
      
 
 
    

ประกาศเทศบาลต าบลพิกุลออก 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง 

-------------------------------- 
  ด้วยเทศบาลต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยวิธีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ประเภทของพนักงานจ้างและต าแหน่งที่รับสมัคร 
             พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
                               สังกัด  กองการศึกษา       

- ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                   จ านวน 1 อัตรา 
      หน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติของต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร และอัตรา
ค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้    
  ๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร 

       2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
    ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตาม ข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก                                   
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี ้

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น                        
ส าหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจ             
    แก่สังคม 
ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
ค. โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีใน      
พรรคการเมือง 
 

  (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

(๘) ไม่เป็น/... 
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  (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

                     เทศบาลต าบลพิกุลออก ไม่รับสมัครและไม่ให้เจ้ารับการเลือกสรร ส าหรับพระภิกษุหรือ
สามเณร ท้ังนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าส่ังมหา
เถรสมาคม ลงวันท่ี 22 กันยายน 2561      

   
           2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)) 

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานจ้างตามภารกิจให้เป็นไปตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย
ประกาศเทศบาลต าบลพิกุลออก ผนวก ก.  

 ๓. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้

ท่ีส านักงานเทศบาลต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ต้ังแต่วันท่ี 25  พฤศจิกายน 2563 –           
4  ธันวาคม ๒๕63 ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) ผู้ท่ีสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม ได้ท่ีส านักงานเทศบาลต าบลพิกุลออก หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗34-9327 
  ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
       ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมท้ังน าเอกสารฉบับจริงมา
แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ดังนี้ 

๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว   
       ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน                 จ านวน  ๓  รูป 

   ๔.๒  ส าเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา                          จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน                จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน              จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๕  ใบรับรองแพทย์ ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน             จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๖  หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างท่ีได้ปฏิบัติงาน (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 
   4.7 ถ้าเป็นชายต้องมีส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (ส.ด.9) หรือใบรับรองผลการตรวจ
เลือกทหารกองเกิน (ส.ด.43) หรือใบใบทหารกองหนุนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
   ๔.๘  หลักฐานอื่นๆ เช่น ส าเนาหนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล 
          ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)    จ านวน  ๑  ฉบับ  
 

  ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
         -  ต าแหน่งประเภทพนักงานจ้างฯ             ค่าสมัครคนละ    ๑๐๐.-  บาท 

 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

      เทศบาลต าบลพิกุลออก จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร                  
ในวันท่ี 8  ธันวาคม  ๒๕63 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  

 

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 

8.  เกณฑ์การตัดสิน/... 
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                        8.  เกณฑ์การตัดสิน    
                     ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนจากการประเมินสมรรถนะและวิธีการ
ท่ีเทศบาลต าบลพิกุลออกก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้
และเทศบาลจะด าเนินการท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร เมื่อเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2547 

ส าหรับเงื่อนไขการจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จะท าสัญญาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี          
และการประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างทุกๆ ปี ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนเมษายน และ ตุลาคม  ของทุกปี   
                        9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
                        การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะประกาศรายช่ือโดยเรียงตามล าดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดลง
มาตามล าดับ ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 ณ เทศบาลต าบลพิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 
                              9.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียง
ตามล าดับท่ีผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันผู้ได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าผู้ท่ีได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากันก็ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจ าตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีสูงกว่า 
                             9.2  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือ นับ
แต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
                             9.3 ผู้ท่ีได้รับขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรรได้ ต้องมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เป็น
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
                                 - ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
                                 - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ 
                        10. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
                         ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลต าบลพิกุลออกก าหนด 
                        
                         ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563    
     

        
 
 
 
 
 
 
 



 (ผนวก ก.) 
ภาคผนวก ก. 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลพกิุลออก 
เรื่อง รบัสมคัรบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนกังานจ้าง 

ลงวันที่  13  พฤศจิกายน  ๒๕63 
--------------------------- 

ประเภท      พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง     ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ)  
สังกัด        กองการศึกษา  เทศบาลต าบลพิกุลออก 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ  และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. มีคุณวุฒิวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือสูงกว่า 
2. มีทักษะเฉพาะบุคคลท่ีจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติ 

ไม่ต่ ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าว จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมี
หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานท่ีได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะ
เฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
                   ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ

คุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ท านุบ ารุง  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพฒันาผู้เรียนตามศักยภาพ 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ระยะเวลาการจ้าง    
                    มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี โดยเทศบาลต าบลพิกุลออกจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรตามล าดับท่ีขึ้นบัญชีไว้ มาท าสัญญาภายหลังจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลต าบลพิกุลออกให้ความ
เป็นชอบแล้ว 
 

อัตราค่าตอบแทน 
                ได้รับค่าตอบแทน ตามบัญชีก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ี ก.พ. 
กจ.  และ ก.ท และ ก.อบต  รับรองหรือผู้มีทักษะประสบการณ์ จ านวน  9,400.- บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราว
ท่ีได้รับตามสิทธิ ไม่เกิน 2,000 บาท  
 

 

……………………………………………………………………. 



                                                                  (ภาคผนวก  ข.) 
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรตามหลกัสมรรถนะ 

                 แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลพกิุลออก  ลงวนัที่ 13  พฤศจิกายน 2563 
           ต าแหน่ง  ผูดู้แลเดก็ (ทกัษะ)              

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
.................................................. 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 

      2.ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งหรือ  
         ทักษะเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
      3.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) 
 

100 
100 

 
100 

โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
 
โดยทดสอบทักษะประสบการณ์ 
และสัมภาษณ์ 

 300  
 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี ้
1. สอบข้อเขียน โดยมีขอบข่าย ดังนี้ 
      1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน 50 ข้อ 100 คะแนน ดังนี้ 
           (1) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย สรุปความ หรือการตีความจากบทความหรือ ข้อความ     
การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มประโยคหรือข้อความส้ันๆ หรือการทดสอบอย่างอื่น
ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย 
           (2) การวิเคราะห์และสรุปเหตุผลตามหลักวิชาวัดผล 
           (3) เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
      1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน (ภาค ข) 
           ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ข้อเขียนแบบปรนัย  จ านวน 50 ข้อ 100 คะแนน ดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(4) ความรู้ในการบริหารจักการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2526    

การอนามัยส่ิงแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัยมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรฐานขั้นพื้นฐานของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย 

(5) ความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก เช่น จิตวิทยาเด็ก , พัฒนาการเด็ก, คุณธรรมหรือ หลักธรรมใน
การดูแลเด็ก 

        1.3 ความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดยทดสอบทักษะประสบการณ์และสัมภาษณ์จ านวน 100 
คะแนน ดังนี ้
         (1) การสาธิตการจัดประสบการณ์  ทักษะการควบคุมช้ันเรียน 
         (2) การแต่งกาย บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
         (3) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
         (4) มนุษยสัมพันธ์ 
         (5) ทัศนคติ  แรงจูงใจ 



 
 

                      ภาคผนวก  ข. 
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรตามหลกัสมรรถนะ 

                 แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลพกิุลออก  ลงวนัที่ 7  สิงหาคม 2561 
           ต าแหน่ง  ผูดู้แลเดก็เลก็ (ทกัษะ)              
 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ประกอบด้วย 
- ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
- ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไข

เพิ่มเติม 
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม  100 คะแนน  ประกอบด้วย 

    1.1  มีความรู้ทางการศึกษา  ท างานเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
    1.2  มีความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  กฎหมาย  กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ 
เกี่ยวข้องหรือท่ีใช้ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
      1.3 มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายกระทรวง 
มหาดไทย  และความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  ประกอบด้วย 

 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมการท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ความรู้ท่ีอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้า
กับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ ไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอื่น  
ทดสอบการถ่ายทอดความรู้  เป็นต้น 
 
 
 

 
 
 
 

 


