
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
เรื่อง  การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ พ.ศ. ๒๕64 

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

  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จะดำเนินการสอบบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ พ.ศ. ๒๕64 จำนวน 1 อัตรา 
   อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ดังนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง มีตำแหน่งดังนี ้

    พนักงานจ้างท่ัวไป 
               ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)    จำนวน    1 อัตรา  

     ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  
      ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ 

 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม                   
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี   
   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น   
สำหรับพนักงานส่วนตำบล   
   (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
             (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ณ วันที่บรรจุแต่งตั้ง) 

/2.2 พระภิกษุ... 
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                ๒.๒ พระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์ ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรรเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ งได้ ทั้งนี้  ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร                   
ที ่นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งกรมมหาเถรสมาคม ลงวันที่  
๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 

หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่ เป็น                
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น                  
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

๒.3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
      ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ประกาศกำหนดไว้ 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ (ผนวก ก.) 

  ๓. กำหนดการรับสมัคร 
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 
สิงหาคม ๒๕64 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โดยสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒19-0230 
หรือทางเว็บไซต์ http://nongborlocal.go.th  

๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ย่ืนพร้อมใบสมัคร 
                     ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
เท่านั้น โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งสำเนาเอกสารและรับรองความถูกต้อง 
อย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้ 
            (๑) สำเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ ได้แก่ สำเนาใบสุทธิหรือสำเนาปริญญาบัตร 
หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt of Record) จำนวน 1 ฉบับ 

(๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน            
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ   
(๕) เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส                              

จำนวน ๑ ฉบับ  
(๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ 

(7) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 

หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกชนิด ตามข้อ 1 - 7 ให้ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น ทั้งนี้  
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานซึ่ง
ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วยตนเอง          

/4. ค่าธรรมเนียม... 
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๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
      ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสำหรับ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ อัตราค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  5. เงื่อนไขการสมัคร 
      5.1 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานการศึกษานั้นเป็นเกณฑ ์

5.2 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่
กำหนดในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดหรือยื่น
ไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันได้ และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะ
ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย  
  5.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งจะไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้ง 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา                    
และเลือกสรร ในวันที่  30 สิงหาคม ๒๕64 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ หรือ                  
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒19-0230 หรือทางเว็บไซต์ http://nongborlocal.go.th  

7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร  
          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.)  

  8. กำหนดการสรรหาและเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบ่อ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒19-0230 หรือทางเว็บไซต์ http://nongborlocal.go.th 

  9. หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบ 
                        วันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ต้องนำหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงต่อ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเพ่ือเข้าสอบหากไม่นำมาแสดงกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้
เข้าสอบโดยเด็ดขาด 

            1) บัตรประจำตัวสอบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อออกให้ 
    2) บัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก                  

ที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
        ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
หรือวิธีการอ่ืนใดที่เห็นว่าเหมาะสมที่สามารถใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

/๑๑. การประกาศ... 
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11. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผูเ้ข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  11.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ หรือ
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒19-0230 หรือทางเว็บไซต์ http://nongborlocal.go.th 
 11.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะเรียงตามลำดับที่จากผู้สอบ                  
ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับ
สูงกว่า 

11.3  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามี
การสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดให้มา
รายงานตัวเพ่ือรับการแต่งตั้งไปก่อนแล้ว   

12. การจ้าง และค่าตอบแทน  
12.๑ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการสั่งจ้างตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการ

สรรหาและเลือกสรร 
12.2 การรายงานตัวเพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

บ่อ จะมีหนังสือแจ้งต่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อจะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับถัดไป 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างต่อไป 

12.3 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จะต้องทำหนังสือค้ำประกันไว้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โดยต้องมี
บุคคลค้ำประกันซึ่งเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญงาน หรือระดับปฏิบัติการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้างดังกล่าว ในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความ
เป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบ
ได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการ แอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้ โปรดแจ้งให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อทราบในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ หรือนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เพ่ือจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

          ประกาศ  ณ  วันที่    ๕   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 

      
         (นายประมวล  จินตนา) 

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก 
รายละเอียดท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ พ.ศ. ๒๕64 

 …………………………………………………………… 

1.  ตำแหน่ง    ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  จำนวน   1   อัตรา 

               สังกัดหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

           ตำแหน่งประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป 
 
               หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ช่วยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือ
ตามคำสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย 
๒. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและจริยธรรม 
๓. จัดสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน      
๔. ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว 
๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็ก และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย                           

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   
  ๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) 

๒. มีสุขภาพแข็งแรง 
๓. มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
๔. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ            

จะปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีความเหมาะสม 
๕. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน 
6. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ระยะเวลาการจ้าง 
   ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี นับแต่วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อมีคำสั่งจ้าง 

   อัตราค่าตอบแทน 
   1. ค่าตอบแทนเดือนละ เดือนละ 9,000 บาท 
  2. ค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท 
 

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



 

ภาคผนวก ข 
  รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ พ.ศ. ๒๕64 

…………………………………………………………… 

1.  ตำแหน่ง    ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   

               สังกัดหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

           ตำแหน่งประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป 
       

      หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร  แบ่งเป็น  1  ภาค  คือ 

                ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)   คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
       ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ 
       ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ                    
และบุคลิก 

 
 

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

 


