
 

 

 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา (กรอ.) 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

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

 ตามที่กองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.) ได้ก าหนดการระยะเวลาด าเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561   เพื่อให้การด าเนินการกู้ยืม กรอ. เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย การด าเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงิน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าก าหนดการให้
กู้ยืมเงินประจ าปีการศึกษา 2561  เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กรอ. 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  2.1 เป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนในปีการศึกษา 2557 หรือปีการศึกษา 2558 หรือปีการศึกษา 2559 

หรอืปีการศึกษา 2560 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ 

  2.2 เป็นนิสิตหรือนักศึกษารายใหม่ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 ที่มิใช่ผู้ที่เป็น
หรือเคยเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ใน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 หรือ 

  2.3 เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่เป็นหรือเคยเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เปลี่ยน
ระดับการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นระดับ
อาชีวศึกษาชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา2561 และมีอายุไม่เกิน 
30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

3. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตอบรับให้เข้าศึกษา โดย
ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

4. เป็นผู้มีผลการเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา (GPAX) หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมหนึ่งปีการศึกษา
ก่อนหน้าปีที่จะขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ไม่ต่ ากว่า 2.00 ส าหรับนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับ
ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

  4.1 ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า 
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  4.2 กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนรายใหม่ ตาม (2) (2.2) เฉพาะผู้ที่ขอรับทุนเพ่ือเข้าศึกษา
ในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 

  4.3 กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม (2) (2.3) เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 

5. เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้า ปีการศึกษาที่จะขอรับ
ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือ
สาธารณะที่น่าเชื่อถือ ตามจ านวนชั่วโมงที่ก าหนดส าหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแต่ละกลุ่ ม 
ดังต่อไปนี้ 

  5.1 กรณีเป็นผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม (2) (2.1) ทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
ชั่วโมง 

  5.2 กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม (2) (2.2) เฉพาะผู้ที่ขอรับทุนเพ่ือเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 
1 ในปีการศึกษา 2561 ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่ก าหนดจ านวนชั่วโมง 

  5.3 กรณีเป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตาม (2) (2.3) เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาจากชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เป็นระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ไม่ก าหนดจ านวนชั่วโมง 

  การท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือ
ประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณามีความเสียสละและมีจิต
สาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง 

6. นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุน จะต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพ่ือ
การศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตตามประกาศของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

7. นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและ
สาขาวิชา ดังนี้ 

  7.1 ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

  7.2 หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา เรื่อง 
ก าหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการ
ผลิตก าลังคนส าหรับนิสิต หรือนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการปีการศึกษา 2561 

8. นิสิตหรือนักศึกษาสามารถขอรับทุนได้เพียงหนึ่งหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนที่
สถานศึกษาเรียกเก็บตามจ านวนปีที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร  
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2. การรับสมัคร 

    2.1 ผู้กู้ยืมต่อเนื่องม.มหิดล (เลื่อนชั้นปี) 

ขั้นตอน วันที่ / เวลา เว็บไซต์ / สถานทีต่ิดต่อ 

1. ผู้กู้ยืม ยืนยันการกู้ยืม Online ผ่านระบบ e-
Studentloan  พร้อมพิมพ์แบบค าขอกู้จากระบบ 1 ใบ 
 

 
 
 

  วันที่ 20 พ.ค.- 30 มิ.ย. 2561 

www.studentloan.or.th 

2. ผู้กู้ยืม ดาวน์โหลด แบบค าขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101) ส ำหรับ
ผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่ไม่เปลี่ยนระดบักำรศึกษำและไม่เปลี่ยน
สถำนศึกษำ    
 

http://www.orsa.mahi
dol.ac.th/main/index.p
hp/studentloan/stude

ntloan-form 
 

3. ผู้กู้ยืม ทุกชั้นปี ส่งเอกสารในข้อ 1. และข้อ 2.  พร้อม
เอกสารประกอบ  

วันที่ 28 พ.ค.- 15 มิ.ย. 2561 
เวลา 9.00 – 16.30 น. 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ 
งานบริการการศึกษา 
ของคณะที่ผู้กู้ยืมสังกัด 

       
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์กู้ยืมฯ   วันที่ 31 ก.ค. 2561 www.orsa.mahidol.ac.th 

 

หมายเหตุ  นักศึกษาทุกชั้นปีทีย่ื่นเอกสารแล้วไม่ครบ ไม่เรียบร้อย ขอให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่    

              15 กรกฎาคม 2561 ที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ในเวลาราชการ 
 

2.2 ผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าเปล่ียนระดับการศึกษา 

ขั้นตอน วันที่ / เวลา เว็บไซต์ / สถานทีต่ิดต่อ 

1. ผู้กู้ยืมลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register)  
   (ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน) 

 
วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561 

https://eservices.studentlo
an.or.th/SLFSTUDENT/htm

l/index.html 
2. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan   
    พร้อมพิมพ์แบบค าขอกู้จากระบบ 1 ใบ 
3. ผู้กู้ยืม ดาวน์โหลด แบบค าขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101)  
(ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยมืรายเก่าที่เปลี่ยนระดับ
การศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา)   

วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561 http://www.orsa.mahidol.a
c.th/main/index.php/stud
entloan/studentloan-form 

4. ผู้กู้ยืม ส่งเอกสารในข้อ 2. และ ข้อ 3.  พร้อมเอกสาร
ประกอบให้มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

วันที่ 3 ส.ค. 2561 

เวลา 9.00 – 16.30 น. 
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์กู้ยืมฯ ส าหรับผู้กู้รายเก่าจากมัธยม
ปลาย และรายใหม่ ที่เว็บไซด์กองกิจการนักศึกษา 

วันที่ 14 ก.ย. 2561 www.orsa.mahidol.ac.th 

 
 
 
 

http://www.studentloan.or.th/
http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/index.php/studentloan/studentloan-form
http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/index.php/studentloan/studentloan-form
http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/index.php/studentloan/studentloan-form
http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/index.php/studentloan/studentloan-form
http://www.orsa.mahidol.ac.th/
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html
http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/index.php/studentloan/studentloan-form
http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/index.php/studentloan/studentloan-form
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http://www.orsa.mahidol.ac.th/
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ท้ังนี้ ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด    สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี   งานบริการและสวัสดิการศึกษา กอง
กิจการนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้มหิดล  ชั้น 3  โทรศัพท์  0 2849 4506-7 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี         มิถนุายน  พ.ศ.  2561 

 

 ( ลงนาม ) ปรีชา  สุนทรานันท์ 

 ( รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ ) 

 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศษิย์เก่าสัมพันธ์ 

 ปฏิบัติหน้าท่ีแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 


