ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง กําหนดการกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
----------------------------------------------------------------ดวยกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดพัฒนาระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital
Student Loan Fund System (DSL) ตั้งแตปการศึกษา 2564 และเพื่อใหการดําเนินการขอกูยืมเปนไปดวยความ
เรียบรอย ตามประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กําหนดการใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2564 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และ ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กําหนดการกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกําหนดแนว
ปฏิบัติการขอกูยืม ดังนี้

กําหนดการและขั้นตอนในการขอกูยืมเงินกูยืมเพื่อการศึกษา
กําหนดการ

1 มิ.ย. – 31 ส.ค.
2564

ขั้นตอน

1. ผูกูยืมลงทะเบียนขอรหัสเขาใชงาน ระบบ DSL โดย
สามารถเขาได 2 ชองทาง
- ชองทางที่ 1 ผาน App “กยศ. Connect” หรือ
- ชองทางที่ 2 ผานเว็บไซต
1 มิ.ย. – 17 ก.ย. 2. ผูกูยืม ยื่นคํากูยืมพรอมจัดเตรียมเอกสารเพื่อทําการ
2564
upload ในระบบ DSL
1 – 30 ก.ย. 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.ย. – 31 ต.ค. 4. ผูกูยืมยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม
2564

เว็บไซต / สถานที่

https://wsa.dsl.studentloan.or.th
https://www.studentloan.or.th/
th/highlight/1622797834

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

-2กําหนดการ

15 พ.ย. 2564

ขั้นตอน

5. บัณฑิตวิทยาลัยจะนัดหมายใหผูกูที่ไดรับอนุมัติ
ลงนามสัญญาและแบบยืนยันการกูยืมเงินราย
ภาคเรียน

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

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดูรายชื่อหลักสูตรที่สามารถขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาได ทาย
ประกาศนี้ และขอใหนักศึกษาที่ประสงคขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน และระยะเวลา
ทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
สามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท 02-441-4125 ตอ
600 – 603 Line ID: @451pslqw
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
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บัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาฯ ประจําปการศึกษา 2564
ลักษณะที่ 4 เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ ระดับปริญญาโท
ลําดับ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1
คณะทันตแพทยศาสตร
2
3
4
5

คณะวิทยาศาสตร

6
7
8

คณะสาธารณสุขศาสตร

9
10
11

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี

12
13
14
15
16
17
18
19

คณะเทคนิคการแพทย

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

* ไมเปดรับนักศึกษา

หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาชองปากและวิทยาศาสตร
ชีวการแพทยบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตร
นานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
ทางการสาธารณสุข
* หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสการแพทย
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ ุมชน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ผิ ูสูงอายุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (หลักสูตร
นานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร (หลักสูตร
นานาชาติ)

บัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาฯ ปการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 5)
ลักษณะที่ 4 เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ ระดับปริญญาโท
ลําดับ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1
วิทยาศาสตร
2

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

3
4
5

แพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี
สาธารณสุขศาสตร

6
7
8
9

กายภาพบําบัด

10

ทันตแพทยศาสตร

11

หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุมกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพอุปกรณ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิอาชีว
อนามัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ. 2560)

