K39ih9PR

Ht5 

 

ภายในวันท่ี 30 ธ.ค. 2564 

 

3. หลังจากผูกูยืม กรอกขอมูลในแบบฟอรมแจง 

    ความประสงคขอกูยืมฯ เรียบรอยแลว จากน้ัน 

    1 สัปดาหตอมา ขอใหผูกูยืมดาํเนินการ 

    ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเงินคา 

    เลาเรียนผานระบบ DSL กอนดําเนินการ 

    ดังตอไปน้ี 

    3.1 ผูกูยืม จัดพิมพแบบยืนยันการเบิกเงิน 

         กูยืมผานระบบ DSL จํานวน 2 แผน  

         (ขนาด A4 เปนสีหรือขาวดํา ก็ได) 

    3.2 ผูกูยืม ลงลายมือช่ือในแบบยืนยันการ 

         เบิกเงินฯ ท้ัง 2 แผน ดังน้ี 

         - ผูกูยืม ลงลายมือช่ือในชอง “ผูกูยืมเงิน” 

         - ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองลงลายมือช่ือ 

          ในชอง “ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง”           

          (เฉพาะผูกูอายุไมถึง 20 ป ท่ีมีช่ือผูแทนฯข้ึน 

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

/rms/rms-login 

 

  

https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/
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กําหนดการ ขั้นตอน เว็บไซต / สถานท่ี 

           ในแบบเบิกเงิน โดยใหลงนามชองท่ีมีช่ือข้ึน 

          เทาน้ัน) 

        - พยาน ใหบุคคลท่ีบานของผูกูยืมลงลายมือ 

           ช่ือ จํานวน 1 ชอง (พยาน 1/คน/ชอง) 

  หมายเหตุ ใหลงนามเอกสารใหเหมือนกันทุกฉบับ

ดวยปากกาเทานั้น และ หามใชลิควิด 

 

ภายในวันท่ี 14 ม.ค. 2565 4. การสงเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม  

    เอกสารประกอบดวย 

    - แบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม ภาคเรยีนท่ี  

      2/2564 จํานวน 1 แผน ท่ีกรอกขอมูล/ 

      ลงนามเรียบรอยแลว 

    - สําเนาบัตรประชาชนของผูกูยืม จํานวน 1  

      แผน พรอมรับรองสําเนาถูกตองดวยปากกา 

    - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนโดย 

      ชอบธรรม/ผูปกครอง (กรณผีูกูอายุไมถึง 20  

      ป ท่ีมีช่ือผูแทนฯ ข้ึนในแบบเบิกเงินเทาน้ัน)  

      จํานวน 1 แผน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

      ดวยปากกา 

ท่ีอยู:  

งานกิจการนักศึกษา  

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล  

25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  

จ.นครปฐม 73170 

**(เอกสารการเบิกเงินกูยืมฯภาคเรียนท่ี 

2/2564 ของ.......ระบุช่ือ.....)** 

 

ท้ังน้ี ขอใหนักศึกษาท่ีประสงคขอกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน และระยะเวลา

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท  

02-441-4125 ตอ 600 – 603 Line ID: @451pslqw 

 

              ประกาศ  ณ  วันท่ี                 

 

 

 

 

 

        (ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธ์ิ) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

คูมือระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทลั 

 นันทิยา ราง/พิมพ 

Administrator
Typewritten Text
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text
ออกเลขที่โดยสารบรรณ

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text



 

รายชื่อหลักสูตรสามารถย่ืนขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 
 

ลําดับ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย หลักสูตร 

1 คณะทันตแพทยศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชีววิทยาชองปากและ

วิทยาศาสตรชีวการแพทยบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2 คณะทันตแพทยศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาทันตกรรมทั่วไปข้ันสูง 

3 คณะทันตแพทยศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาทันตกรรมรากเทียม 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

4 คณะทันตแพทยศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาทันตแพทยศาสตร 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

5 คณะทันตแพทยศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาทันตกรรมหัตถการ 

6 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพษิวิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ) 

7 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาจลุชีววิทยาและวิทยา

ภูมิคุมกัน (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

8 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสรีรวิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ) 

9 คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิานิติวิทยาศาสตร 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

10 คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร 

11 คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

12 คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาโรคติดเชื้อและ

วิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข 

13 คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสุขศึกษาและสงเสริม

สุขภาพ 

14 คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติอาชีวอนามัย 

15 คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

16 คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

17 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

* หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ 

(ไมเปดรับสมัครนักศึกษา) 

18 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาฟสิกสการแพทย 

   
 



 

ลําดับ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย หลักสูตร 

19 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิต

เวชและสุขภาพจิต 

20 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเดก็ 

21 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติชุมชน 

22 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

23 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาล

ผูใหญและผูสูงอาย ุ

24 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาความผิดปกติของการ

สื่อความหมาย 

25 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติผูสูงอาย ุ

26 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาภูมิคุมกัน 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

27 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขากายภาพอุปกรณ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

28 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิากายวิภาคศาสตร 

29 คณะเทคนิคการแพทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิารังสีเทคนิค (หลักสตูร

นานาชาติ) 

30 คณะเทคนิคการแพทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

31 คณะกายภาพบําบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขากายภาพบําบัด (หลักสตูร

นานาชาติ) 

32 คณะเวชศาสตรเขตรอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติอายุรศาสตรเขตรอนและสุข

วิทยา (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

33 สถาบนัชีววทิยาศาสตรโมเลกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาประสาทวิทยาศาสตร 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

34 โครงการรวมคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร และ

คณะเทคนิคการแพทย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชีวการออกแบบทาง

การแพทย (หลักสูตรนานาชาติ)  
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