กอน
ไดรับการปรึกษา
และตรวจสอบ

หลัง
ไดรับการปรึกษา
และตรวจสอบ

หนาที่หลักของผูปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล
1. ตองเตรียมอะไรบางสําหรับการใหคําปรึกษาและตรวจสอบ
2. การแนะนํา / การใหคําปรึกษา/ การวินิจฉัยพิจารณา คํารอง
ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล

สิ่งที่ตองเตรียม / คํานึง / เขาใจ
ในการใหคําปรึกษาและตรวจสอบ

1. หลักสูตรที่เปดทําการเรียนการสอน
2. ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มีผลบังคับใช ณ ปจจุบัน
3. ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มีผลบังคับใช ณ ปจจุบัน
4. ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มีผลบังคับใช ณ ปจจุบัน
5. คําสั่งเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ณ ปจจุบัน

การเตรี
การเตรียยมม // การคํ
การคําานึนึงง // การเข
การเขาาใจใน
ใจใน
หลั
หลักกสูสูตตรที
รที่เ่เปปดดทํทําาการเรี
การเรียยนการสอน
นการสอน

องคประกอบของหลักสูตรที่สําคัญที่ควรคํานึง
 ชื่อเต็ม / ยอของหลักสูตร
ลักษณะการจัดการศึกษา
 โครงสรางหลักสูตร
 แผนการศึกษา

โครงสรางหลักสูตร
รายละเอียด
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.1.1 รายวิชา...............................
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.2.1 รายวิชา..............................
1.3 กลุมวิชาภาษาศาสตร
1.3.1 รายวิชา............................
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.4.1 รายวิชา............................
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 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.2.1 รายวิชา...............................
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
2.3.1 รายวิชา............................
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ขอควรคํานึงและตองใสใจ
หนวยกิต
1. ขอบังคับฯวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
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. ขอบังคับฯ วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 หมวด 5
ขอ 17 (2)
3. ประกาศฯเรื่องหลักเกณฑการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี

การแนะนํา / การใหคาํ ปรึกษา / การตรวจสอบ
เกี่ยวกับ
งานทะเบียนและประมวลผล

รายการ

ภาคการศึกษาที่ 1/2553

ภาคการศึกษาที่ 2/2553

ภาคการศึกษาที่ ฤดูรอน/2553

7-10 เมย.53

-

-

หมายเหตุ

1.การลงทะเบียนเรียนและการชําระเงิน
1.1 นักศึกษาใหม (ปการศึกษา 2553)
-

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและชําระเงิน

1.2 นักศึกษาเกา
-

ยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษา

กอน 17 พค.53

กอน 15 ตค.53

กอน 8 มีค.54

-

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา ดูแลการลงทะเบียน

14-20 พค.53

14-17 ตค.53

7 มีค.54

-

ลงทะเบียนผาน Web

21-29 พค.53

17-21 ตค.53

8-9 มีค.54

-

ชําระเงินคาลงทะเบียนผานธนาคาร

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 4 ขอ 15(4)

ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน / ชําระเงินที่แผนการเงินคณะ

31 พค.-6 มิย.53

25-31 ตค.53

10-13 มีค.54

1.3

เปดภาคการศึกษา

7 มิย.53

1 พย.53

14 มีค.54

1.4

วันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนลาชา

7 มิย.53

1 พย.53

14 มีค.54

1.5

วันเพิ่มวิชาเรียน

7-18 มิย.53

1-12 พย.53

14-18 มีค.54

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 3 ขอ 12(1)

1.6

วันถอนวิชาเรียน (โดยรายวิชาไมปรากฏในระเบียน)

7-18 มิย.53

1-12 พย.53

14-18 มีค.54

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 3 ขอ 12(2) ก

1.7

วันถอนวิชาเรียน โดยไดรับ “W”

19 มิย.-27 สค.53

15 พย.53-21 มค.54

19 มีค.-22 เมย.54

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 3 ขอ 12(2) ข

1.8

วันถอนวิชาเรียนโดยไดรับ “F” หรือ “U”

28 สค.-26กย.53

22 มค.-20 กพ.54

23 เมย.-8 พค. 54

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 3 ขอ 12(2) ค

18 มิย.53

13 พย.53

24 มีค.54

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 3 ขอ 11(6) วรรค 2

-

-

-

เสนอพิจารณา

1.9

ของการลงทะเบียนเรียน

1.10

ชวงเวลากีฬา “พระนครเกมส” (งดการเรียนการสอน)

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 3 ขอ 11(6)

1.การลาพักการศึกษาระหวางภาคการศึกษา
2.1

วันลาพักการศึกษาโดยรายวิชาไมปรากฎในระเบียน

2.2

วันลาพักการศึกษาโดยไดรบั “W” ทุกวิชา

2.3

วันลาพักการศึกษาโดยไดรับ “F” หรือ “U” ทุกวิชา

7-18 มิย.53

1-12 พย.53

14-21 มีค.54

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 4 ขอ 15(5) ก

19 มิย.-27 สค.53

15 พย.53-21 มค.54

19 มีค.-22 เมย.54

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 4 ขอ 15(5) ข

28 สค.53

22 มค.54

23 เมย.54

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 4 ขอ 15(5) ค

1.การประเมินผลการศึกษา
3.1

วันยืน่ คํารองขอแกรายวิชาที่ไดระดับคะแนน “I (กรณีรายวิชาไดระดับคะแนน I ในภาคการศึกษาที่ผานมา)

26 พค.-3 มิย. 53

14-20 ตค.53

8-14 มีค.54

ประกาศเรื่องวัดและประเมินผล ป.ตรี ขอ 5(3)

3.2

ชวงเวลาการแกไขรายวิชาที่ไดระดับคะแนน “I” (กรณีไมใชวิชาโครงการ)

26 พค.-17-มิย.53

14 ตค.-3 พย.53

8 มีค.-28 มิย.54

ประกาศเรื่องวัดและประเมินผล ป.ตรี ขอ 5(3)

3.3

คณะสงแกไขรายวิชาที่ไดระดับคะแนน “I” ให สสท. (กรณีไมใชวิชาโครงการ)

18 มิย. 53

12 พย. 53

6 พค.54

3.4

ชวงเวลาการแกไขรายวิชาที่ไดระดับคะแนน “I (กรณีเปนวิชาโครงการ)

26 พค.-24 กย.53

14 ตค.53-20 กพ.54

8 มีค.-6 พค.54

3.5

คณะสงแกไขรายวิชาที่ไดระดับคะแนน “I” ให สสท. (กรณีเปนวิชาโครงการ)

24 กย. 53

22 กพ. 54

6 พค. 54

3.6

วันสอบปลายภาคการศึกษา

20-26 กย.53

14-20 กพ.54

2-8 พค. 54

3.7

วันปดภาคการศึกษา

27 กย.53

21 กพ.54

9 พค.54

3.8

คณะสงคาระดับคะแนนทุกรายวิชาให สสท.

4 ตค.53

28 กพ.54

12 พค.54

3.9

ประกาศผลการศึกษา

13 ตค.53

7 มีค. 54

18 พ.ค.54

7 มิย.-6 กค.53

1- 30 พย. 53

14 มีค.-1 เมย.54

9 กค. 53

1 ธค.53

2 เมย. 54

~15 ตค. 53

~11 มีค.54

~18 มิย. 54

~20 ตค. 53

~23 มีค. 54

~22 มิย. 54

ประกาศเรื่องวัดและประเมินผล ป.ตรี ขอ 5(3)

4. การอนุมัติปริญญา
1.นักศึกษายื่นใบคํารองขอสําเร็จการศึกษา ใหคณะ
4.2

คณะสงใบคํารองขอสําเร็จการศึกษาให สสท.

4.3

สสท. เสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติสาํ เร็จการศึกษา

สสท. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญา

หมายเหตุ

ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กลุมทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอบังคับวาดวยการศึกษา ป.ตรี หมวด 7 ขอ 20

เริ่ม
ลงทะเบียนx ≥ 9

ลงทะเบียน x ≤22

x <9

ขอ 11(2)วรรค 2
ปวยใชไหม

ใช

ภาคเรียนสุดทาย
ใชไหม

ขอ 11(1)

22 < x ≤ 25

ขอ 11(2)

ใช

ขออนุมัติ
มหาวิทยาลัย

ไม

ไม

ลงทะเบียน 9 ≤ x ≤ 22
ใชไหม

ใช

ชําระเงินตามกําหนด
หรือไม

เกินกําหนด

ชําระภายใน
9 วันทําการ (ปกติ)หรือ 7 วัน ทําการ
(ฤดูรอน) นับจากวันที่
ขอ 11(6) วรรค2 กําหนดชําระ

ภายใน
กําหนด

(8) วรรค 2
เกิน

เคย

ลงทะเบียน22 < x ≤ 25

ลงทะเบียน x<9

ขอ 11(3)

เคยลงทะเบียน
22 < x ≤ 25
ใชไหม
ไม
ขออนุมัติคณบดี

ใช
ชําระคาลงทะเบียนพรอมคาปรับ
ลาชาวันละ 50 บาท

ชําระเงินเกิน
หรือไม

ไม

มี

ภาคเรียน
ไม
สุดทายใชไหม
ใช
ขอรักษาสภาพพรอม
ชําระคาธรรมเนียม
แกระดับคะแนนใน
รายวิชาที่ได I

จบ

ยื่นคํารองลาพักใน 30 วัน
จากวันปดภาคใชไหม

ขอรักษาสภาพ
300 บาท

เรียน+วัดผล

มีวิชาติด I หรือไม

ขอ 11(7)
เกิน

ไมเกิน

ไม
ขอเงินคืนตามระเบียน
มหาวิทยาลัย

ไมใช

ลกพัก
การเรียน

ถูกถอน
สภาพ

เริ่ม
เขียนคํารองขอถอนรายวิชา
พบอาจารยที่ปรึกษา

ขอ11(2)วรรค2
ไม

ปวยใชไหม ?

ใช
x <9

ถอนรายวิชา
เหลือx <9 หนวยกิต
ใชไหม

ขอ11(1)

ใช
ไม

ขออนุมตั ิ
มหาวิทยาลัย

ถอนรายวิชา x <9
หนวยกิต ไมได

ถอนรายวิชาใน 2 สัปดาห
แรก(ปกติ)/สัปดาหแรก(ฤดู
รอน)ใชไหม

ขอ12 (2) (ก)
ใช

ถอนรายวิชาโดยรายวิชาที่
ถอนไมบนั ทึกในระเบียน

เกิน

ขอ12 (2) (ข)

ถาถอน2สัปดาห <y≤12
สัปดาห (ปกติ)สัปดาหแรก
<y≤6 สัปดาห (ฤดูรอน)

ไม

ขอ12 (2) (ก)

รายวิชาที่ถอนจะบันทึก
ระดับคะแนน F/U ใน
ระเบียน

จบ

ใช

รายวิชาที่ถอนจะ
บันทึกระดับคะแนน
w ในระเบียน

เริ่ม

เขียนคํารองขอเพิ่ม

พบอาจารยที่ปรึกษา

22< x ≤ 25

เคย

พิจารณา
หนวยกิตที่ขอลงทะเบียน
เพิ่มรวมกับที่ลงทะเบียนแลว
22<x≤25 ?
ขอ 11 (2)

นักศึกษาเคยลงทะเบียน
22 < x ≤ 25 ใชไหม

x < 22

ไม

เกิน

ลงทะเบียนเพิ่มไมได

ยื่น
ลงทะเบียนเพิ่ม
ภายใน 2 สัปดาหแรก (ปกติ)/สัปดาหแรก
(ฤดูรอน
หรือไม
ไมเกิน
ลงทะเบียนและชําระเงิน

จบ

ขอ 11 (1)

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

คณะ 9 คณะ
แผนกทะเบียน

อาจารยผสู อน

รองคณบดีฝา ยวิชาการ

คณบดี

เริม่
ผูสอนกรอกเกรดสง
แผนกทะเบียน

แยกใบเกรดให
อาจารยผูสอน
สสท.สงใบกรอก
เกรดใหคณะ

ไม

แยกใหอาจารย
ผูสอนครบ?

ครบ

สสท.รับ/ตรวจสอบ
จํานวนใบกรอกเกรด

ไม

อาจารยผูสอน
กรอกเกรดครบ?

ประกาศผล

จบ

ตองแกไขเกรด
หรือไม

มี
ตรวจสอบรวบรวม
ใบกรอกเกรด

ประมวลผล

ตรวจสอบใบกรอก
เกรดของอาจารยผูสอน

สรุปใบกรอกเกรด
สงสสท.

ครบ

พิจารณาเห็นชอบ

ไม
เสนอคณะกรรมการ
คระพิจารณาอนุมัติ
เบื้องตน

เริ่ม

ลาพักหรือไดรับคําสั่งพัก
การศึกษากอนการ
ลงทะเบียน แตละภาค
การศึกษาใชหรือไม

ไมใช
เขียนคํารองลาพักการศึกษา
พบอาจารยที่ปรึกษา

ขอ 15 (1)ก,ข,ค,ง
ไมใช

ใช
ขออนุมัติอธิการบดี

ไม

ใช
เขียนคํารองขอลาพักการศึกษา

ถูกเกณฑทหาร/
รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาตาง
ประเทศ/ปวยตองพักตามคําสั่งแพทยเปนเวลา
เกินรอยละ20% ขอเวลาเรียนใชหรือไม

คําสั่งมอบ ขอ 1.7

พบอาจารยที่ปรึกษา

ใช
เปนนักศึกษาใหมแรก
เขาใชหรือไม

ชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปน
นักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
อัตราการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา,
คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมในการจัด
การศึกษา

ไมใช
ไมใช

มีความจําเปนและศึกษามาแลว
1 ภาคเรียนใชหรือไม ?

อธิการบดีอนุมัติ
หรือไม ?

ใช
เคย

อนุมัติ

ขอ 15 (7)

ขอ 15 (1)

เคยลาพักมาแลว 2ภาค
เรียนใชหรือไม ?

ทําการชําระ
คาธรรมเนียมลาพักหรือไม ?

ไมเคย
ใช

ขอ 5(1)(6)

ลาพักใน 2 สัปดาห
แรกจากวันเปดภาคปกติหรือสัปดาหแรกเปด
ภาคฤดูรอนใชหรือไม

ขอ 15 (5),ก

ชําระ

ไมชําระ

ไมใช
ลาพักพนกําหนด 2
สัปดาหแรกแตอยูใน 12 สัปดาห แรกจากวันเปดภาค
ปกติหรือพนสัปดาหแรกแตอยูใน 6 สัปดาหแรกนับ
จากเปดภาคฤดูรอน ใชหรือไม ?

ใช

ขอ 15 (5),ข

ไมใช
ลาพักพน 12 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาค
ปกติ หรือพน 6 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาค
ฤดูรอน

ขอ 15 (5),ค

นักศึกษาเจ็บปวย
หรือมีเหตุสุดวิสัยที่มีหลักฐานใช
หรือไม ?

ใช

ไมใช
ลาพักไมได

เมื่อไดรับอนุญาตรายวิชาทุก
รายวิชาที่ลงทะเบียนจะไม
บันทึกในระเบียน

เมื่อไดรับอนุญาตจะบันทึกระดับ
คะแนน ก (w) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
ในภาคนั้นๆ

เมื่อไดรับอนุญาตจะบันทึกระดับ
คะแนน ต(F) หรือ มจ (u) ทุก
รายวิชาในระเบียนในภาคนั้น ๆ

จบ

ถูกถอนสภาพการเปน
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น

ไดรับอนุมัติการลาพักการศึกษาในภาค
การศึกษานั้น

เริ่ม
เกรดเฉลี่ย < 1.20

พนสภาพการ
เปนนักศึกษา

เกรดเฉลี่ย < 1.50

ลงทะเบียนเรียน
9 < x ≤ 20

ขอ 18 (1),ก

เกรดเฉลี่ย 1.20
ลงทะเบียนเรียน
21 < x ≤ 60

ขอ 18 (1),ข

เกรดเฉลี่ย 1.50
ลงทะเบียนเรียน
x ≥ 61

เกรดเฉลี่ย < 1.75

ศึกษารายวิชาใหครบ
ตามหลักสูตร

ขอ 18 (1),ค

ศึกษารายวิชา
ครบตามหลักสูตร
หรือยัง

ยัง

ครบ
เกรดเฉลี่ย < 1.90

เกรดเฉลี่ย
1.90 ≤ y < 2.00

เรียนซ้ําภายใน 3 ภาค
การศึกษาแตระยะเวลา
ไมเกิน 2 เทาของแผน
เกรดเฉลี่ย < 2.00

ขอ 18 (2)

ใช

ยัง

ขอ 18 (2)

เกรดเฉลี่ย ≥2.00

ครบ3 ภาค

เกรดเฉลี่ย
≥2.00 หรือยัง

ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชา
ที่ไดระดับคะแนนต่ํากวา A
ยัง
เกรดเฉลี่ย
≥2.00 หรือยัง
เกรดเฉลี่ย ≥2.00

เกรดเฉลี่ย ≥2.00
สําเร็จการศึกษา
จบ

เริ่ม
ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา
พบอาจารยที่ปรึกษา

ศึกษาใหครบหลักสูตร

เปนนักศึกษา
ภาคสุดทายที่ลงทะเบียน
ครบหลักสูตรใช
หรือไม

ไมใช

ยื่นคํารองขอสําเร็จในภาคการ
ศึกษาตอ ไปพรอมคาธรรมเนียม
รักษาสภาพ

ขอ 19(1)

ใช

ขอ 20

ยื่นคํารอง
ภายใน 30 วันนับ
จากเปกภาคปกติ/หรือภายใน
15 วันนับจากเปดภาค
ฤดูรอน

ไมยื่น

ยื่น
คาง
ชําระคาลงทะเบียนในป
การศึกษาที่ผา นมา
หรือไม

คาง
ชําระเงินที่คาง

ไมคาง
พิจารณาเห็นชอบคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ตรวจ
สอบผลการเรียน
ปลายภาคไมต่ํากวา2.00 ใช
หรือไม
x ≥2.00
จบ

x< 2.00

แก I แก F ในรายวิชาทีผ่ ลทํา
ใหคาระดับคะแนนเฉลีย่
(x) <2.00 หรือเรียนซ้าํ เพื่อใหได
x ≥2.00

เริ่ม
แจงคําสั่งจางใหพนักงาน
มหาวิทยาลัย

ไม

เริ่มจางใช
หรือไม?

ใช
แจงประกาศฯเรื่องหลักเกณฑและวิธีประเมินฯให
พนักงานมหาวิทยาลัยทราบ

ยัง

แตงตั้งคระกรรมการประเมินการทดลองปฏิบตั ิงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย

แจงประกาศเรือ่ งหลักเกณฑและวิธีประเมินฯให
พนักงานมหาวิทยาลัยทราบ

ไม

ทดลอง
ปฏิบตั ิงานครบ
5 เดือนหรือยัง

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการตอสัญญา
จางของหนวยงาน
ตองการ

ครบ

ยื่นแบบประเมินเพื่อตอสัญญาจาง(หมายเลข7)ตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นตนลวงหนาไมนอยกวา 4 เดือน กอน
ครบกําหนดอายุสัญญา

ยื่นแบบประเมินการทดลองปฏิบตั ิงาน(หมายเลข 5)ตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นตนภายใน 10 วัน

ผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาและกรอกรายละเอียดและ
นําเสนอหัวหนาหนวยงาน

คะแนนเฉลี่ย< 2

แจงผลการประเมินพรอมสิทธิในการโตแยงเปนลาย
ลักษณอักษรใหผขู อรับการประเมินฯทราบกอนสิ้นสุด
เวลาทดลองปฏิบตั ิงานไมนอยกวา 5 วัน

ตองการจะตอสัญญา
ใชหรือไม

ผูบังคับบัญชาชั้นตนกรอกรายละเอียดและเสนอแบบ
ประเมินเพื่อขอตอสัญญาจางตอหัวหนางาน

หัวหนาหนวยงานแจงกรรมการประเมินการทดลอง
ปฏิบตั ิงาน

หัวหนาหนวยงานแจงกรรมการประเมินฯ

คณะกรรมการประเมินฯดําเนินการประเมินฯ(ตาม
เอกสารหมายเลข6)ใหเสร็จภายใน 10 วัน ตั้งแตไดรบั
แบบประเมิน

คณะกรรมการประเมินฯดําเนินการประเมินฯ(ตาม
เอกสารหมายเลข8)

ผลการประเมินได
คะแนนเฉลี่ย≥2.5 ?

ผลการประเมินไดคะแนน
เฉลีย่ แตละองคประกอบ
≥2 ?

ไม

รายงานใหมหาวิทยาลัย
ทราบ

มหาวิทยาลัยนําเสนอ
คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
พิจารณา

ใช

คะแนนเฉลี่ย≥ 2

รายงานผลการผานการประเมินใหมหาวิทยาลัยฯภายใน
15 วัน นับตั้งแตการประเมินเสร็จสิ้น

รายงานผลการผานการทดลองปฏิบัติงานให
มหาวิทยาลัยฯ และผูขอรับการประเมินภายใน 15
ตั้งแตวันที่การประเมินเสร็จสิ้นลง

รายงานใหมหาวิทยาลัยฯทราบโดยเร็ว

จบ

แจงผลการประเมินพรอมใหโอกาส
โตแยงเปนลายลักษณอักษรใหผู
ขอรับการประเมินภายใน 15 วัน
นับตั้งแตการประเมินเสร็จสิ้น

