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1. การเขาสูระบบ (Login) 
1. เปด Internet Browser เชน Google Chrome, Firefox จากนั้นกรอก URL ของระบบบริหารจัดการ

ประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ https://supreme.swu.ac.th  
ลงในชอง Address bar 

2. แสดงหนาจอเขาสูระบบ (Log In ) ดังรูป 
3. กรอกชื่อผูใชงาน (บัวศรีไอดี) และรหัสผาน ในชองนิสิต อาจารย บุคลากร มศว 
4. คลิกปุม เขาสูระบบ 

 

รูปที่ 1 แสดงหนาจอการเขาสูระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา  
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5. แสดงหนาจอหลังจากเขาสูระบบเรียบรอย ใหคลิกเลือกเมน ูกยศ. 

 

รูปที่ 2 แสดงหนาจอเลือกเมนูการใชงาน 

6. ระบบแสดงหนาแรกของเมนูกองทุนกูยืม พรอมประวัติการบันทึกขอมูลการกู ถาไมเคยมีการบันทึก
ประวัติจะไมพบขอมูลดังรูป กรณีตองการยื่นกู ใหดาวนโหลดแบบฟอรมไดโดยคลิกที่ ดาวนโหลดแบบฟอรม 

 

รูปที่ 3 แสดงหนาแรกเมนูกองทุนกูยืม 
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2. การดาวนโหลดแบบฟอรม 
1. คลิกปุม ดาวนโหลดแบบฟอรม 

 

รูปที่ 4 แสดงหนาแรกเมนูกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

2. ระบบแสดงรายการไฟลเอกสารที่นิสิตสามารถดาวนโหลด ใหคลิก ดาวนโหลด ตามรายการท่ีตองการ  

 

รูปที่ 5 แสดงหนาจอดาวนโหลดแบบฟอรม  
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3. การแจงความประสงคขอกู 
 ในการสงคําขอ ตองอยูในชวงทีม่หาวิทยาลัยกําหนด หากอยูในชวงที่กําหนด ระบบจะแสดงปุม แจง
ความประสงคขอกู... ของภาคการศึกษานั้นๆ ขึ้นมา  
 การบันทึกแจงความประสงคขอกูสําหรับนสิิต มีข้ันตอนดังน้ี 

1. นสิิตสามารถบันทึกแจงความประสงคขอกูไดโดยคลิกปุม แจงความประสงคขอกู... 

 

รูปที่ 6 แสดงหนาแรกเมนูกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

2. ระบบแสดงหนาจอบันทึกขอมูลการแจงความประสงคขอกู ใหกรอกขอมูลแตละแท็บตามลําดับ โดยแท็บ
แรกคือ ข้ันตอนการขอกู ตรวจสอบขั้นตอนตางๆ ใหถูกตองครบถวน จากนั้นคลิกปุม ถัดไป 

 

รูปที่ 7 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการแจงความประสงคขอกู 
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3. ระบบแสดงแท็บ รายการขอกู ใหเลือกประเภทผูกู จากนั้นคลิกปุม ถัดไป  
 

 

รูปที่ 8 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการแจงความประสงคขอกู 

4. ระบบแสดงแท็บ ประวัติการกู กรณีเคยกูยืมแลวใหคลิกปุม เพิ่มขอมูล ระบบจะแสดงชองใหกรอก
ขอมูลประวัติการกูยืม   

5. หากไมเคยกูใหคลิกปุม ถัดไป  
 

 

รูปที่ 9 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการแจงความประสงคขอกู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ระบบแสดงแท็บ ขอมูลสวนตัว กรอกขอมูลสวนตัวนิสิตและขอมูลผูอุปการะใหครบถวน แลวคลิกปุม 
ถัดไป  
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รูปที่ 10 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการแจงความประสงคขอกู 

7. ระบบแสดงแท็บ การศึกษา ระบบจะแสดงขอมูลจากประวัตินิสิต ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง แลวคลิก
ปุม ถัดไป  

 

 

รูปที่ 11 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการแจงความประสงคขอกู 

8. ระบบแสดงแทบ็ ที่อยูนิสิต หากที่อยูปจจุบันเปนที่เดียวกับที่อยูตามทะเบียนบาน สามารถคัดลอกขอมูล

โดยคลิกปุม   เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิกปุม ถัดไป  
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รูปที่ 12 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการแจงความประสงคขอกู 

9. ระบบแสดงแท็บ ขอมูลพ่ีนอง กรอกขอมลูพ่ีนองใหครบถวน แลวคลิกปุม ถัดไป  
 

 

รูปที่ 13 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการแจงความประสงคขอกู 

10. ระบบแสดงแท็บ ขอมูลผูติดตอ กรอกขอมูลลงไปใหครบถวนโดยเฉพาะหัวขอที่มีเคร่ืองหมายดอกจัน 
(*) กํากับ ดังนี้ 
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กรอกขอมูลบิดา  
 

 

รูปที่ 14 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการแจงความประสงคขอกู 
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กรอกขอมูลมารดา 

 

รูปที่ 15 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการแจงความประสงคขอกู 

เลือกสถานภาพสมรสของบิดามารดา แลวคลิกปุม ถัดไป 

 

รูปที่ 16 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการแจงความประสงคขอกู 
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11. ระบบแสดงแท็บ ทุนการศึกษา พรอมขอมูลทุนการศึกษาที่เคยไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย กรณีเคย
ไดรับทุนการศึกษาอื่นๆ ใหคลิกปุม เพ่ิมขอมูล ระบบจะแสดงชองใหกรอกขอมูล จากนั้นคลิกปุม ถัดไป   

 

 

รูปที่ 17 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการแจงความประสงคขอกู 
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12. ระบบแสดงแท็บ การคํ้าประกัน กรอกขอมูลผูค้ําประกัน คูสมรสผูคํ้าประกัน ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 
และที่อยูท่ีสามารถติดตอได กรณีผูค้ําประกันคือบิดาหรือมารดา สามารถเลือกคัดลอกขอมูลจาก  จากนั้นคลิก
ปุม ถัดไป  

 

 

รูปที่ 18 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการแจงความประสงคขอกู 
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13. ระบบแสดงแท็บ ผูแทนโดยชอบธรรม กรณีนิสิตยังไมบรรลุนิติภาวะ คลิกเลือก คัดลอกขอมูลจาก 
บิดา หรือมารดา หรือกรอกขอมูลผูอุปการะเปนผูแทนโดยชอบธรรม จากนั้นคลิกปุม ถัดไป  

 

 

รูปที่ 19 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการแจงความประสงคขอกู 

14. ระบบแสดงแท็บ Preview ใหตรวจสอบขอมูลที่กรอกทั้งหมดกอนการยืนยันขอมูล 

 

รูปที่ 20 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการแจงความประสงคขอกู 
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15. หากตองการแกไขขอมูล ใหคลิกปุม ยอนกลับ ไปยังแท็บที่ตองการแกไข  เมื่อตรวจสอบเรียบรอยแลว 
ใหคลิกปุม ยนืยันขอมูล ซ่ึงนิสิตจะแกไขขอมูลอีกไมได กรณีตองการแกไขใหติดตอเจาหนาที่งานสวัสดิการนิสิต 

 

 

รูปที่ 21 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการแจงความประสงคขอกู 

16. เมื่อแจงความประสงคขอกูแลว แตยังไมยืนยนัขอมูล ระบบจะแสดงประวัติการบันทึกขอมูลการกูดังรูป 
สามารถดูและแกไขรายละเอียดขอมูลการกูโดยคลิกปุม    

 

 

รูปที่ 22 แสดงหนาแรกเมนูกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
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