
 

 

ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกเปนพนักงานราชการท่ัวไป  ตําแหนงครู 

            
 ดวยวิทยาลัยบรหิารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ 

ตําแหนงในกลุมงานบริหารท่ัวไป โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  เรื่อง หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและ

แบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันท่ี ๒๘ 

กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง

พนักงานราชการและคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖ 

เรื่องมอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการท่ัวไป การจัดทําและลงนามในสัญญาจาง

พนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 ๑. ตําแหนงท่ีเปดเลือกสรร  จํานวน ๑ อัตรา คือ 

   ชื่อตําแหนง  ครู รหัสวิชา      ๓๐๑ (ก) การบัญชี  จํานวน  ๑  อัตรา 

   กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 

  ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ   ปฏิบัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนการสงเสริมการ

เรียนรูพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความรวมมือกับ

ผูปกครอง   บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนการบริการสังคมดานวิชาการ  เปนตน  

โดยมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติดังนี้ 

  ๑. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ 

ท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  ๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  ๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

  ๔. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

  ๕. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

  ๖. ทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรมแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๗. ศึกษาวิเคราะหวิจัยและประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

/ ๘. ปฏิบัติงาน... 



  ๘. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชโปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือนํามาปฏิบัติงานในการ

จัดการเรียนการสอนและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของรวมท้ังการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือนํามาใช

ปฏิบัติงาน 

  ๙. ติดตอประสานงาน ใหบริการขอมูลใหคําปรึกษาแนะนําตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ  

ท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

  อัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน   ตําแหนงในกลุมงานบริหารท่ัวไป  คาตอบแทนรายเดือน 

จํานวนเงิน  ๑๕,๙๖๐ บาท  และใหไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ   

พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดไว 

  ระยะเวลาการจาง 

  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมาจะจัดจางผูผานการเลือกสรรภายในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖   (ตั้งแตวันท่ีเริ่มเขาปฏิบัติราชการซ่ึงจะไดกําหนดไวในประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพ่ือจัดจางเปน

พนักงานราชการ)  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน๒๕๕๙  โดยในระยะเวลาการจางตองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว 

  สถานที่ปฏบิตังิาน  ปฏิบัติงานท่ี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา 

๒. คุณสมบตัิทัว่ไป และคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนงของผูสมัคร 

 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครบทุกขอ ดังตอไปนี้ 

  ๒.๑ คุณสมบัตทิัว่ไป 

     ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 

     ๒.๑.๒ มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร)  

     ๒.๑.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

             ๒.๑.๔ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

     ๒.๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

     ๒.๑.๖ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเวน

แตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

    ๒.๑.๗ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 

หมายเหตุ   ผูท่ีผานการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน 

หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย

ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นดวย 

/ ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ... 



 ๒.๒  คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรบัตําแหนง 

    ๒.๒.๑ ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอ่ืนท่ีก.พ. 

พิจารณารับรองแลวในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามรหัสกลุมวิชาของสถานศึกษาท่ีเปดรับสมัคร

ตามรายละเอียดแนบทายประกาศสวนท่ี ๑ นี้ 

    ๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยตองไดรับอนุมัติภายในวันปดรับ

สมัครเทานั้น 

๓. การรบัสมัคร 

 ๓.๑ วนั เวลาและสถานทีร่บัสมัคร 

    ผูประสงคจะสมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ งานบุคลากร  

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา ตั้งแตวันท่ี ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๖ 

ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ของแตละวันรับสมัครดังกลาว  

 ๓.๒ หลกัฐานทีต่องยืน่พรอมใบสมคัร 

     ๓.๒.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกไมสวมแวนดําขนาด  ๑x๑.๕  นิ้วโดยถายไวไมเกิน ๕ ป (นับถึง

วันสุดทายของการรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใชติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)  

    ๓.๒.๒ ใหใชสําเนาปริญญาบัตรซ่ึงเปนคุณวุฒิท่ีใชสมัคร หากยังไมไดรับใบปริญญาบัตรใหใชหนังสือแสดงวา

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดังกลาวจากผูมีอํานาจอนุมัติตามท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรัตําแหนง

ท่ีเปดรับสมัครนี้จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๓.๒.๓  สําเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิท่ีใชสมัครในขอ ๓.๒.๒ จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๓.๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๓.๒.๕ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๓.๒.๖ สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

(ในกรณีท่ีชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญทางทหาร  (ใบสด. ๘ ใบสด. ๙ และใบ สด. ๔๓) 

(เฉพาะผูสมัครเพศชาย) เปนตน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

    ๓.๒.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจํานวน ๑ ฉบับ 

ท้ังนี้ในวันสมัครใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงตอเจาหนาท่ีรับสมัครดวยและใหผูสมัครเขียน 

คํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวในสําเนาเอกสารตามขอ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๗ ไวทุกฉบับ 

  ๓.๓ คาธรรมเนยีมในการสมคัร 

        ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนเงิน ๒๐๐ บาท (สองรอยบาทถวน) 

และคาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 ๓.๔ วธิกีารสมคัร 

       ใหผูสมัครดําเนินการเก่ียวกับการสมัครตามข้ันตอนวิธีการดังนี้ 

        ๓.๔.๑ ขอรับคํารองขอสมัครและใบสมัครตามแบบท่ีกําหนดในรายละเอียดแนบทายประกาศสวนท่ี ๒ นี้ 

/ หรือขอรับไดท่ี... 



หรือขอรับไดท่ีเจาหนาท่ีในวันสมัคร 

  ๓.๔.๒ กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซ่ึงประกอบดวยคํารองขอสมัครและใบสมัครใหครบถวน

ทุกชองรายการและลงชื่อผูสมัครพรอมท้ังวันท่ีสมัครใหเรียบรอย 

       ๓.๔.๓ ติดรูปถายจํานวน ๑ รูปลงในใบสมัครและติดรูปถายจํานวน ๒ รูป ลงในบัตรประจําตัวผูสมัคร

สอบในชองท่ีกําหนดใหเรียบรอย 

        ๓.๔.๔ ยื่นเอกสารการสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายเรียบรอยแลวพรอมท้ังแนบเอกสาร

ประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ โดยใหยื่นการสมัครตอเจาหนาท่ีรับสมัครเทานั้น และใหยื่นภายในวันเวลาและสถานท่ี

รับสมัครท่ีกําหนดไวตามขอ ๓.๑  

       ๓.๔.๕ เม่ือเจาหนาท่ีรับสมัครไดตรวจสอบเอกสารการสมัครแลว ใหผูสมัครชําระเงินคาธรรมเนียมสอบ

ตามขอ ๓.๓ และลงชื่อผูสมัครในบันทึกประจําวันเปนหลักฐาน พรอมกับรอรับบัตรประจําตัวผูสมัครสอบคืนจาเจาหนาท่ี

รับสมัครซ่ึงผูสมัครตองเก็บไวเปนหลักฐานในการเขารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบ 

       ๓.๔.๖ ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบตามท่ีกําหนดไวในขอ ๔ ของประกาศฯ นี้ 

  ๓.๕ เงื่อนไขการรับสมคัร 

        ๓.๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะ

ผูสมัครท่ียื่นเอกสารประกอบการสมัครตามขอ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ครบถวนทุกรายการและไดกรอกขอความใน

เอกสารการสมัครครบถวนสมบูรณและไดดําเนินการสมัครตามขอ  ๓.๔  ในประกาศฯนี้ครบถวนทุกข้ันตอน  กรณีท่ี 

ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกขอความในเอกสารการสมัครไมครบถวนสมบูรณหรือไมไดดําเนินการสมัคร

ครบถวนทุกข้ันตอนดังกลาวจะมีผลใหผูสมัครนั้นไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ

หรือเขารับการสอบในตําแหนงท่ีสมัครนั้น 

 ๓.๕.๒ ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้จริงกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาวหรือตรวจสอบพบวาคุณวุฒิการศึกษาท่ีใชสมัครไม

ตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงท่ีสมัครหรือเปนคุณวุฒิท่ีก.พ. ยังมิไดรับรองรวมท้ังกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก

ผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ นี้ใหถือวาผูสมัครเปนผูขาด

คุณสมบัติในการสมัครมาแตตน และถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและไมมีสิทธิไดรับการจัดจาง

และทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการครั้งนี้ถึงแมจะเปนผูผานการเลือกสรรเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการและจะ

ไมไดรับคืนคาธรรมเนียมสอบแตอยางใด 

 ๓.๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๒.๒ ในประกาศฯ นี้ท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรข้ันปริญญาของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการศึกษาข้ันปริญญาของ

สถานศึกษานั้นเปนเกณฑโดยเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันสุดทายของการรับ

สมัคร ท้ังนี้รวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่ีออกโดยคุรุสภาดวย 

 ๓.๕.๔ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบขอเขียน 

                              / ครั้งแรกใน....                             



ครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกตําแหนงตามประกาศรับสมัครนี้ดังนั้น กรณีผูใดสมัครหลายตําแหนงสํานักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบตามขอ ๔ ของประกาศฯ นี้โดย

พิจารณาประกาศรายชื่อผูนั้นตามตําแหนงท่ีผูนั้นไดสมัครครั้งสุดทาย 

๔. การประกาศรายชือ่ผูมสีิทธเิขารบัการประเมนิสมรรถนะ และกําหนดวนัเวลาและสถานทีใ่นการประเมนิสมรรถนะ 

 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ

และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะกอนหรือภายในวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ สถานศึกษา

ท่ีเปดรับสมัคร หรือทางเว็บไซตของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา www.rcbat.ac.th  

๕. หลกัเกณฑและวธิีการเลือกสรร 

 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมาจะดําเนินการประเมินสมรรถนะผูสมัครดวยวิธีการ 

สอบในแตละตําแหนงท่ีเปดรับสมัครดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ สวนท่ี ๑ (ความรูความสามารถท่ัวไปเฉพาะตําแหนงครู) และสวนท่ี ๒ 

(ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงตามรหัสกลุมวิชา) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

 ๕.๒ ประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๒ สวนท่ี ๓  สอบสัมภาษณคะแนนเต็ม  ๑๐๐   คะแนนมีสมรรถนะดังนี้   

(๑.ความรับผิดชอบ ๒.ความอดทนและเสียสละ ๓.ความคิดริ่เริ่มและปฏิภาณไหวพริบ๔.ความสามารถในการสื่อสาร 

๕.มนุษยสัมพันธและการปรับตัวเขากับผูรวมงาน)  

 โดยจะประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ กอนและเม่ือประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ผานแลวจึงจะมีสิทธิเขารับการ

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ตอไป 

๖. เกณฑการตดัสนิ 

 ๖.๑ การประเมินสมรรถนะจะแบงการประเมินเปน ๒ ครั้ง สมรรถนะในสวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒ จะดําเนินการ

ประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี ๑ สําหรับสมรรถนะในสวนท่ี ๓ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี ๒  

 ๖.๒ ผูท่ีจะผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ตองไดคะแนนการประเมินสวนท่ี ๑ และสวนท่ี ๒ ไมต่ํากวา

รอยละ ๖๐  

  ท้ังนี้ผูท่ีจะไดรับการตรวจขอสอบสวนท่ี ๒ จะตองเปนผูไดคะแนนผานการประเมินในสวนท่ี ๑ ไม

ต่ํากวารอยละ ๖๐  (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมาขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษคําตอบ

ของผูเขาสอบในสวนท่ี ๒ ใหกับผูท่ีมีผลการประเมินผานในสวนท่ี ๑ เทานั้น)  

 ๖.๓ ผูท่ีจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะ

ครั้งท่ี ๑ แลวผูท่ีจะผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ตองไดคะแนนการประเมินสวนท่ี ๓ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐  

 ๖.๔ ผูท่ีจะผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒  

การจัดจางพนักงานราชการใหเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบไดของแตละตําแหนง 

๗. การประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

 ๗.๑ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร  ณ  

/ วิทยาลัย... 

 



วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา หรือประกาศทางเว็ปไซตของสถานศึกษา  www.rcbat.ac.th 

  ๗.๒ การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

       ๗.๒.๑ จําแนกตามตําแหนงท่ีเปดรับสมัครและมีผูสอบผาน 

                 ๗.๒.๒ บัญชีรายชื่อแตละตําแหนงดังกลาวจะประกาศเรียงลําดับรายชื่อตามคะแนนของผูผานการ

เลือกสรรโดยเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดเปนลําดับท่ีหนึ่งไปหาผูท่ีไดคะแนนรวมต่ําสุดโดยผูอยูในลําดับตน

จะเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา 

        ๗.๒.๓ กรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมตามขอ ๗.๒.๒ ดังกลาวเทากัน จะพิจารณาดังนี้ 

       (๑) ใหผูท่ีไดคะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ สวนท่ี ๑ มากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา 

       (๒) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนประเมินครั้งท่ี ๑ สวนท่ี ๒ มากกวาเปนผูอยูใน

ลําดับท่ีดีกวา 

      (๓) ถาคะแนนเทากัน จะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนประเมินครั้งท่ี ๒ มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา 

  ๗.๓ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา จะพิจารณาจัดจางครั้งแรกตามท่ีกําหนดไวในขอ ๘ 

ของประกาศฯ นี้โดยจะจัดจางพนักงานราชการตามลําดับคะแนนท่ีสอบไดของผูผานการเลือกสรรแตละตําแหนงตาม

จํานวนอัตราวางท่ีไดประกาศรับสมัครไวนี้ 

  ๗.๔ หากมีผูผานการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราวางท่ีประกาศรับสมัครนี้วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ 

การทองเท่ียวนครราชสีมาจะข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวนั้นไว 
 

 บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด ๑ ปนับแตวันประกาศ

ข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร ตั้งแตวันท่ี  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หรือนับแตวัน

ประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเชนเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

 ท้ังนี้  ในอายุบัญชี  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหรายชื่อท่ีไดข้ึนบัญชีไวนี้เปนอันยกเลิกการข้ึน

บัญชีของผูนั้นดวยไดแก 

  (๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงท่ีสอบได 

  (๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ีอรับการจัดจางภายในเวลาท่ีกําหนด 

  (๓) ผูนั้นไมมาเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกําหนดวัน  เวลาท่ีวทิยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียว

นครราชสีมากําหนด 

  (๔) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหนาวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเง่ือนไขและ/หรือไมปฏิบัติตาม

เง่ือนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไวในขอ ๓.๕ ของประกาศฯ นี้ 

๘. การจดัจางและทาํสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

 ผูผานการเลือกสรรจะตองเขารับการจางและทําสัญญาจางตามท่ีวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียว

นครราชสีมา กําหนดดังนี้ 

 ๘.๑ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา จะจางพนักงานราชการครั้งแรกตามท่ีกําหนดไว 

/ ในขอ ๗.๓... 
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