
กอน

 ใหคําปรึกษา

หลัง

 ใหคําปรึกษา



หนาที่หลักของอาจารยที่ปรึกษา 

1. ตองเตรียมอะไรบางใหกับนกัศึกษาทีอ่ยูในความปรึกษา

2. การแนะนํา / การใหคําปรึกษา/ การวินิจฉัยพิจารณา คาํรอง    

ดานการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาในความปรึกษา



สิ่งที่ตองเตรียมสิ่งที่ตองเตรียม  //  คํานึงคํานึง  //  เขาใจเขาใจ

ของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนของผูที่ไดรับแตงตั้งเปน

อาจารยที่ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา



3. ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มีผลบังคับใชกับนักศึกษาที่

อยูในความปรึกษา

1. หลักสูตรที่นักศึกษาในความปรึกษาศึกษาอยู

2. ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มีผลบังคับใชกับนักศึกษาที่

อยูในความปรึกษา

4. ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มีผลบังคับใชกับนักศึกษาที่อยูใน 

ความปรึกษา

5. คําสั่งเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มีผลตอการปฏิบัติงานของอาจารยที่  

ศึกษา



การเตรียม / การคํานึง / การเขาใจใน

หลักสูตรที่นกัศึกษาในความปรึกษา

ศึกษาอยู

การเตรียม / การคํานึง / การเขาใจใน

หลักสูตรที่นกัศึกษาในความปรึกษา

ศึกษาอยู



องคประกอบของหลักสูตรที่สําคัญที่ควรคํานึง 

 โครงสรางหลักสูตร

 ชื่อเต็ม / ยอของหลักสูตร

ลักษณะการจัดการศึกษา

 แผนการศึกษา



หนวยกิตรายละเอยีด

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร

1.1.1 รายวิชา...............................

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร

1.2.1 รายวิชา..............................

1.3 กลุมวิชาภาษาศาสตร

1.3.1 รายวชิา............................

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร

1.4.1 รายวชิา............................

1.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตร

1.5.1 รายวิชา..........................

1.6 กลุมวิชานันทนาการ

1.6.1 รายวิชา............................

2. หมวดวิชาชีพ

2.1 กลุมวิชาแกน

2.1.1 รายวิชา.................................

2..2 กลุมวิชาชีพบังคบั

2.2.1 รายวิชา...............................

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก

2.3.1 รายวิชา............................

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ขอควรคํานงึและตองใสใจโครงสรางหลกัสูตร

1. ขอบังคบัฯวาดวยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 หมวด 1 ขอ 6 (2), (7)

ขอ 18 (2) หมวด 7 ขอ 19,ขอ20,ขอ 21 หมวด 8

ขอ 24,ขอ 25

2. ขอบังคบัฯ วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 หมวด  5

ขอ 17 (2)

3. ประกาศฯเรื่องหลักเกณฑการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี



การแนะนาํการแนะนาํ  //  การใหคาํปรึกษาดานการใหคาํปรึกษาดาน

การเรียนการสอนแกนักศึกษาการเรียนการสอนแกนักศึกษา

ในความปรึกษาในความปรึกษา



~22 มิย. 54~23 มีค. 54~20 ตค. 53สสท. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนมุัติปริญญา

~18 มิย. 54~11 มีค.54~15 ตค. 534.3 สสท. เสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติสาํเร็จการศึกษา

2 เมย. 541 ธค.539 กค. 534.2 คณะสงใบคํารองขอสําเร็จการศึกษาให สสท.

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 7 ขอ 2014 มีค.-1 เมย.541- 30 พย. 537 มิย.-6 กค.531.นักศกึษายื่นใบคาํรองขอสําเร็จการศึกษา ใหคณะ

4. การอนุมัติปริญญา

18 พ.ค.547 มีค. 5413 ตค.533.9 ประกาศผลการศึกษา

12 พค.5428 กพ.544 ตค.533.8 คณะสงคาระดับคะแนนทุกรายวิชาให สสท.

9 พค.5421 กพ.5427 กย.533.7 วันปดภาคการศึกษา

2-8 พค. 5414-20 กพ.5420-26 กย.533.6 วันสอบปลายภาคการศกึษา

6 พค. 5422 กพ. 5424 กย. 533.5 คณะสงแกไขรายวิชาที่ไดระดับคะแนน  “I” ให สสท. (กรณีเปนวิชาโครงการ)

ประกาศเรื่องวัดและประเมินผล ป.ตรี ขอ 5(3)8 มีค.-6 พค.5414 ตค.53-20 กพ.5426 พค.-24 กย.533.4 ชวงเวลาการแกไขรายวิชาที่ไดระดับคะแนน  “I (กรณีเปนวิชาโครงการ)

6 พค.5412 พย. 5318 มิย. 533.3 คณะสงแกไขรายวิชาที่ไดระดับคะแนน  “I” ให สสท. (กรณีไมใชวิชาโครงการ)

ประกาศเรื่องวัดและประเมินผล ป.ตรี ขอ 5(3)8 มีค.-28 มิย.5414 ตค.-3 พย.5326 พค.-17-มิย.533.2 ชวงเวลาการแกไขรายวิชาที่ไดระดับคะแนน  “I” (กรณีไมใชวิชาโครงการ)

ประกาศเรื่องวัดและประเมินผล ป.ตรี ขอ 5(3)8-14 มีค.5414-20 ตค.5326 พค.-3 มิย. 533.1 วันยืน่คาํรองขอแกรายวิชาที่ไดระดับคะแนน  “I (กรณีรายวิชาไดระดับคะแนน  I ในภาคการศึกษาที่ผานมา)

1.การประเมินผลการศกึษา

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 4 ขอ 15(5) ค23 เมย.5422 มค.5428 สค.532.3 วันลาพักการศึกษาโดยไดรับ “F” หรือ “U” ทุกวิชา

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 4 ขอ 15(5) ข19 มีค.-22 เมย.5415 พย.53-21 มค.5419 มิย.-27 สค.532.2 วันลาพักการศึกษาโดยไดรบั  “W” ทุกวิชา

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 4 ขอ 15(5) ก14-21 มีค.541-12 พย.537-18 มิย.532.1 วันลาพักการศึกษาโดยรายวิชาไมปรากฎในระเบียน

1.การลาพกัการศกึษาระหวางภาคการศึกษา

เสนอพิจารณา---1.10 ชวงเวลากีฬา “พระนครเกมส” (งดการเรียนการสอน)

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 3 ขอ 11(6) วรรค 224 มีค.5413 พย.5318 มิย.531.9 ของการลงทะเบียนเรียน

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 3 ขอ 12(2) ค23 เมย.-8 พค. 5422 มค.-20 กพ.5428 สค.-26กย.531.8 วันถอนวิชาเรียนโดยไดรับ  “F” หรือ “U”

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 3 ขอ 12(2) ข19 มีค.-22 เมย.5415 พย.53-21 มค.5419 มิย.-27 สค.531.7 วนัถอนวิชาเรียน โดยไดรับ “W”

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 3 ขอ 12(2) ก14-18 มีค.541-12 พย.537-18 มิย.531.6 วันถอนวิชาเรียน (โดยรายวิชาไมปรากฏในระเบียน)

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 3 ขอ 12(1)14-18 มีค.541-12 พย.537-18 มิย.531.5 วันเพิ่มวิชาเรียน

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 3 ขอ 11(6)14 มีค.541 พย.537 มิย.531.4 วันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนลาชา

14 มีค.541 พย.537 มิย.531.3 เปดภาคการศึกษา

ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน / ชําระเงินที่แผนการเงินคณะ10-13 มีค.5425-31 ตค.5331 พค.-6 มิย.53- ชาํระเงินคาลงทะเบียนผานธนาคาร

8-9 มีค.5417-21 ตค.5321-29 พค.53- ลงทะเบียนผาน Web

7 มีค.5414-17 ตค.5314-20 พค.53- นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา  ดูแลการลงทะเบียน

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 4 ขอ 15(4)กอน 8 มีค.54กอน 15 ตค.53กอน 17 พค.53- ยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษา

--7-10 เมย.53- ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและชาํระเงิน

1.การลงทะเบียนเรียนและการชําระเงิน

หมายเหตุภาคการศึกษาที่  ฤดูรอน/2553ภาคการศึกษาที่ 2/2553ภาคการศึกษาที่ 1/2553รายการ

1.1 นักศึกษาใหม (ปการศกึษา 2553)

1.2 นักศึกษาเกา 

หมายเหตุ ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม   กลุมทะเบียนและประมวลผล  สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน



ชําระเงินเกิน

หรือไม

ลงทะเบียน x<9 ลงทะเบียน22 < x ≤ 25

ลงทะเบียนx≥ 9

ภาคเรยีนสุดทาย

ใชไหมไม

ไม

ใช

ขออนุมัติ

มหาวิทยาลัย

ใช

ขออนุมัติคณบดี

ไม

เรียน+วัดผล

ไม

เกิน

ขอเงินคืนตามระเบียน

มหาวิทยาลัย

ภาคเรยีน

สุดทายใชไหม
มี

ขอรักษาสภาพพรอม

ชําระคาธรรมเนยีม

ใช

ขอรักษาสภาพ

300 บาท

ไมเกิน

ภายใน

กําหนด

ชําระคาลงทะเบยีนพรอมคาปรับ

ลาชาวันละ 50 บาท

ใช

ลงทะเบียน x ≤22

เคย

แกระดับคะแนนใน

รายวชิาที่ได I

ไม

เริ่ม

มีวิชาติด I หรือไม

ไม

ถูกถอน

สภาพ

เกิน

จบ

ลกพัก

การเรยีน

ปวยใชไหม

x <9

ขอ 11(2)วรรค 2
ลงทะเบียน 9≤ x ≤ 22

ใชไหม

ใช

ขอ 11(1)
เคยลงทะเบียน

22 < x ≤ 25

ใชไหม

22 < x ≤ 25

ขอ 11(2)

ชําระเงินตามกําหนด

หรือไมขอ 11(3)
ชําระภายใน 

9 วันทําการ (ปกติ)หรือ 7 วัน ทําการ

(ฤดูรอน) นับจากวันที ่

กําหนดชําระ

เกินกําหนด

ขอ 11(6) วรรค2

(8) วรรค 2

ยื่นคํารองลาพักใน 30 วัน 

จากวันปดภาคใชไหม

ไมใช

ขอ 11(7)



เริ่ม

เขยีนคาํรองขอถอนรายวิชา

พบอาจารยที่ปรึกษา

ขออนุมตัิ

มหาวิทยาลัย

ใช

ถอนรายวิชาโดยรายวิชาที่

ถอนไมบนัทึกในระเบียน

ใช

รายวิชาที่ถอนจะ

บันทึกระดบัคะแนน 

w ในระเบียน

ใช

ไม

ถอนรายวิชา x <9

หนวยกิต ไมได

จบ

ปวยใชไหม ?
ใช

x <9

ขอ11(2)วรรค2

ถอนรายวิชา

เหลือx <9 หนวยกิต

ใชไหม

ขอ11(1)

ถอนรายวิชาใน 2 สัปดาห

แรก(ปกติ)/สัปดาหแรก(ฤดู

รอน)ใชไหม

ไม                   

ขอ12 (2) (ก)

เกิน

ถาถอน2สัปดาห <y≤12 

สัปดาห (ปกติ)สัปดาหแรก

<y≤6 สัปดาห (ฤดูรอน)

ขอ12 (2) (ข)

รายวิชาที่ถอนจะบนัทึก

ระดบัคะแนน F/U ใน

ระเบยีน

ไม

ขอ12 (2) (ก)



เริ่ม

นักศึกษาเคยลงทะเบยีน

22 < x ≤ 25 ใชไหม

22< x ≤ 25

จบ

ลงทะเบียนเพิ่มไมได

เคย

ลงทะเบียนและชําระเงนิ

ไมเกิน

เขียนคํารองขอเพิ่ม

พบอาจารยที่ปรึกษา

พจิารณา

หนวยกิตที่ขอลงทะเบียน

เพิ่มรวมกับที่ลงทะเบียนแลว

22<x≤25 ? ขอ 11 (2)

ยื่น

ลงทะเบียนเพิ่ม

ภายใน 2 สัปดาหแรก (ปกติ)/สัปดาหแรก

(ฤดูรอน

หรือไม

x < 22

ไม

เกิน

ขอ 11 (1)



คณบดีรองคณบดีฝายวิชาการอาจารยผูสอนแผนกทะเบียน

คณะ 9 คณะสาํนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

เริม่

สสท.สงใบกรอก

เกรดใหคณะ

แยกใบเกรดให

อาจารยผูสอน

ตรวจสอบรวบรวม

ใบกรอกเกรด

เสนอคณะกรรมการ

คระพิจารณาอนุมัติ

เบื้องตน

สรุปใบกรอกเกรด

สงสสท.

สสท.รับ/ตรวจสอบ

จํานวนใบกรอกเกรด

ประมวลผล

ประกาศผล

จบ

ผูสอนกรอกเกรดสง

แผนกทะเบียน

ครบ

พิจารณาเห็นชอบ

ไม

อาจารยผูสอน

กรอกเกรดครบ?

ไม

ตรวจสอบใบกรอก

เกรดของอาจารยผูสอน

ครบ

ตองแกไขเกรด

หรือไม

มี

แยกใหอาจารย

ผูสอนครบ?

ไม



ทําการชําระ

คาธรรมเนียมลาพักหรอืไม ?

เริ่ม

พบอาจารยที่ปรึกษา

ขออนุมัติอธิการบดี

ใช

มีความจําเปนและศึกษามาแลว

1 ภาคเรียนใชหรือไม ?

ไมใช

ไมใช

อธิการบดีอนุมัติ

หรือไม ?
ไม

ไมใช

เขียนคํารองลาพกัการศกึษา

เขียนคํารองขอลาพักการศึกษา

พบอาจารยที่ปรึกษา

ลาพักพน 12 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาค

ปกติ หรือพน 6 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาค

ฤดูรอน

ไมใช

ลาพักไมได

ไมใช

ไมใช

เมื่อไดรับอนุญาตจะบันทึกระดับ

คะแนน ต(F) หรือ มจ  (u) ทุก

รายวิชาในระเบียนในภาคนั้น ๆ

ไมชําระ

ถูกถอนสภาพการเปน

นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น

ใช

เมื่อไดรับอนุญาตจะบันทึกระดับ

คะแนน ก (w) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน

ในภาคนั้นๆ

อนุมัติ

เมื่อไดรับอนุญาตรายวิชาทุก

รายวิชาที่ลงทะเบียนจะไม

บันทึกในระเบียน

ชําระ

ไดรับอนุมัติการลาพักการศึกษาในภาค

การศึกษานั้น

จบ

ลาพกัหรือไดรับคําสั่งพัก

การศกึษากอนการ

ลงทะเบียน แตละภาค

การศกึษาใชหรือไม

ใช

ขอ 5(1)(6)

ถูกเกณฑทหาร/

รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาตาง

ประเทศ/ปวยตองพักตามคําสั่งแพทยเปนเวลา

เกินรอยละ20% ขอเวลาเรียนใชหรือไม

ขอ 15 (1)ก,ข,ค,ง

เปนนักศึกษาใหมแรก

เขาใชหรือไม

ใชคําสั่งมอบ ขอ 1.7

เคยลาพักมาแลว 2ภาค

เรียนใชหรือไม  ?

ใช

เคย  ขอ 15 (1)

ไมเคย

ลาพักใน 2 สัปดาห

แรกจากวันเปดภาคปกติหรือสปัดาหแรกเปด

ภาคฤดูรอนใชหรือไม

ใช
ขอ 15 (5),ก

ลาพักพนกําหนด 2

สัปดาหแรกแตอยูใน 12 สัปดาห แรกจากวันเปดภาค

ปกติหรือพนสัปดาหแรกแตอยูใน 6 สัปดาหแรกนับ

จากเปดภาคฤดูรอน ใชหรือไม ?

ไมใช

ขอ 15 (5),ข

นักศึกษาเจ็บปวย

หรือมีเหตสุุดวิสัยที่มีหลักฐานใช

หรือไม ?

ใช
ขอ 15 (5),ค

ชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปน

นักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง

อัตราการเกบ็เงินคาบํารุงการศึกษา,

คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมในการจดั

การศึกษา

ขอ 15 (7)



พนสภาพการ

เปนนักศึกษา

เริ่ม

ศึกษารายวชิา

ครบตามหลักสูตร

หรือยัง

ศึกษารายวชิาใหครบ

ตามหลักสูตร

ยัง

จบ

สําเร็จการศึกษา

เกรดเฉลี่ย ≥2.00

เกรดเฉลี่ย < 2.00

เกรดเฉลี่ย

≥2.00 หรือยัง

ครบ3 ภาค

เกรดเฉลี่ย ≥2.00

เกรดเฉลี่ย

≥2.00 หรือยัง

เกรดเฉลี่ย ≥2.00

ลงทะเบียนเรยีนซ้ําในรายวชิา

ที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา A

ใช

ลงทะเบียนเรยีน

9 < x ≤ 20

เกรดเฉลี่ย < 1.20

ขอ 18 (1),ก

ลงทะเบียนเรยีน

21 < x ≤ 60
เกรดเฉลี่ย < 1.50

เกรดเฉลี่ย 1.20

ขอ 18 (1),ข

ลงทะเบียนเรยีน

x ≥ 61
เกรดเฉลี่ย < 1.75

เกรดเฉลี่ย 1.50

ขอ 18 (1),ค

เกรดเฉลี่ย

1.90≤ y < 2.00

ครบ

เกรดเฉลี่ย < 1.90

ขอ 18 (2)

เรียนซ้ําภายใน 3 ภาค
การศึกษาแตระยะเวลา

ไมเกิน 2 เทาของแผน

ยัง

ยัง

ขอ 18 (2)



ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา

เริ่ม

พบอาจารยที่ปรึกษา

พจิารณาเห็นชอบคาดวาจะสําเรจ็การศึกษา

ศึกษาใหครบหลักสูตร
ยื่นคํารองขอสําเร็จในภาคการ

ศึกษาตอ ไปพรอมคาธรรมเนียม
รักษาสภาพ

ไมยื่น

คาง

ชําระคาลงทะเบยีนในป

การศึกษาที่ผานมา

หรือไม

ยื่น

จบ

ตรวจ

สอบผลการเรยีน

ปลายภาคไมต่ํากวา2.00 ใช
หรือไม

x≥2.00

แก I แก F ในรายวชิาทีผ่ลทํา

ใหคาระดับคะแนนเฉลีย่

(x) <2.00 หรือเรยีนซ้ําเพื่อใหได 
x ≥2.00

x< 2.00

ชําระเงินที่คาง

คาง

ไมคาง

เปนนักศึกษา

ภาคสุดทายที่ลงทะเบียน

ครบหลักสูตรใช

หรือไม

ไมใช

ขอ 19(1)

ยื่นคํารอง

ภายใน 30 วันนับ
จากเปกภาคปกติ/หรือภายใน

15 วันนับจากเปดภาค
ฤดูรอน

ใช

ขอ 20



เริ่ม

แจงคําสั่งจางใหพนักงาน

มหาวิทยาลัย

แจงประกาศฯเรื่องหลักเกณฑและวิธีประเมินฯให

พนักงานมหาวิทยาลัยทราบ

ผูบังคบับัญชาชั้นตนพิจารณาและกรอกรายละเอียดและ

นําเสนอหัวหนาหนวยงาน

หัวหนาหนวยงานแจงกรรมการประเมินการทดลอง

ปฏบิตัิงาน

คณะกรรมการประเมินฯดําเนินการประเมินฯ(ตาม

เอกสารหมายเลข6)ใหเสร็จภายใน 10 วัน ตั้งแตไดรับ

แบบประเมิน

ผลการประเมินไดคะแนน

เฉลีย่ แตละองคประกอบ

≥2 ?

แตงตั้งคระกรรมการประเมินการทดลองปฏบิตัิงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ตองการจะตอสัญญา

ใชหรือไม

ผูบังคบับัญชาชั้นตนกรอกรายละเอยีดและเสนอแบบ

ประเมินเพื่อขอตอสัญญาจางตอหวัหนางาน

หัวหนาหนวยงานแจงกรรมการประเมินฯ

คณะกรรมการประเมินฯดําเนินการประเมินฯ(ตาม

เอกสารหมายเลข8)

ผลการประเมินได

คะแนนเฉลี่ย≥2.5 ?

แจงประกาศเรือ่งหลักเกณฑและวิธีประเมินฯให

พนักงานมหาวิทยาลัยทราบ

ไมเริ่มจางใช

หรือไม?

ใช

ไม

แจงผลการประเมินพรอมสิทธิในการโตแยงเปนลาย

ลักษณอักษรใหผูขอรบัการประเมินฯทราบกอนสิ้นสุด

เวลาทดลองปฏบิตัิงานไมนอยกวา 5 วัน

คะแนนเฉลี่ย< 2

รายงานใหมหาวิทยาลัยฯทราบโดยเร็ว

รายงานผลการผานการทดลองปฏิบัติงานให

มหาวิทยาลัยฯ และผูขอรับการประเมินภายใน 15 

ตั้งแตวันที่การประเมินเสรจ็สิ้นลง

คะแนนเฉลี่ย≥ 2

จบ

ยื่นแบบประเมินเพื่อตอสัญญาจาง(หมายเลข7)ตอ

ผูบังคบับัญชาชั้นตนลวงหนาไมนอยกวา 4 เดือน กอน

ครบกําหนดอายุสัญญา

ตองการ

ยื่นแบบประเมินการทดลองปฏบิตัิงาน(หมายเลข 5)ตอ

ผูบังคบับัญชาชั้นตนภายใน 10 วัน

ครบ

รายงานใหมหาวิทยาลัย

ทราบ
ไม

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการตอสัญญา

จางของหนวยงาน

ยัง ทดลอง

ปฏบิตัิงานครบ 

5 เดือนหรอืยัง

มหาวิทยาลัยนําเสนอ

คณะกรรมการ

บรหิารงานบคุคล

พิจารณา

รายงานผลการผานการประเมินใหมหาวิทยาลัยฯภายใน 

15 วัน นับตั้งแตการประเมินเสร็จสิ้น

ใช

แจงผลการประเมินพรอมใหโอกาส

โตแยงเปนลายลักษณอักษรใหผู

ขอรบัการประเมินภายใน 15 วัน 

นับตั้งแตการประเมินเสร็จสิ้น




