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ระบบค าร้องออนไลน์ (Online Request System) เป็นระบบที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ 
อาจารย์ที่ปรึกษาในการด าเนินการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติค าร้องให้กับนักึึกษา รวมถึงการติดตามและ
ตรวจสอบสถานะเอกสารค าร้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิเช่น ค าร้องขอย้ายรอบการึึกษา ค า
ร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต ค าร้องขอขยายระยะเวลาการึึกษา ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
เป็นต้น  โดยผู้ใช้สามารถึึกษาวิธีการใช้งานระบบค าร้องออนไลน์ได้ ดังต่อไปนี ้
 

1. การเข้าสู่ระบบ  
 

เมื่อนักึึกษายื่นค าร้องผ่านระบบค าร้องออนไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับ E-Mail เพื่อด าเนินการ   
ค าร้อง ตัวอย่าง E-Mail จากระบบค าร้องออนไลน์ แสดงดังรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 

อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบค าร้องออนไลน์ (Online Request) ได้ที่ 
http://scmsreq.spu.ac.th/scms หรือ คลิกที่ลิงค์ตามที่แจ้งในเนื้อความจดหมาย แสดงดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 

http://202.44.68.48/OnlineRequest/faces/pages/req/REQRequestFormFM204.jsp?formid=FM203&clearBean=reqRequestFormFM204Bean
http://202.44.68.48/OnlineRequest/faces/pages/req/REQRequestFormFM204.jsp?formid=FM206&clearBean=reqRequestFormFM204Bean
http://202.44.68.48/OnlineRequest/faces/pages/req/REQRequestFormFM204.jsp?formid=FM212&clearBean=reqRequestFormFM204Bean
http://202.44.68.48/OnlineRequest/faces/pages/req/REQRequestFormFM204.jsp?formid=FM209&clearBean=reqRequestFormFM204Bean
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จากนั้นเลือก ประเภทผู้ใช้งาน เป็น “อาจารย์” ดังรูปที ่3 

 
รูปที่ 3 

เข้าสู่ระบบ (Log in) โดยระบุชื่อผู้ใช้งานคือ name.sn เช่น chutima.ut  และรหัสผ่าน  (แบบ
เดียวกับที่ใช้ E-Mail) แสดงดังรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4 
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เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกแบบฟอร์มค าร้อง เพื่อเข้าสู่หน้าหลักการใช้งาน แสดงดังรูปที่ 5-6 

 
รูปที่ 5 
 

 

รูปที่ 6 
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2. การด าเนินการค าร้อง 
 

เมื่อนักึึกษายื่นค าร้องผ่านระบบค าร้องออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เอกสารค าร้องต่างๆ จะถูกส่งไปยัง
อาจารย์ที่ปรึกษา แสดงขั้นตอนดังรูปท่ี 7 

                

       

       ?

       

          

                       

Mail/SMS

                  

                     

                      

CC              Flow

         

Mail     

                

Mail          

                   

 

รูปที่ 7 
   
  ขั้นตอนการด าเนินการค าร้อง มีวิธีการดังต่อขปนี้ 

1. อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถด าเนินการค าร้องได้ที่เมนู “อนุมัติค าร้อง” แสดงดังรูปที่ 8 
 

 
รูปที่ 8 
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2. เลือกรายการค าร้องที่ต้องการ โดยคลิกที่เลขที่เอกสาร แสดงดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 

หมายเหตุ  *ข้อสังเกตว่า รายการค าร้องที่แสดง อยูใ่นรายการนีล้้วนแล้วแต่เป็นค าร้องที่ ยงัด าเนินการไม่จบ
กระบวนการ (กรณีไม่มขี้อมูลนัน่หมายถึงไม่มงีานที่ต้องด าเนินการ) 

 

3. เมื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเลือกรายการค าร้องเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดในใบค าร้อง
เพื่อให้ อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบค าร้อง (ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด) เพื่อพิจารณา
ว่า “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ”  

การท างานของระบบค าร้องออนไลน์ ในกรณีเลือก  
 เห็นชอบ : ระบบจะส่งค าร้อง และE-Mailแจ้งให้ผู้พิจารณาในล าดับถัดไป เช่น คณบดี, 

ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียน, ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการนักึึกษา, ผู้มี
อ านาจพิจารณา (ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี) ขึ้นอยู่กับค าร้องแต่ละประเภทว่าใครเป็นผู้
พิจารณา 

 ไม่เห็นชอบ : ระบบจะส่งค าร้องกลับคืนนักึึกษา พร้อมE-Mailแจ้ง 
 

หมายเหตุ   *ควรด าเนินการค าร้องให้เสร็จภายใน 1 วัน เพราะ หากเกิน 1 วันระบบจะส่ง E-Mail แจ้งเตือน 
 

4. ระบุเหตุผลของการพิจารณา (หากไม่ใส่เหตุผล จะไม่สามารถท าการพิจารณาค าร้องได้) จากนั้น
คลิกปุ่ม ตกลง แสดงดังรูปท่ี 10 
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รูปที่ 10 

 
กรณรีะบุข้อมูลไม่ครบ ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังรูปที่ 11

 
รูปที่ 11 
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3. ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะค าร้อง 
    
อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถตรวจสอบสถานะค าร้องได้โดยวิธีการ ดังรูปท่ี 12-14 
1. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะค าร้อง”  

 
รูปที่ 12 

2. ระบขุ้อมูลที่ต้องการค้นหา 

 
รูปที่ 13 

3. กดปุ่มค้นหา แสดงรายการค าร้องที่ต้องการ แสดงดังรูปที่ 14 

              
รูปที่ 14 
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4. ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถตรวจสอบข้อมูลนักึึกษาได้โดยวิธีการ ดังรูปท่ี 15-16 
1. เลือกเมนู “SCMS”  

                 

                                                     รูปที ่15 

2. จะเข้าสู่ระบบ SCMS เพื่อตรวจสอบข้อมูลนักึึกษา 

 

รูปที่ 16 
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5. ตัวอย่างแบบค าร้องประเภทต่างๆ  
   

          แบบค าร้องประเภทต่างๆ จะต้องผ่านการพิจารณาตามล าดับการอนุมัติ ซึ่งล าดับการอนุมัติขึ้นอยู่
กับแบบค าร้องแต่ละประเภท เม่ือค าร้องผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เอกสารค าร้องจะถูกส่งไปด าเนินการ
ยัง ส านักงานทะเบียน แสดงตัวอย่าง ดังรูปที่ 21-30 

5.1 ขอย้ายรอบการศึกษา    

      เมื่อนักึึกษาส่งค าร้อง เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งเพื่อเสนอพิจารณา เห็นชอบ/อนุมัติ จาก  
อาจารย์ที่ปรึกษา, คณบดี, ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียน                                      

                                                         

              
รูปที่ 21 

อาจารย์ท่ี
ปรึกษา

คณบดี
ผู้อ านวยการ

ส านักงานทะเบียน   
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5.2 ขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต 

       เมื่อนักึึกษาส่งค าร้อง เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งเพื่อเสนอพิจารณา เห็นชอบ/อนุมัติ จาก 
อาจารย์ที่ปรึกษา > คณบดี > ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียน   (หากขอลง > 3 หน่วยกิต ค าร้องจะถูก
ส่งเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติต่อไปยัง ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการนักศึกษา > ผู้มีอ านาจ
พิจารณา )ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี()  

                          

 
 

 
รูปที่ 22 

อาจารย์ท่ีปรึกษา คณบดี
ผู้อ านวยการ

ส านักงานทะเบยีน
>3 

ผู้อ านวยการกลุม่
งานมาตรฐานและ
บริการนักศึกษา 

ผู้มอี านาจพิจารณา 
(ปฏิบัติหน้าท่ีแทน

อธิการบดี)

ขอลง > 3  หน่วยกิต 
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5.3 ขอลาพักการศึกษา 

       เม่ือนักึึกษาส่งค าร้อง เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งเพื่อเสนอพิจารณา เห็นชอบ/อนุมัติ จาก 
อาจารย์ที่ปรึกษา > คณบดี > ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียน  (หากขอลาพัก > 1 ภาคการึึกษา   ค า
ร้องจะถูกส่งเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติต่อไปยัง ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการนักศึกษา)  

 

 

 
รูปที่ 23 

อาจารย์ท่ีปรึกษา คณบดี
ผู้อ านวยการ

ส านักงานทะเบียน
>1 

ผู้อ านวยการกลุม่งาน
มาตรฐานและบรกิาร

นักศึกษา 

ลาพัก > 1 ภาคการศึกษา 



คู่มือการใช้งานระบบค าร้องออนไลน์ (Online Request System) ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา                                  

 

                                                                    Training Service ICT Center           Page 12 
 

5.4 ขอลาออก 

               เมื่อนักึึกษาส่งค าร้อง เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งเพื่อเสนอพิจารณา เห็นชอบ/อนุมัติ จาก 

อาจารย์ที่ปรึกษา > คณบดี  

                                         

 
รูปที่ 24 

อาจารย์ท่ีปรึกษา คณบดี
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5.5 ขอลงทะเบียนเรียนร่วม 

       เมื่อนักึึกษาส่งค าร้อง เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งเพื่อเสนอพิจารณา เห็นชอบ/อนุมัติ จาก 
อาจารย์ที่ปรึกษา > คณบดี > ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียน > ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐาน
และบริการนักศึกษา 

 

       
รูปที่ 25 

อาจารย์ท่ีปรึกษา คณบดี
ผู้อ านวยการ

ส านักงานทะเบียน

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
มาตรฐานและบริการ

นักศึกษา 
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5.6 ขอสอบซ้อน 

       เมื่อนักึึกษาส่งค าร้อง เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งเพื่อเสนอพิจารณา เห็นชอบ/อนุมัติ จาก 
อาจารย์ที่ปรึกษา > คณบดี > ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียน > ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐาน
และบริการนักศึกษา 

 

                    
รูปที่ 26 

อาจารย์ท่ีปรึกษา คณบดี
ผู้อ านวยการ

ส านักงานทะเบียน

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
มาตรฐานและบริการ

นักศึกษา 
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5.7 ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

       เมื่อนักึึกษาส่งค าร้อง เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งเพื่อเสนอพิจารณา เห็นชอบ/อนุมัติ จาก 
อาจารย์ที่ปรึกษา > คณบดี > ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียน > ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐาน
และบริการนักศึกษา (หรือถูกส่งต่อไปยัง ผู้มีอ านาจพิจารณา )ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี( กรณี
ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการนักึึกษา) 

 

           
รูปที่ 27 

อาจารย์ท่ีปรึกษา คณบดี
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
ทะเบียน

ผู้อ านวยการกลุ่ม
งานมาตรฐานและ
บริการนักศึกษา 

ผู้มีอ านาจพิจารณา 
(ปฏิบัติหน้าท่ีแทน

อธิการบดี)

http://202.44.68.48/OnlineRequest/faces/pages/req/REQRequestFormFM204.jsp?formid=FM209&clearBean=reqRequestFormFM204Bean
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5.8 ขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

       เมื่อนักึึกษาส่งค าร้อง เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งเพื่อเสนอพิจารณา เห็นชอบ/อนุมัติ จาก 
อาจารย์ที่ปรึกษา > คณบดี > ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียน > ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐาน
และบริการนักศึกษา  

 

 
รูปที่ 28 

อาจารย์ท่ีปรึกษา คณบดี
ผู้อ านวยการส านักงาน

ทะเบียน

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
มาตรฐานและบริการ

นักศึกษา 

http://202.44.68.48/OnlineRequest/faces/pages/req/REQRequestFormFM204.jsp?formid=FM204&clearBean=reqRequestFormFM204Bean
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5.9 ขอย้ายวิทยาเขต (จากวิทยาเขตบางเขน ขปวิทยาเขตชลบุรี)  

       เมื่อนักึึกษาส่งค าร้อง เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งเพื่อเสนอพิจารณา เห็นชอบ/อนุมัติ จาก 
อาจารย์ที่ปรึกษา > คณบดี > ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียน > ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐาน
และบริการนักศึกษา  

 

 
รูปที่ 29 

อาจารย์ท่ีปรึกษา คณบดี
ผู้อ านวยการส านักงาน

ทะเบียน

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
มาตรฐานและบริการ

นักศึกษา 

http://202.44.68.48/OnlineRequest/faces/pages/req/REQRequestFormFM204.jsp?formid=FM205&clearBean=reqRequestFormFM204Bean
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5.10 ขอขยายระยะเวลาการศึกษา 

        เมื่อนักึึกษาส่งค าร้อง เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งเพื่อเสนอพิจารณา เห็นชอบ/อนุมัติ จาก 
อาจารย์ที่ปรึกษา > คณบดี > ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียน > ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐาน
และบริการนักศึกษา > ผู้มีอ านาจพิจารณา )ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี( 

 

            
รูปที่ 30 

อาจารย์ท่ีปรึกษา คณบดี
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
ทะเบียน

ผู้อ านวยการกลุ่ม
งานมาตรฐานและ
บริการนักศึกษา 

ผู้มีอ านาจพิจารณา 
(ปฏิบัติหน้าท่ีแทน

อธิการบดี)

http://202.44.68.48/OnlineRequest/faces/pages/req/REQRequestFormFM204.jsp?formid=FM212&clearBean=reqRequestFormFM204Bean

