
 
 

ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง กําหนดการกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ประจาํปการศึกษา 2565 

สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท 

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

ดวยกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดพัฒนาระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital 

Student Loan Fund System (DSL) ต้ังแตปการศึกษา 2564 และเพื่อใหการดําเนินการขอกูยืมเปนไปดวยความ

เรียบรอย ตามระยะเวลาและระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกําหนดแนว

ปฏิบัติการขอกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

คุณสมบัติของผูจะขอกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา 

1. เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

2. อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในปการศึกษาท่ีย่ืนคําขอกูยืมเงินกองทุนครั้งแรก 

3. เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีเกรดเฉล่ียในระดับปริญญาตรี ไมตํ่ากวา 3.00 

4. เปนผูท่ีทําประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะในระหวางปการศึกษา กอนหนาปการศึกษาท่ีจะขอกูยืม

เงิน  

(รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน

หรือนักศึกษาผูกูยืมเงินกองทุน ในลักษณะท่ี 4: ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียน

ดีเพื่อสรางความเปนเลิศ พ.ศ. 2564) 

กําหนดการและขั้นตอนในการขอกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา  

ขั้นตอน  
กําหนดการ 

เว็บไซต / สถานท่ี 
ภาคตน ภาคปลาย 

1. ผูกูยืมลงทะเบียนขอรหัสเขาใชงาน ระบบ DSL โดย 

สามารถเขาได 2 ชองทาง 

     - ชองทางที่ 1  ผาน App “กยศ. Connect” หรือ 

     - ชองทางที่ 2  ผานเว็บไซต 

วันท่ี 1 มิ.ย. – 

31 ส.ค. 2565 

   
 

https://wsa.dsl.studentloan.

or.th  

2. ผูกูยืม ยื่นคํากูยืมพรอมจัดเตรียมเอกสารเพื่อทําการ 

upload ในระบบ DSL ดังนี ้

- สําเนาบัตรประชาชนของผูกูยืม  

- หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลของ 

   ผูกูยืม  

วันท่ี 1 มิ.ย. – 

31 ส.ค. 2565 

วันที่ 1 พ.ย. 

2565 - 31 ม.ค. 

2566 

 
 

https://www.studentloan.or.t

h/th/download/1617762139 

https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
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


-2- 

 

ขั้นตอน  
กําหนดการ 

เว็บไซต / สถานท่ี 
ภาคตน ภาคปลาย 

เอกสารบิดา มารดา /ผูปกครอง 

- สําเนาบัตรประชาชน  

- หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูล 

- สลิปเงนิเดือนหรือหนังสือรับรองรายได 
  

หมายเหตุ : 

1) เอกสารตองรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของเอกสาร 

ดวยปากกาสีนํ้าเงินเทาน้ัน 

2) เอกสารตองมีความชัดเจน 

3) เอกสารทุกฉบับตองจัดสงใหบณัฑิตวิทยาลัย 
 

เอกสารประกอบการรับรองรายได 

กรณีมีรายไดประจํา  

    ใชสลิปเงนิเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือนจาก

หนวยงาน (ผูมีอํานาจของหนวยงานลงนาม) 

กรณีไมมีรายไดประจํา  

     ใชแบบ กยศ.102 และสําเนาบตัรประจาํตัวเจาหนาที่

ของรัฐ/ขาราชการ/เอกสารอ่ืนใดรับรองวาเปนขาราชการ

จากหนวยงานทีผู่รับรองรายไดสังกัด 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

แบบฟอรม กยศ.102 

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

udentloan-form 

3. ผูกูยืมรอผลการอนุมัติการตรวจสอบเอกสารการกูยืม 

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 – 30 ก.ย. 

2565 

1 – 28 ก.พ. 

2566 

 

4. เมื่อผูกูยืมไดรับอนุมัติแลว จะไดรับขอความแจงผล

การอนุมัติทาง e-mail ของผูกูยมื และ Application 

กยศ. connect ผูกูยืมตองดําเนนิการดังนี ้

1) เขาระบบ DSL เพื่อจัดทําขอมูลสัญญา   

        (ตามคูมือในหนา 61)   

1 – 30 ก.ย. 

2565 

1 – 28 ก.พ. 

2566 

https://wsa.dsl.studentloa

n.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
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
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ขั้นตอน  
กําหนดการ 

เว็บไซต / สถานท่ี 
ภาคตน ภาคปลาย 

2) เขาระบบ DSL จัดทําแบบยืนยันการเบิกเงิน 

    กูยืมรายภาคเรียน เริ่มบันทึกได  

    เดือนสิงหาคม 2565 

3) แจงขอมูลเมื่อบันทึกขอมูลสัญญา และบันทึก 

    ยอดกูยืม เรียบรอยแลว มาที่ e-mail :      

    Nantiya.pin@mahidol.ac.th 

    ชื่อเร่ือง : แจงยืนยันยอดกูยืม 

    เนื้อเร่ือง : ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา  

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

   

5. บัณฑิตวิทยาลยัจะนัดหมายใหผูกูที่ไดรับอนุมัติ    

ลงนามสัญญาและแบบยนืยันการกูยืมเงินราย   

ภาคเรียน 

1 – 31 ต.ค. 

2565 

1 – 31 มี.ค. 

2566 

 

 

ท้ังน้ี นักศึกษาดูรายช่ือหลักสูตรท่ีสามารถขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดทายประกาศน้ี 

และขอใหนักศึกษาท่ีประสงคขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน และระยะเวลาท่ีบัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด     

สามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท  02-441-4125 ตอ 

600 – 603 Line ID: @451pslqw 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 

 

 

 

 

 

 

                                                               (ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธ์ิ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  
นันทิยา ราง/พิมพ 

Digitally signed 
by supaporn.jat 
Date: 2022.05.05 
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รายชื่อหลักสูตรสามารถยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย หลักสูตร 
1 คณะทันตแพทยศาสตร ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชีววิทยาช่องปากและ

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
2 คณะทันตแพทยศาสตร ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 
3 คณะทันตแพทยศาสตร ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาทันตกรรมรากเทียม 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
4 คณะทันตแพทยศาสตร ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาทันตกรรมหัตถการ 
5 คณะทันตแพทยศาสตร ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาทันตแพทยศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
6 คณะวิทยาศาสตร ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพษิวิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ) 
7 คณะวิทยาศาสตร ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาจลุชีววิทยาและวิทยา

ภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
8 คณะวิทยาศาสตร ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสรีรวิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ) 
9 คณะวิทยาศาสตร ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิานิติวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาโรคติดเชื้อและ

วิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข 
11 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติอาชีวอนามัย 
12 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
13 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 
14 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาบริหารสาธารณสุข 
15 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
16 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสุขศึกษาและส่งเสรมิ

สุขภาพ 
17 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
18 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด ี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการผดงุครรภ์ 
 

   19 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิต
เวชและสุขภาพจิต 

20 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเดก็ 

 

 



 

 

ล าดับ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย หลักสูตร 
21 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด ี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน 

22 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

23 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ

24 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย 

25 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติผูสู้งอาย ุ

26 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาฟสิิกส์การแพทย ์

27 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขากายภาพอุปกรณ์ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

28 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาฟสิิกส์การแพทย ์
29 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิากายวิภาคศาสตร ์
30 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาภูมิคุ้มกัน 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
31 คณะเทคนิคการแพทย ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิารังสีเทคนิค  

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
32 คณะเทคนิคการแพทย ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
33 คณะกายภาพบ าบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขากายภาพบ าบัด (หลักสตูร

นานาชาติ) 
34 สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาประสาทวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
35 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุข

วิทยา (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
36 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
คณะเทคนิคการแพทย ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชีวการออกแบบทาง
การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

 



หลักสูตรระดับอุดมศึกษากองทุนให้กู้ยืมเงินได้เฉพาะผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี  
 

ล าดับ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย หลักสูตร หมายเหตุ 
1 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

ทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าเล่ือนช้ันปีกู้ยืมได้ 

2 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตกรรมหัตถการ 

เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าเล่ือนช้ันปีกู้ยืมได้ 

3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าเล่ือนช้ันปีกู้ยืมได้ 

4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าเล่ือนช้ันปีกู้ยืมได้ 

5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 

เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าเล่ือนช้ันปีกู้ยืมได้ 

6 คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าเล่ือนช้ันปีกู้ยืมได้ 

7 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าเล่ือนช้ันปีกู้ยืมได้ 

    
 

 

 


