
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร  

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕65 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

 

ด้วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จะด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา
ทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕65 เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู       
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ 
ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประกอบกับหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว 4749 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม ๒๕๖5 โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 9/๒๕๖5 เมื่อวันท่ี 21 กันยายน ๒๕65 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕65 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก 
 ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิในแต่ละกลุ่มวิชาเอกท่ีจะ  

คัดเลือกนักศึกษาทุนฯ จ านวน 22 อัตรา ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู              

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง ตามมาตรา ๔๒  

   (๑) มีสัญชาติไทย 
         (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
   (๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
   (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี 

ก าหนด ในกฎ ก.ค.ศ.  
   (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์
ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ  
 
 

  / (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่อง... 
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   (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
   (๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

     (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 

ส าหรับความผิดท่ีกระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กร 

มหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน 

หน่วยงานของรัฐ  
 ๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตาม 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งทางคุรุสภาออกให้ และยังไม่หมดอายุ และ
จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  

 ๒.๓ ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัครคัดเลือก 
 2.5 เป็นผู้มีรายช่ือตามบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา 

ท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/  
ว 6086 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2565  

๓. กำรรับสมัคร 
 ๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัคร หรือ Download ท่ีเว็บไซต์ 

https://phichit1.go.th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ถนนคลองคะเชนทร์ อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  ต้ังแต่วันอังคารท่ี 11 
ตุลาคม – วันอังคารท่ี 18 ตุลาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ 
   ๓.๒  เอกสารหลักฐานท่ีต้องน าไปยื่นพร้อมใบสมัครในวันสมัคร (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา                       
และลงนามรับรองส าเนาถูกต้องครบถ้วนทุกแผ่น จ านวน 2 ชุด ดังนี้ 
    ๑. หนังสือยืนยันความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น/
สัญญาทุน  
        ๒. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการส าเร็จ
การศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย   
        ๓. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ท่ีระบุสาขาวิชาเอก  
        ๔. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน และยังไม่หมดอายุ  

 
/ ๕. ใบรับรองแพทย์... 
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        ๕. ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ท่ีออกโดยสถานพยาบาลของรัฐและออกให้ไม่เกิน  
๓๐ วัน นับถึงวันท่ีรับสมัครวันสุดท้าย ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับจริง) 
        ๖. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)  
        ๗. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน  ๓  รูป  
    ๘.  ส าเนาทะเบียนบ้าน   
        ๙. หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปล่ียนค าน าหน้านาม การเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล , 
ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   

  ๔. กำรยื่นใบสมัคร 
     ๔.๑  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ท่ี กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ตามวัน เวลาท่ีก าหนดตามประกาศรับสมัคร โดยกรอก
รายละเอียดและแนบหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อ ๓.๒  
     ๔.๒ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย 
ของการไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานท่ีอยู่ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้
ผู้สมัครคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 
       ๔.๓ ผู้สมัครคัดเลือกต้องลงลายมือช่ือในใบสมัคร ต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
     ๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
           ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น  
ผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ  
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับ 
ผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 

  ๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับ 
การคัดเลือกภายในวันพฤหัสบดีท่ี 20 ตุลาคม 2565 ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
ถนนคลองคะเชนทร์ อ าเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  และทาง  https://phichit1.go.th/ 

  ๖. วิธีกำรคัดเลือก 
  จะด าเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว และการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมี
ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐  คะแนน)  

  ๗. ก ำหนดกำรคัดเลือก 
  จะด าเนินการคัดเลือกในวันพุธท่ี  26 ตุลาคม ๒๕๖5 โดยจะประกาศสถานท่ีสอบสัมภาษณ์
ให้ทราบ พร้อมกับการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 
 

/๘. เกณฑ์การตัดสิน… 
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  ๘. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยจะประกาศผลการ
คัดเลือกเรียงล าดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย หากมีคะแนนเท่ากันให้จับสลาก 

  ๙. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ท่ี 28 ตุลาคม ๒๕๖5 ณ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  และทางเว็บไซต์ http://www.phichit1.go.th  

  ๑๐. กำรบรรจุและแต่งต้ัง 
  ๑๐.๑ จะใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ังและจะ
ได้รับการบรรจุและแต่ง ต้ังตามล า ดับ ท่ี ท่ีคัดเ ลือกไ ด้  ในแต่ละกลุ่มวิชาตามจ านวนต าแหน่ งว่ าง                        
โดยไม่มีการขึ้นบัญชี  
  ๑๐.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ในจันทร์ท่ี 31 ตุลาคม                         
๒๕65 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 หากไม่ไป
รายงานตัวตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน 
   ๑๐.๓ ผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนดเป็นเวลา ๒ ปี   
   ๑๐.๔  หากตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด จะยกเลิกค าส่ังบรรจุและแต่งต้ัง 

  ๑1. กำรยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
  ๑1.๑ ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวตามท่ีก าหนด 
  ๑1.๒ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้ว 
  ๑1.๓ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งต้ัง 
  ๑1.๔ ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งต้ังตามวัน เวลาท่ีก าหนดได้ 

  12. ระเบียบและข้อปฏิบัติเก่ียวกับกำรคัดเลือก 
  ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของ                  
ผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 อย่างเคร่งครัดในกรณีท่ีผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามท่ีก าหนดหรือหลักฐานเอกสารสมัครไม่ครบตามประกาศนี้ เจ้าหน้าท่ีรับสมัครมีสิทธิ์จะไม่รับสมัคร 
หากผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อเท็จจริง เป็นเท็จ ซึ่ งเจ้าหน้าท่ีรับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้  
ในขณะ ท่ีรับสมัคร หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบั ติ ให้ถือว่าบุคคลนั้น 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งดังกล่าว หรือหากผู้ใดได้รับ การบรรจุและแต่งต้ังแล้ว 
ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังเพิกถอนค าส่ังนั้นโดยพลัน โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 

              (นายธงชัย  จันแย้)           
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  
      ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 

http://www.phichit1.go.th/


เอกสำร ๑ 
รำยละเอียดต ำแหน่งและคุณวุฒิ  กลุ่มวิชำ และสำขำวิชำเอกที่รับสมัครคัดเลือก  

นักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน ปี พ.ศ. ๒๕65  
แนบท้ำยประกำศ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 

ลงวันที่  10  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ท่ี กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จ านวนอัตรา 

ท่ีประกาศรับสมัคร 
อัตราเงินเดือน 

หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

ภาษาไทย 
ประถมศึกษา 
คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ปฐมวัย 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
พลศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 
เกษตรกรรม 
นาฎศิลป์ 
สุขศึกษา 
ศิลปศึกษา 
คหกรรมศาสตร์ 

3 อัตรา 
2 อัตรา 
3 อัตรา 

         2 อัตรา 
         1 อัตรา 
         2 อัตรา 
         2 อัตรา 
         1 อัตรา 
         1 อัตรา 
         1 อัตรา 
         1 อัตรา 

1 อัตรา 
1 อัตรา 
1 อัตรา 

1. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 4 ปี) อัตราเงินเดือน 
ขั้น 15,050 บาท  
2. ส าหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) อัตราเงินเดือน 
ขั้น 15,800 บาท 
3. ส าหรับประกาศนียบัตร
บัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่
น้อยกว่า 1 ปี  
ต่อจากวุฒิปริญญาตรี  
หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 
ขั้น 15,800 บาท 

 

รวม 22 อัตรำ   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



เอกสำร ๒ 
 

ก ำหนดกำรกำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ. ๒๕65  
เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู ต ำแหน่งครูผู้ช่วย   

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 
------------------------- 

 
1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันจันทร์ท่ี  10 ตุลาคม ๒๕๖5 
2. รับสมัครคัดเลือก  วันอังคารท่ี 11 – วันอังคารท่ี 18 ตุลาคม ๒๕๖5 
3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 20 ตุลาคม 2565 
4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ วันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2565 
5.ประกาศผลการคัดเลือก วันศุกร์ท่ี  28  ตุลาคม 2565 
6. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ส่ังบรรจุและแต่งต้ัง วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 
  

 
หลักสูตรกำรคัดเลือกนักศึกษำทุนฯ เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู  
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย แนบท้ำยประกำศ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 

ลงวันที่  10  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
----------------------------- 

วิชำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
ตำรำงสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ 

 

วัน/เวลำ    วิชำที่สอบ คะแนนเตม็ หมำยเหต ุ

วันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2565 - การประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการ
สัมภาษณ์โดยพิจารณาจากประวัติ
ส่วนตัว และการศึกษา บุคลิกภาพ 
ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์                 
การมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคติและ
อุดมการณ์ 

 

   ๕๐  คะแนน  

 

 

  

 

 

 

 

 


