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มุ่งสู่เป้าหมาย .. เฉพาะเรื่อง
เข้าสู่ระบบ
เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
การยื่นค าร้อง
แก้ไข/ยกเลิก ค าร้อง
ตรวจสอบสถานะค าร้อง
ไม่มีให้ตรวจสอบสถานะ
สองวันแล้ว Flow ยังอยู่ที่เดิม

อาจารย/์เจ้าหน้าที่ไม่อนุมตัิ

ค าร้องมีประเภทใดบ้าง

ค าร้องใดท าออนไลน์ไม่ได้

ติดตามสถานะ..ค าร้องไหนสิ้นสุดที่
บุคลากรท่านใด

ทราบได้อย่างไร ท่านคณบดีลงนาม
เอกสารเรียบร้อยแล้ว

**ลองตามขั้นตอนแล้ว แต่ยังต้องการความช่วยเหลือ**



1. https://service-soc.ku.ac.th/ > นิสิต login account   
(b6xxxxxxxxx@ku.ac.th) ของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลนิสิต 
เอกสารค าร้อง 

ลงทะเบียนกิจกรรม 

https://service-soc.ku.ac.th/




2. ข้อมูลส่วนบุคคล > แก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูลส่วนบุคคล
*นิสิตสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานผ่านระบบ*



3. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล รหัสนิสิต เป็นค่าตั้งต้น 
นิสิตสามารถเพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล 

ในกรณีที่นิสิต
ลงทะเบียนอบรม
ผ่านระบบการ
บริหารจัดการฯ
และได้รับ
ประกาศนียบัตร
หลังอบรม ข้อมูล
จะปรากฏในส่วนนี้



ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการ
ยื่นค าร้อง กรุณา
กรอกข้อมูลให้
ถูกต้องครบถ้วน

เมื่อเพิ่มเติม/แก้ไข
ข้อมูลเรียบร้อย > 
บันทึกข้อมูล











4. “การยื่นค าร้อง” กรุณาใส่ข้อมูลของนิสิตให้ครบถ้วน > บันทึกข้อมูลทุกครั้ง

ภาควิชา
(จิตวิทยา นิติศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์
และรัฐประศาสน
ศาสตร์ สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา)

หลักสูตร
เลือกให้ถูกต้อง
นะคะ!! 

ประเภทการศึกษา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
โปรดใส่ใจ…



ข้อมูลอื่นๆ เช่น รางวัลที่ได้ ความสามารถพิเศษ ข้อมูลการฝึกงานสามารถกรอกเพ่ิมเติมได้ เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลให้แก่นิสิต และอาจารย์ในกรณีมีการพิจารณาคัดเลือกนิสิตในกิจกรรมต่างๆ 

ข้อมูลบุคคล ที่อยู่อาศัย ผู้ปกครอง ข้อมูลสุขภาพ
กรอกให้ครบและบันทึกทุกครั้งนะคะ  



เมื่อน าเข้าข้อมูลครบทุกส่วน
..กลับไปตรวจสอบทุกหน้าอีกครั้ง..

เมื่อเสร็จสิ้น..นิสิตพร้อมยื่นค าร้อง



เอกสารค าร้อง > สร้างค าร้องใหม่



นิสิตน าเข้าข้อมูล แนบเอกสาร พร้อมเซ็นผ่านระบบ

ครบทุกส่วน อย่าให้ขาด



การเลือกประเภทค าร้อง > ค าร้องเรื่อง > เลือกประเภทค าร้อง



ถ้าต้องมีเอกสาร
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ลายเซ็นอาจารย์ประจ าวิชา

หรือดาวน์โหลดจาก website คณะ



กรุณาลงลายเซ็นก ากับเอกสาร

5 ส่วน ตรวจให้ครบ
ก่อนกดส่ง
..ครบไหมคะ..



ตัวอย่าง 
(ค าร้องทั่วไป) 
ขอผ่อนผัน
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

เอกสารแนบ
(แล้วแต่กรณี) เช่น
▪ ใบรับรองของ
ผู้ปกครอง
▪ ผลการเรียน
▪ KU1
▪ KU3

เม่ือนิสิตกดส่งค าร้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ส่วนของนิสิตเสร็จสิ้น



เมื่อยื่นค าร้องเรียบร้อย

นิสิตสามารถตรวจสอบ
สถานะเอกสารค าร้อง
แก้ไข หรือยกเลิก



ต้องการแก้ไข ยกเลิก หรือดูว่าเขียนสิ่งใดไป > กด “การจัดการ”



ยื่นค ารอ้ง อจารยท์ีป่รกึษา หัวหนา้ภาควชิา หัวหนา้งานบรกิาร
การศกึษา

หนว่ยทะเบยีน
คณะ

**นิสิตภาคปกติตรวจสอบสถานะ**



**นิสิตภาคพิเศษตรวจสอบสถานะ**



Q: “ไม่มีให้ตรวจสอบสถานะ”
A: นิสิตน าเข้าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ครบ “กลับไป
เพิ่มเติมข้อมูล”
ตรวจสอบแล้ว ม่ันใจ “ให้เขียนขอความช่วยเหลือ”



Q: “สองวันแล้ว Flow ยังอยู่ที่เดิม”
A: สอบถามเจ้าหน้าที่ภาควิชา/โครงการฯ
หรือที่อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ช่วยประสาน



Q: “อาจารย์/เจ้าหน้าที่ไม่อนุมัต”ิ

2. สร้างค าร้องใหม่ (พร้อมท าให้ถูกต้อง
ตามที่อาจารย์/เจ้าหน้าที่แนะน าในสถานะค าร้อง)

หัวหน้า
ภาค ไม่
อนุมัติ

A: 1. ลบค าร้องเดิม



Q: “ค าร้องมีประเภทใดบ้าง”
1. ค าร้องของฝึกงาน 
▪ ค าร้องขอฝึกงาน

2. ค าร้องทั่วไป
▪ ขอคืนสภาพนิสิตและลงทะเบียนรกัษาสถานะภาพ

นิสิตล่าช้า แนบ KU1 ใบลาพัก
▪ ขอจบการศึกษาล่าช้า
▪ ขอดูกระดาษค าตอบขอ้สอบ
▪ ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารล่าช้า
▪ ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

2. ค าร้องทั่วไป (ต่อ)
▪ ขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต (ไม่ต้องแนบ

เอกสารกรณีนิสิตปี 4 เทอมสุดท้าย; นิสิตปีอ่ืน 
แนบ KU1) 

▪ ขอลงทะเบียนเรียนขา้มสถาบัน
▪ ขอลงทะเบียนล่าช้า (แนบ KU1)
▪ ขอลงทะเบียนเรียนเกิน
▪ ขอลาป่วย (แนบใบรับรองแพทย์)
▪ ขอสอบล่าช้า/สอบย้อนหลัง
▪ ขอหยุดเรียน
▪ ขอเข้าหอพักในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
▪ ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
▪ ขอเพิ่ม/ถอนรายวิชาล่าช้า (แนบ KU3)



2. ค าร้องทั่วไป (ต่อ)
▪ ขอเล่ือนสอบ
▪ ขอไม่เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
▪ ขอไม่เข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
▪ ขอไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
▪ ขอความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (เรื่องใดๆ ระบุ)
▪ ลากิจ
▪ อ่ืนๆ 

Q: “ค าร้องมีประเภทใดบ้าง”



การลาออกต้องติดต่อ
เจ้าหน้าที่ค่ะ ไม่สามารถยื่น

แบบออนไลน์ได้

Q: “ค าร้องใดท าออนไลน์ไม่ได้บ้าง”
เรียนร่วม (ภาคพิเศษ) 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โครงการค่ะ ไม่สามารถยื่น
แบบออนไลน์ได้



Q: “ค าร้องไหนสิ้นสุดที่ท่านใด”
ค าร้องที่สิ้นสุดที่ปรึกษา

“เมื่อตรวจสอบสถานะว่าที่ปรึกษาได้เซ็นแล้ว นิสิต
สามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์ (print) และน าไปใช้ได้
เลย”
▪ ขอดูกระดาษค าตอบขอ้สอบ
▪ ขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต (แนบ KU1)
▪ ขอลาป่วย (แนบใบรับรองแพทย์)
▪ ขอสอบล่าช้า/สอบย้อนหลัง
▪ ขอหยุดเรียน
▪ ขอเล่ือนสอบ
▪ ลากิจ

เกือบทุกค าร้องท่านคณบดีต้อง
ลงนามค่ะ ยกเว้นบางค าร้อง

ส้ินสุดที่ปรึกษา
.. ตามรายการค าร้องดังนี.้.



Q: “ทราบได้อย่างไรคณบดีลงนามหรือยัง”

เมื่อคณบดีลงลายมือชื่อในเอกสาร
เรียบร้อย สถานะจะขึ้นว่า

“ส่งออกเรียบร้อย”
ถือเป็นสิ้นสุดกระบวนการ

เนื่องจากค าร้องที่ต้อง
ส่งออกนอกคณะ

จ าเป็นต้องให้คณบดีลง
ลายมือชื่อในเอกสาร



Frequently Asked 
Question (FAQ)



Q: ขอลงทะเบียนเรียนวิชาทับซ้อน และในระบบ service soc ขึ้นว่า
สิ้นสุด work flow แล้ว แต่ยังไม่สามารถลงทะเบียนวิชาที่ทับซ้อนใน
ระบบ myku ได้ ต้องท าอย่างไร

▪ รายวิชาที่ทับซ้อนนิสิตไม่สามารถลงทะเบียนในระบบ my.ku
ได้ จะต้องส่งเอกสารค าร้องพร้อมเอกสารไปให้ทางส านักบริหาร
การศึกษาท าการลงทะเบียนให้

▪ นิสิตยื่นค าร้องผ่าน service-soc เจ้าหน้าที่จะส่งให้

*นิสิตควรติดตามและสอบถามเจ้าหน้าที่ด้วย*



Q: ขอลงทะเบียนเรียนเกิน ระบบขึ้นสถานะว่า “สิ้นสุด Workflow”

▪ หากคณบดีลงนามแล้ว เจ้าหน้าที่จะน าส่งส านักบริหารฯ 



Q: การยื่นค าร้องขอผ่อนผันค่าเทอม ต้องใช้เอกสารอะไรแนบ

▪ ปี 2 ขึ้นไปไม่ต้องแนบเอกสาร ให้ท าค าร้องผ่านระบบ
service-soc



▪ "น าส่งหน่วยงานภายนอกแล้ว" หมายถึง คณะส่งเอกสารไป
ยังส านักบริหารการศึกษาเรียบร้อยแล้ว นิสิตไม่ต้องยื่นเอกสาร
ใด ๆ ไปส านักบริหารฯ 

▪ สถานะการเงิน จะเป็นส่วนของส านักบริหารฯ

Q: ขอผ่อนผันค่าเทอมขึ้นสถานะ "น าส่งหน่วยงานภายนอกแล้ว" 



Q: ขอผ่อนผันค่าเทอมขึ้นสถานะ “น าส่งหน่วยงานภายนอกแล้ว”
กี่วันถึงจะขึ้นผ่อนผันในระบบ my.ku

▪ นิสิตสามารถติดต่อสอบถามที่ส านักบริหารการศึกษาโดยตรง
ได้ ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับทางส านักบริหารฯ 



▪ จะต้องรอขึ้นการผ่อนผันให้ระบบก่อน จึงจะลงทะเบียนได้

▪ หากไม่ทัน นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนล่าช้า

Q: ขอผ่อนผันค่าเทอมยังไม่เรียบร้อย จะลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติไหม



▪ กรณีกดยกเลิกใน service-soc ไม่มีปัญหา

▪ ถ้ากดยกเลิกใน my.ku นิสิตต้องติดต่อส านักบริหาร
การศึกษา

Q: ขอยื่นผ่อนผันส าเร็จ ขึ้นในระบบช าระเงินใน my.ku แล้ว กด
ยกเลิกขอผ่อนผันไปจะเกิดปัญหาไหม



Q: การลาออก (ไม่ท าผ่านระบบ service-soc)

▪ ไปขอเอกสารที่หน่วยทะเบียนคณะ ส่วนต่าง ๆ ลงนาม
1. อาจารย์ที่ปรึกษา 
2. หัวหน้าภาค 
3. กองกิจการนิสิต
4. หอสมุด 
5. น าส่งที่หน่วยทะเบียนของคณะ อาคาร 3 ชั้น 1



นิสิตมีสิ่งใดขัดข้อง 
Add line เข้ามาสอบถาม

คณาจารย์และบุคคลากรได้ ค่ะ 
แจ้งชื่อ รหัสนิสิต ภาควิชา 

กรุณาใช้ถ้อยค าสุภาพ
ท่านจะได้รับความช่วยเหลืออย่าง

เร็วที่สุด



**ข้อมูลไม่ครบ เอกสารแนบไม่มี ต้องมายื่นค าร้องใหม่นะคะ 
ไม่ทันเวลา .. ก าหนดหมดเขต .. เสียสิทธิ์โดยใช่เหตุ

…คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี..

กรุณายื่นค าร้องแต่เนิ่นๆ ให้เวลาพวกเราด้วย


