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สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คํานํา 

 คูมือการใชงานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาสําหรับผูประสานงานคณะ/วิทยาลัยเลมนี้ ผูจัดทําไดเรียบ

เรียงข้ึนเพ่ือเปนคูมือประกอบการอบรม ผูอานสามารถปฏิบัติทดสอบไดดวยตนเองตามข้ันตอนที่เรียบเรียงไว 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูที่นําไปศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกลาวไว 

ถาผูอานพบเห็นขอบกพรองประการใด กรุณาแนะนําไปยังผูจัดทําดวย จักเปนพระคุณย่ิง 

 

 

สํานักคอมพิวเตอร 

ปรบัปรุงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 
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จัดทําโดยฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร  หนา 4 จาก 22 

คูมือการใชงานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

คํานิยามผูใชงาน 

 ผูปฏิบัติงาน กยศ. (สวนกลาง) หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน กยศ. งานสวัสดิการนิสิต 

สวนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ผูประสานงานคณะ / ผูปฏิบัตงิาน กยศ. (คณะ) หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน กยศ. 

คณะ/วิทยาลัย 

ข้ันตอนการดาํเนินงานระบบ SUPREME2019 

 
รูปท่ี  1 

เขาสูระบบ SUPREME2019 

 ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา URL: https://supreme.swu.ac.th/ 
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รูปท่ี  2 

 ระบุเง่ือนไขการเขาสูระบบ ดังนี ้

เงื่อนไข คําอธิบาย 

Buasri ID บัวศรีไอดี 

Password รหัสผาน 

หมายเหตุ: หากไมมีสิทธ์ิการเขาสูระบบ ตองทําเร่ืองการขอสิทธ์ิใชงานระบบไปที่งานสวัสดิการนิสิต สวน

กจิการนิสิต มศว ประสานมิตร 

  

 เมื่อกรอกเง่ือนไขแลว คลิกปุม  ระบบจะเขาสูการทํางานภายใน ดังรูป 

 
รูปท่ี  3 
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เมนูการทํางาน 

 
รูปท่ี  4 

รหสัเมนู ช่ือเมน ู การจัดการ 

เพ่ิม แกไข ออกรายงาน 

  PDF EXCEL 

LOAN14 บันทึกขอมูลการขอกู / / - - 

LOAN15 บันทึกผลการตรวจสอบ/สัมภาษณ/พิจารณาการขอกู - / - - 

LOAN24 สืบคนนิสิตกองทุนกูยืม - - / / 

1. LOAN14: บันทึกขอมูลการขอกู 

คําอธิบายการทํางาน 

 หนาจอนี้สําหรับการตรวจสอบรายละเอียดการขอกูของนิสิต ขอมูลที่แสดง มี 2 กรณี ดังน้ี 

1. กรณีมีขอมูลแจงความประสงค  

 สถานะยืนยันการแจงความประสงค รายละเอียดขอมูลการขอกูของนิสติแสดงครบถวน ขอมูลนิสิต

จะปรากฏที่หนาจอบันทึกผลการตรวจสอบ/สัมภาษณ/พิจารณาการขอกูและหนาจอสืบคน

นิสติกองทุนกูยืม 

 สถานะไมยืนยันการแจงความประสงค รายละเอียดขอมูลการขอกูของนสิิตอาจจะครบถวน/และ

หรือไมครบถวน นิสิตจึงไมคลิกปุม “ยืนยัน” ตามชวงเวลาที่กําหนดเปดใหกูยมื ขอมูลนิสิตจะ

ปรากฏท่ีหนาจอน้ีเทานั้น  

หมายเหตุ เมื่อมีนสิิตเขาติดตอทางผูประสานงานคณะ ใหผูประสานงานคณะ รวบรวมรายชื่อแลว

แจงผูปฏิบัติงาน กยศ. (สวนกลาง) เพ่ือใหทางสวนกลางเปดชวงวันที่ใหกูยืมแกนิสิตเปนรายบุคคล 
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2. กรณไีมมีขอมูลการแจงความประสงค แสดงวานิสิตไมไดทาํการแจงความประสงคผานระบบตามชวงเวลาที่

กาํหนด ทางผูประสานงานคณะสามารถสืบคนขอมูลโดยใชหนาจอ LOAN24: สืบคนนิสิตกองทุนกูยืม ถาไมมี

การบันทึกขอมูล ผลลัพธการคนหา ไมพบขอมูลในระบบ  

 หมายเหตุ หากนิสติมีความประสงคท่ีจะขอกู/แจงเพิ่มเติม ใหผูประสานงานคณะ รวบรวมรายชื่อแลว

แจงผูปฏิบัติงาน กยศ. (สวนกลาง) เพ่ือท่ีทางสวนกลางจะดําเนินการเปดชวงวันที่ใหกูยืมเปนรายบุคคล 

ขอควรระวัง **การนําเขาขอมูลโดยผานหนาจอบันทึกขอมูลการขอกูน้ี ผูปฏิบัติงาน กยศ. เสมือนกระทําการ

บันทึกแทนนิสิต ระบบจะแสดงสถานะการแจงความประสงคเทากับสถานะยืนยันการแจงความประสงค รอ

การตรวจสอบหลักฐานและรออนุมัต ิหากไมมีการคลิกปุม “บันทกึ” ในหนาจอนี้ ขอมูลจะยังไมบันทึกลงระบบ 

เร่ิมตนการทํางาน 

 หนาจอนี้จะเร่ิมตนท่ีแท็บ “เลือกนิสติ” ดังรูป 

 
รูปท่ี  5 

เงื่อนไขการคนหาขอมูล โดยระบุเงื่อนไข ดังน้ี 

เงื่อนไข ลักษณะโปรแกรม รายละเอียด 

หมายเหตุ: * เง่ือนไขที่ตองระบุ   

*ภาค Drop Down List ขอมูลภาคการศึกษา 

*ปการศึกษา Textbox ขอมูลปการศึกษา 

*เลขประจาํตัวนิสิต Popup ขอมูลนิสิต 

 เมื่อใสเงื่อนไขบางสวน จะปรากฏขอมลู ดังรูป 



SUPREME2019 ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา     คูมือสําหรับสําหรับผูประสานงานคณะ/วิทยาลัย 
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รูปท่ี  6 

Tab ขอมูล รายละเอียดขอมูลการขอกู 

รายการขอกู แสดงวงเงินที่ขอกู 

0101 - คาเลาเรียน 

0302 - คาใชจายสวนตัว/คาครองชีพ* 

*ต้ังแตป 2563 เปนตนไป เพ่ิมคาครองชีพเดือนละ 3,000 รวมตอภาค 18,000 บาท 

ประวัติการกู แสดงรายละเอียดประวัติการกูยืมของนิสิต 

ขอมูลสวนตัว ขอมูลสวนตัว 

ขอมูลธนาคาร : สําหรับการตัด Payment gateway 

ขอมูลผูอปุการะ 

การศึกษา ขอมูลการศึกษาปจจุบัน 

สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม 

ที่อยูนิสิต ที่อยูตามทะเบียนบาน 

ที่อยูปจจุบัน 

พี่นอง ขอมูลพี่นอง 

ผูติดตอ ขอมูลบิดา 

ขอมูลมารดา 

ขอมูลผูปกครอง (กรณีไมใชบิดา มารดา หรือพ่ีนองรวมบิดามารดา) 

ขอมูลคูสมรสผูปกครอง (ถามี) 
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Tab ขอมูล รายละเอียดขอมูลการขอกู 

ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ทุนการศึกษาอ่ืนๆ 

การคํ้าประกัน ผูคํ้าประกัน 

คูสมรสผูคํ้าประกัน 

ที่อยูตามทะเบียนบาน 

ที่อยูที่สามารถติดตอได 

ผูแทนโดยชอบธรรม ผูแทนโดยชอบธรรม 

* นิสิตมีอายุ ไมถึง 20 ปบริบูรณ  

กรณีที่มีบดิา มารดา ใหบิดา หรือมารดา เปน ผูแทนโดยชอบธรรม 

กรณีไมมีทั้งบิดา และมารดา ใหผูปกครอง หรือผูอุปการะ เปนผูแทนโดยชอบธรรม 

และมีอายุ 25 ปขึ้นไป 

 

รายการขอกู 

 
รูปท่ี  7 
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ประวัติการกู 

 
รูปท่ี  8 
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ขอมูลสวนตัว 

 
รูปท่ี  9 

การศึกษา 

 
รูปที่  10 
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ท่ีอยูนิสิต 

 
รูปที่  11 

พ่ีนอง 

 
รูปที่  12 
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ผูติดตอ 

 
รูปที่  13 
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ทุนการศึกษา 

 
รูปที่  14 
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การคํ้าประกัน 

 
รูปที่  15 
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ผูแทนโดยชอบธรรม 

  นสิิตมอีายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ จะตองมีการบนัทึกขอมูลผูแทนโดยชอบธรรม 

  - กรณีที่มีบิดา มารดา ใหบิดา หรือมารดา เปน ผูแทนโดยชอบธรรม 

  - กรณีไมมีทั้งบิดา และมารดา ใหผูปกครอง หรือผูอุปการะ เปนผูแทนโดยชอบธรรม และมี

อายุ 25 ปขึ้นไป 

 
รูปที่  16 

2. LOAN15: บันทึกผลการตรวจสอบ/สัมภาษณ/พิจารณาการขอกู 

คําอธิบายการทํางาน 

 หนาจอนี้สําหรับการบันทึกผลการตรวจสอบ/สัมภาษณ/พิจารณาการขอกู เปนรายชื่อนิสิตไดทําการ

บนัทึกจากหนาแจงความประสงคการขอกูในสวน Portal นสิิต ตามชวงวันที่ใหกูยืมตามกําหนดการของสวน

กจิการนิสิต และยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว 

 ผูประสานงานคณะสามารถใชหนาจอ LOAN24: สืบคนนิสิตกองทุนกูยืม สําหรับการสืบคนขอมูลได 

ถาไมมีการยืนยันการแจงประสงค ผลลัพธการคนหา ไมพบขอมูลในระบบ หากมีการยืนยันเรียบรอย สามารถ

ออกรายงานเพ่ือจัดทําประกาศเรียกนิสิตสัมภาษณตามรายชื่อได 



SUPREME2019 ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา     คูมือสําหรับสําหรับผูประสานงานคณะ/วิทยาลัย 

จัดทําโดยฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร  หนา 17 จาก 22 

เร่ิมตนการทํางาน 

 หนาจอนี้จะเร่ิมตนท่ี “คนหา” ดังรูป 

 
รูปที่  17 

เงื่อนไขการคนหาขอมูล โดยระบุเง่ือนไข ดังนี้ 

เงื่อนไข ลักษณะโปรแกรม รายละเอียด 

หมายเหตุ: * เง่ือนไขที่ตองระบุ   

*ภาค Drop Down List บังคับระบุเง่ือนไขภาคการศึกษาที่ขอกู 

*ปการศึกษา Textbox บังคับระบุเง่ือนไขปการศึกษาที่ขอกู 

คณะ Popup  

สาขาวิชา Popup  

เลขประจําตัวนิสิต Popup  

ช้ันปที่ Textbox  

ประเภทผูกู Drop Down List  

ชวงวันที่แจงความประสงคขอกู Date  

สถานะตรวจสอบ Radio  

วิธีการใชงาน 

1. ระบุเง่ือนไขคนหา 

2. คลิกคนหา 

3. ดูรายละเอียดจํานวนเงินท่ีขอกู ดังรูปที่ 20 

4. ระบสุถานะตรวจสอบ 

 รอการพิจารณา (default) 

 ผาน 

 ไมผาน 



SUPREME2019 ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา     คูมือสําหรับสําหรับผูประสานงานคณะ/วิทยาลัย 

จัดทําโดยฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร  หนา 18 จาก 22 

5. ระบวัุนที่พิจารณา 

ระบบจะ default วันที่ปจจุบัน หากตองการเปล่ียนวันท่ีสามารถเลือกเปล่ียนได 

6. คลิกบันทึก 

การคลิกบันทึกในหนาจอนี้ จะทาํรายการตอหนาจํานวน 10 รายการ หากตองการเลือกทั้งหมด ให

ปรบัการตั้งคาการแสดงผลลัพธ โดยระบุจํานวนผลลัพธ แลวคลิกปุม “ตั้งคา” รอระบบประมวล

ผลลัพธ 

 
รูปที่  18 

 
รูปที่  19 



SUPREME2019 ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา     คูมือสําหรับสําหรับผูประสานงานคณะ/วิทยาลัย 

จัดทําโดยฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร  หนา 19 จาก 22 

 
รูปที่  20 

3. LOAN24: สืบคนนิสิตกองทุนกูยืม 

คําอธิบายการทํางาน 

 หนาจอนี้สําหรับการสําหรับการสืบคนนิสิตกองทุนกูยืม ถาไมมีการยืนยันการแจงประสงค ผลลัพธการ

คนหา ไมพบขอมูลในระบบ หากมีการยืนยันเรียบรอย ทางคณะสามารถออกรายงานขอมูลไดผานหนาจอและ

ในรูปแบบไฟล PDF และ EXCEL 

เร่ิมตนการทํางาน 

 หนาจอนี้จะเร่ิมตนท่ี “คนหา” ดังรูป 

 

 

 

 

 

 



SUPREME2019 ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา     คูมือสําหรับสําหรับผูประสานงานคณะ/วิทยาลัย 

จัดทําโดยฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร  หนา 20 จาก 22 

 
รูปที่  21 

เงื่อนไขการคนหาขอมูล โดยระบุเง่ือนไข ดังนี้ 

เงื่อนไข ลักษณะโปรแกรม รายละเอียด 

หมายเหตุ: * เง่ือนไขที่ตองระบุ   

*ภาค Drop Down List บังคับระบุเง่ือนไขภาคการศึกษาที่ขอกู 

*ปการศึกษา Textbox บังคับระบุเง่ือนไขปการศึกษาที่ขอกู 

ประเภทผูกู Drop Down List  

คณะ Popup  

สาขาวิชา Popup  

เลขประจําตัวนิสิต Popup  

รหัสคาใชจาย Drop Down List  

วันที่อนุมัติ Date  

การโอนเงินเขาบัญชี Radio  

สถานะ Radio  

 



SUPREME2019 ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา     คูมือสําหรับสําหรับผูประสานงานคณะ/วิทยาลัย 

จัดทําโดยฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร  หนา 21 จาก 22 

 
รูปที่  22 

วิธีการใชงาน 

1. ระบุเง่ือนไขคนหา 

2. คลิกคนหา 

3. เลือกออกรายงานในรูปแบบไฟล PDF หรือ EXCEL 



SUPREME2019 ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา     คูมือสําหรับสําหรับผูประสานงานคณะ/วิทยาลัย 

จัดทําโดยฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร  หนา 22 จาก 22 

ภาคผนวก 

อางอิง 

- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงนิใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เร่ือง กาํหนดลักษณะของเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา 

ขอบเขตการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให

เงินกูยมืเพ่ือการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

- กฎหมายและระเบยีบ กยศ. พ.ศ. 2560 

- เว็บไซตกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) https://www.studentloan.or.th 

ติดตอสอบถาม 

 

 
 


