
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

******************************************* 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง มีความประสงค์                    
จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2565 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 23                             
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กอปรกับ หมวด 4 ข้อ 19                   
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง                
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก จึงประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคล             
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
 ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก              อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,400 บาท  จ านวน  ๑  อัตรา 
          และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 11,400 บาท 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร 
  ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 
กรกฎาคม 2547 ดังต่อไปนี้  
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน            
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
            (9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน   
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
รายละเอียดตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ผนวก ก แนบท้ายประกาศฯ นี้) 

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ประกาศวันสอบคัดเลือก วันสอบ และวันประกาศผลสอบ 
 (1) วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 

       ให้ ผู้ ประสงค์ สมัครคัด เลื อกขอรับ ใบสมัครและยื่ น ใบสมัคร ด้ วยตนเอง เท่ านั้ น  ณ                           
ห้องส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565- 12 เมษายน 2565                        
เวลา ๐๘.๓๐ - 12.00 น. และเวลา 13.00 - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
เบอร์โทรศัพท ์๐ 5420 9703  หรือทางเว็บไซต์ www.nasaklampang.com   

 (2) ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-) 
  (3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ ในวันที่ 18 เมษายน 

2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก หรือ เบอร์โทรศัพท์ ๐ 5420 9703 หรือ                  
ทางเว็บไซต์ www.nasaklampang.com   

  (4) ก าหนดการสอบคัดเลือก ภาค ก และภาค ข ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา               
09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 (5) ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภาค ก และภาค ข ในวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก หรือ เบอร์โทรศัพท์ ๐ 5420 9703 หรือ ทางเว็บไซต์ 
www.nasaklampang.com 

 (6) ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.                    
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 (7) ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วน                 
ต าบลนาสัก ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก หรือ                  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ 5420 9703 หรือ ทางเว็บไซต์ www.nasaklampang.com 

 ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน าไปย่ืนในการสมัครคัดเลือก 
                ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
         (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 
6 เดือน (นับถึงวันที่สมัคร)  จ านวน ๓ รูป 
         (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ  
 (3) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ  
 (4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น วุฒิการศึกษา หนังสือรับรองการฝึกอบรม ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ใบรับรองการผ่านงาน ใบส าคัญการผ่านการเกณฑ์
ทหาร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 (5) หนังสือรับรองการท างานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่  
การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษามาแล้วไม่ต  ากว่า ๕ ปี จ านวน ๑ ฉบบั   
    เอกสารหลักฐานที่น ามาสมัครตามข้อ 2,4 ให้ถ่ายส าเนาด้วยกระดาษ เอ ๔ เท่านั้น และ
ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ และให้น าเอกสารตัวจริง
มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันที่สมัคร 
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 ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับการคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่า             
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก  ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก                  
ส่วนพระภิกษุหรือสามเณรไม่มีสิทธิ  เข้ารับการคัดเลือก (ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร                      
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่              
17 มีนาคม 2538) 

๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  การสรรหาและเลือกสรร ด าเนินการตามวิธีการคัดเลือกพนักงานจ้างตามเอกสาร ผนวก ข 
แนบท้ายประกาศนี้   

๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรประเมินสมรรถนะจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนของภาค ก.และ
ภาค ข.รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 6๐ และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรก าหนด 

8.  การประกาศขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก  จะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่ อผู้ ผ่ านการเลือกสรร                     
โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือก    
ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทีไ่ด้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า                   
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครคัดเลือก
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากเอกสาร ในการรับสมัครคัดเลือก 
  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก จะขึ้นบัญชี                      
ไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก มีการสรรหาและเลือกสรร
ในต าแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้ง
นี้เป็นอันยกเลิก   

9.  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
(1) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วน               

ต าบลนาสัก ในต าแหน่งและจ านวนอัตราที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก ได้ก าหนดไว้ในประกาศ               
รับสมัครฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวน อัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคล         
ที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ    
พนักงานส่วนต าบล จังหวัดล าปาง ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

(2) ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้และถึงล าดับที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ จะน ามาเพ่ือเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
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10. ระยะเวลาการจ้าง 
ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก  

ตามล าดับที่ในประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก จะสั่งจ้างและบรรจุแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้เมื่อได้รับการเห็นชอบจาก ก.อบต. จังหวัดล าปาง และได้รับแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสักเรียบร้อยแล้ว โดยท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕65 

 

 

 
 

                         (นายบุญเทียน กาค า) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ก. 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก   

เรื่อง รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก   
ลงวันที ่ 22  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕65 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
และอัตราค่าตอบแทน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
1. ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับ
ปฐมวัย (อายุระหว่าง 2 - 4 ปี) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อายุระหว่าง 2 - 4 ปี) 
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามวัย 
  3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  6. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
  7. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   
1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัย

ประถมศึกษามาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี               

  อัตราค่าตอบแทน 
ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ  9,400.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท  

รวมทั้งสิ้น 11,400.- บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข. 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก   

เรื่อง รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก   
ลงวันที่  22  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕65 

รายละเอียดวิธีการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ  
1. ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  (คะแนนเต็ม  20๐  คะแนน) ดังนี้  

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน) 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

               4. เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
               5. วิชาภาษาไทย 
 5.1 ความเข้าใจภาษา 

 - การอ่านและท าความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่ก าหนดให้ แล้วตอบค าถามที่ตามมา ในแต่
ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย 
5.2 การใช้ภาษา 
- การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า 
- การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
- การสรุปใจความส าคัญของบทความ 

 6. การศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ตามหลักวิชาการวัดผล 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน) 
              ความรู้เฉพาะต าแหน่งที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
  1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  2. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
  3. จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 
  4. จิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์ 
  5. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย  

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค)  (คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน) 
 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยใช้วิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 

สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ทดสอบโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 

ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอืน่ของผู้เข้ารับการคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่น
ใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 


