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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  ประจ าปีงบประมาณ 256๑ 
……………………………..………… 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความ 
ประสงคจ์ะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา  
  อาศัยอ านาจตามความในหมวด  4  การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 18, 19 และ 20  ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์   จึงประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.1  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา  ดังนี้ 

    -  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)    จ านวน  1  อัตรา 
           

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ๒.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  4   แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช   เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม   2547    ดังนี้ 
                      (1)  มีสัญชาติไทย 

(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  และไม่เกินหกสิบปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล   

1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
2.  วัณโรคในระยะอันตราย 
3.  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
4.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
๕.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
/(๗)  ไม่เป็นผู้เคย... 
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(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า  
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

          ๒.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างตามภารกิจให้ เป็นไปตาม
รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  ผนวก  ก. 
 
 

๓. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่                

25  กรกฎาคม  2561  -  9  สิงหาคม  2561   เวลา  08.30  - 16.30  น. (ในวันและเวลาราชการ)  
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 
 

๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
   ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ต าแหน่งละ  100.- บาท             
(เม่ือสมัครสอบเสร็จสิ้น ไม่มีสิทธิเรียกร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในกรณีใดๆ  ทั้งสิ้น) 
 
 

  ๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร  
   ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง  มายื่นในวันสมัครดังต่อไปนี้ 
(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน   1  ฉบับ 

 (2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ  
    (3) ส าเนาหนังสือแสดงวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบโดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  ภายใน
วันที่ปิดรับสมัครสอบ  จ านวน  1  ฉบับ  

(4)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด  1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน      
ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  (นับถึงวันรับสมัคร)  จ านวน   3  รูป  และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย 

(5)  ใบรับรองแพทย์ปริญญา  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้ใน 
ประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล (ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน) 

  (6)  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งรับรองว่ามี
ทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี    

(7)  หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมส าเนา 1 ฉบับ  
(ถ้ามี) 
    (8)  ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ  A4    เท่านั้น   และรับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ 

/ส าหรับการ... 
 



  

-๓- 
 

ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 

  ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบเลือกสรร  
    องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือเลือกสรร 
รวมทั้งจะประกาศ  วัน เวลา สถานที่สอบ  ภายในวันที่   10  สิงหาคม  2561  โดยปิดประกาศไว้ที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทอนหงส์และทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ www.tonhong.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  0-7๕39-4161  
            

   7. วัน  เวลา  สถานที่เลือกสรร 
                 - ก าหนดวันสอบข้อเขียน ในวันที่  14 สิงหาคม  ๒๕61 เวลา ๐9.0๐ - ๑๒.๐๐ น.   

 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       - ก าหนดวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  16 สิงหาคม  ๒๕61 เวลา ๐9.0๐ - ๑๒.๐๐ น.   

 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(รายละเอียดตามภาคผนวก  ข.  แนบท้ายประกาศนี้)  

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ  (รายละเอียดภาคผนวก ข.) 
พนักงานจ้าง จะด าเนินการสรรหาด้วยวิธี  ดังนี้ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
(1) ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป       จ านวน   100  คะแนน    

 (2)  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง         จ านวน   100  คะแนน 
             (3)  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์)      จ านวน   100  คะแนน 
 

9.  เกณฑ์การตัดสิน  
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สอบผ่านจะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละภาคผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนน    

จึงจะมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)     
- ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ผู้สอบผ่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน  สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

(การสัมภาษณ์ ) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ   60 
 
  10.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่              
17  สิงหาคม  2561  ตามล าดับคะแนนสอบที่ได้ให้ทราบ  โดยจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงล าดับจากผู้
ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  โดยปิดประกาศไว้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์และเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนต าบลทอนหงส์ www.tonhong.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  0-7๕39-4161 

/11. การขึ้นบัญชี... 

http://www.tonhong.go.th/
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11. การขึ้นบัญชี 
   11.1  ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จะเรียงล าดับจากผู้สอบที่ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง รวมกับภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) และขึ้นบัญชีจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนน
เท่ากันให้ผู้สอบที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

11.2  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ก าหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน  1 ปี  นับตั้งแต ่
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  มีการสรรหาและเลือกสรร
อย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

11.3  ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ 
เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  คือ 
    (1)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอ านาจจ้างก าหนด 
    (2)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างใน
ต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
 
  12.  เงื่อนไขการจ้าง  
   องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ จะมีค าสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ   โดยจะท าสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี  ตามล าดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้  และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับ
การสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ี ก.อบต. ก าหนด 
   

ทั้งนี้  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ 
ตรงตามที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน 
การเลือกสรร 

 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ วันที่  11   กรกฎาคม  พ.ศ.2561 

       

 
(นางชินรัตน์  กรงกรด) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 

 
 
 
 



  

ภาคผนวก  ก. 
 

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  หน้าที่ความรับผิดชอบ  และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   

ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นผู้
ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้อง
สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งจะ
ระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัต ิ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน  
ปฏบิัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ๑.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

          2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 

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

 
อัตราค่าตอบแทน   

ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  ๙,๔๐๐  บาท 
(รายละเอียดตามภาคผนวก  ก.  แนบท้ายประกาศนี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

       ภาคผนวก  ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลอืกสรรพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประเภทผู้มีทักษะ 
 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  ประกอบด้วย 
 -  ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  ความสามารถในการสรุปความ  หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
 -  ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน 
 -  ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน  เช่น  สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข  และข้อมูล
ต่างๆ  การคิดสรุปหาเหตุผล  และอุปมาอุปไมย  เป็นต้น   
 -  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ   สังคม และการเมือง 
 -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
 -  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  ประกอบด้วย 
 -  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 -  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 -  รูปแบบวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
 -  หลักสูตรแกนกลาง 2551 
 -  การออกแบบการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 
 -  การจัดประสบการณ์ 
 -  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.๒๕๔๖ และฉบับปัจจุบัน 
 -  สื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 -  พ.ร.บ. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546 
 -  จิตวิทยาส าหรับครูปฐมวัย 
  
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  (ภาค ค.)  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)   ประกอบด้วย 
 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน และพฤติกรรมทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้ง   
ความคิดสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
 

 
 
 


