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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 

ที๐่๙๐๙/๒๕๖๕ 

เรื่อง ก ำหนดกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  
ประเภทผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำเปลี่ยนสถำนศึกษำ ภำคเรียนที่ ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

ระดับปริญญำโท  (ฉบับที่ ๔) 
----------------------------------- 

ตำมที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำได้เปิดให้มีกำรขอกู้ยืมเงินผ่ำนระบบ ดิจิทัล Digital 
Student Loan Fund System (DSL) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำลักษณะที่ ๔ ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำแก่นิสิตที่เรียนดีเพ่ือสร้ำงควำมเป็นเลิศ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๕ ประเภทกู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำเปลี่ยนสถำนศึกษำ ระดับปริญญำโท เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๓ ของค ำสั่งคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่แทนสภำมหำวิทยำลัย
บูรพำ ที่ ๐๐๐๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิกำรบดี และข้อ ๕ ของค ำสั่ง
มหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้รองอธิกำรบดี
ปฏิบัติกำรแทน ประกอบกับค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๒๐๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๙  
เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ปฏิบัติกำรแทนจึงขอให้นิสิตที่มีควำมประสงค์ขอกู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  คณะ/สำขำวิชำตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศ 
ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม 
 ๑.๑  เป็นผู้มสีัญชำติไทย        
                             ๑.๒  เป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 ๑.๓  ผู้กู้ต้องมีอำยุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ในปีกำรศึกษำที่ยื่นค ำขอกู้ยืมเงินกองทุน 
ครั้งแรก  

 ๑.๔  เป็นผู้ทีส่ ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ โดยมีเกรดเฉลี่ย 
ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๐๐    

        ๑.๕  เป็นผู้มีควำมประพฤติดีไม่ฝ่ำฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถำนศึกษำขั้นร้ำยแรง
หรือไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในกำรพนัน เสพยำเสพติดให้โทษ ดื่มสุรำเป็นอำจิณหรือ
เที่ยวเตร่ในสถำนบันเทิงเริงรมย์เป็นอำจิณ เป็นต้น 

 ๑.๖  เป็นผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมหรือสำธำรณะในระหว่ำงปีกำรศึกษำก่อนหน้ำ 
ปีกำรศึกษำที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐำนกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสำธำรณะ 
ที่น่ำเชื่อถือ อย่ำงน้อย ๑ กิจกรรม 

 ๑.๗  เป็นผู้ปฏิบัติงำนและรับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงประจ ำในหน่วยงำนของรัฐ 
หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลำหรือไม่ก็ได้  

        ๑.๘  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย       

/ ๑.๙ ไม.่... 



๒ 

 

 ๑.๙ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ 
เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ   
 ๑.๑๐ ไม่เคยเป็นผู้ที่ผิดนัดช ำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะได้ช ำระหนี้ดังกล่ำว 
ครบถ้วนแล้ว 
                      ข้อ ๒  นิสติผู้กู้ยืมในลักษณะที่ ๔ หำกประสงค์จะกู้ยืมเงินค่ำครองชีพจะต้องเป็นผู้มีรำยได้
ครอบครัวไม่เกินสำมแสนหกหมื่นบำทต่อปี  ทั้งนี้  รำยได้ครอบครัว  ให้พิจำรณำจำกหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง  
ดังนี้ 
  ๒.๑ รำยได้รวมของนิสิตผู้ขอกู้ยืมเงิน  รวมกับรำยได้ของบิดำ มำรดำ ในกรณีท่ีบิดำ 
มำรดำเป็นผู้ใช้อ ำนำจปกครอง 
                            ๒.๒ รำยได้รวมของนิสิตผู้ขอกู้ยืมเงิน  รวมกับรำยได้ของผู้ปกครองในกรณีท่ีผู้ใช้
อ ำนำจปกครองมิใช่บิดำมำรดำ 
  ๒.๓ รำยได้รวมของนิสิตผู้ขอกู้ยืมเงิน  รวมกับรำยได้ของคู่สมรสในกรณีผู้ขอกู้ยืมเงิน  
ได้ท ำกำรสมรสแล้ว 
                      ข้อ ๓ นิสิตด ำเนินกำรตำมตำรำงขั้นตอนกำรขอกู้ยืม ดังนี้ 

ล ำดับ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วันเวลำ/สถำนที่ 

๑ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
 - ด ำเนินกำรเตรยีมเอกสำรตำม “รำยกำรเอกสำรประกอบค ำขอกู้ยืม” 
   เตรียมเอกสำร (พร้อมสแกนหรือถ่ำยภำพเป็นไฟล ์JPG , PDF ) ดังนี ้ 
 - รำยกำรเอกสำรประกอบแบบค ำขอกู้ยืมเงิน 
 - หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนิสิต 
 - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของนิสิต 
 - หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของบิดำ และมำรดำหรือผู้ปกครอง 
   หรือคู่สมรส 
 - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของบิดำ และมำรดำหรือผู้ปกครอง 
   หรือคู่สมรส 
 - เอกสำรรับรองรำยได้ครอบครัว 
ประมำณกำรรำยได้ รับจ้ำงทั่วไป ฯลฯ 
- หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัว กยศ.๑๐๒  พร้อม 
  ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรจ ำนวน ๑  ฉบับ 
- หรือส ำเนำบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐของบิดำ – มำรดำหรือผู้ปกครอง 
  หรือคู่สมรส 
รำยได้ประจ ำจำกหน่วยงำน 
 - หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิบเงินเดือนของนิสิต บิดำ – มำรดำ 
   หรือผู้ปกครองหรือคู่สมรส 
 

- ตั้งแต่วันที่ ๘ ก.ย.  ถึง ๑๕ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เว็บไซต์กองกิจกำรนิสิต  http://affairs.buu.ac.th 
 

๒ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
- ด ำเนนิกำรยื่นกู้ยืมผ่ำนระบบ ดิจิทัล Digital Student Loan Fund 
  System (DSL)  พร้อมแนบไฟล์ Upload ตำมรำยกำรเอกสำรประกอบ 
  ค ำขอกู้ยืม ล ำดับที่ ๑ 
- วีดีโอแนะน ำวิธีกำรยื่นกู้ยืมผ่ำนระบบ DSL  

- ตั้งแต่วันที่ ๘ ก.ย. ถึง ๑๕ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th 
 

/ ๓ กำร.... 

http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/254
http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/222
http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/254
http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/254
https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE&list=TLGGideGBU_oBpYzMDA2MjAyMQ&t=114s
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login


๓ 

 

ล ำดับ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วันเวลำ/สถำนที่ 

๓ กำรตรวจเอกสำรและอนุมัติกู้ยืม 
๓.๑ สถำนศึกษำตรวจเอกสำรกู้ยืมผ่ำนระบบ DSL    

 
- วันที่ ๑๖ ก.ย. ถึง 19 ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๓.๒ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำพิจำรณำอนุมัติกำรกู้ยืม - ระยะเวลำตำมที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ
พิจำรณำอนุมัติ 
- แจ้งผลผ่ำน E-mail ของนิสิต  
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th หรือ
แอปพลิเคชั่น กยศ. Connect 

๔ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
 - ด ำเนินกำรส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์   
๔.๑ ส่งเอกสำรประกอบค ำขอกู้ยืม ฉบับจริง ที่ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืม 
      เพ่ือกำรศึกษำพิจำรณำอนุมัติ ล ำดับที่ ๓   
๔.๒ ควำมคิดเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ กยศ.๑๐๓ 
๔.๓ กิจกรรมจิตอำสำ ๑ กิจกรรม 
 

- โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงมหาวิทยาลัยไม่
เกิน ๗ วัน หลังจากที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
กำรศึกษำพิจำรณำอนุมัติกำรกู้ยืม 
จ่าหน้าซองถึง   
มหำวิทยำลัยบูรพำกองกิจกำรนิสิต 
(กยศ.และกรอ.) ๑๖๙ ถ.ลงหำดบำงแสน  
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
(สามารถส่งทางบริษัทขนส่งเอกชนได้) 

๕ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
ประกำศรำยชื่อผู้ได้สิทธิ์กู้ยืมและก ำหนดกำรท ำสญัญำกู้ยืมเงิน 
 

- ประมำณปลำยเดือนกันยำยนถึงต้นเดือนตุลำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕  
เว็บไซต์กองกิจกำรนิสิต  http://affairs.buu.ac.th 
เพจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำม.บูรพำ และ
ป้ำยประกำศประชำสัมพันธ์ กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ ณ อำคำรศูนย์ กิจกรรมนิสิตชั้น ๑
และป้ำยประกำศประชำสัมพันธ์ของ คณะ/
วิทยำลัย/วิทยำเขต 

 

ทั้งนี้ หำกนิสิตไม่ด ำเนินกำรตำมก ำหนดข้ำงต้น มหำวิทยำลัยจะถือว่ำนิสิตไม่ประสงค์ขอ 
กู้ยมืเงิน และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสำรกำรยื่นควำมประสงค์ขอกู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

จึงประกำศมำให้ทรำบทั่วกัน 

ประกำศ ณ  วันที่  ๘  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

         (ลงชื่อ)             เอกวิทย์  โทปุรินทร์    

                                                            (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เอกวิทย์  โทปุรินทร์)   
                                                         รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ปฏิบัติกำรแทน 
                                                                   อธกิำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ
 ส ำเนำถูกต้อง 

                           
   (นำงสำวสังวำลย์  จนัทร์ด ำ) 
         นักวิชำกำรศึกษำ 

file:///C:/Users/BUU/Desktop/2565/ประกาศ2565/รายใหม่/เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา%20https:/wsa.dsl.studentloan.or.th
file:///C:/Users/BUU/Desktop/2565/ประกาศ2565/รายใหม่/เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา%20https:/wsa.dsl.studentloan.or.th
http://affairs.buu.ac.th/
http://affairs.buu.ac.th/


เอกสำรแนบท้ำยประกำศ  มหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๐๙๐๙/๒๕๖๕  ลงวันที่ ๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รำยช่ือคณะหลักสูตร/สำขำวิชำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ล ำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตรในระบบ DSL วันที่ด ำเนินกำร 

คณะพยำบำลศำสตร์ 
1 25390191100498 หลักสตูรพยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ มหำวิทยำลยับูรพำ หลักสูตรปรบัปรุง  

(พ.ศ.2561) 
วันท่ี  8 ก.ย. ถึง 15 ก.ย. พ.ศ. 2565 

 


