ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็น
พนักงานราชการตาแหน่งในกลุ่ ม งานบริหารทั่ว ไป ตาแหน่งพนักงานบริหารทั่ว ไป (ครู) โดยปฏิบัติงานใน
วิ ท ยาลั ย บริ ห ารธุ ร กิ จ และการท่ อ งเที่ ย วสมุ ย ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามข้ อ ความในข้ อ 5 ของประกาศ
คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง การกาหนดลักษณะ
งานและคุณสมบั ติเ ฉพาะกลุ่ มงานและการจัดท ากรอบอัตรากาลั ง พนั กงานราชการ ตามคาสั่ งส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 297/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เรื่องมอบอานาจการสรร
หาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้ างเป็ นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทาและลงนามในสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
1.1 ชื่อกลุ่มงำน
ชื่อตำแหน่ง
จำนวนอัตรำว่ำง
บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
1
1.2 ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตรำค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จานวนเงิน 18,000 บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556 กาหนดไว้
1.4 ระยะเวลำกำรจ้ำ ง ภายในปีงบประมาณ 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยใน
ระยะเวลาการจ้ างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริ ห าร
พนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดไว้
1.5 สถำนที่ ป ฏิ บั ติ ง ำน ปฏิ บั ติ ง านที่ วิ ท ยาลั ย บริ ห ารธุ ร กิ จ และการท่ อ งเที่ ย วสมุ ย สั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
/2.1 คุณสมบัติทั่วไป

2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร)
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่ เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ.2553) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วใน
กลุ่มสาขาวิชาการโรงแรม รหัสสาขา 702 กลุ่มวิชา การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรม/การโรงแรมและการ
บริการ/ธุรกิจโรงแรม/การจัดการโรงแรม/การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ/การจัด การและ
ภัตตาคาร/อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามกฎหมายที่ออกโดย
คุรสุ ภา และออกให้ก่อนการรับสมัครเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเท่านั้น
3. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศ ขอและยื่นใบสมัครด้ว ย
ตั ว เอง ได้ ที่ วิ ท ยาลั ย บริ ห ารธุ ร กิ จ และการท่ อ งเที่ ย วสมุ ย หรื อ สามารถดาวน์ โ หลดใบสมั ค รได้ ที่
http://scbt.ac.th/ สามารถยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารอบรมคุณธรรมและจริยธรรม วัดสาเร็จ ตาบล
มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยสมัครได้ตั้งแต่วั นที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2561
ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. (เว้น
วันหยุดราชการ)
3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่าย ไม่เกิน
๑ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จานวน ๓ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการ สมัคร ๒ รูป)
๓.๒.๒ สาเนาปริญญาบัตรและ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสาเร็จ การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
/ทั้งนี.้ .......

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะ
ถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล (ในกรณี
ที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทางทหาร (ใบ สด. ๘ ใบสด. ๙ และ ใบสด. ๔๓)
เป็นต้น จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือสาเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
รับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสารฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
และให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ในสาเนาเอกสาร ตามข้อ ๓.๒.๒ – ๓.๒.๖ ไว้ทุก
ฉบับ
๓.๓ ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวนเงิน ๒๐๐ บาท (สองร้อย
บาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ วิธีกำรสมัคร
ให้ผู้สมัครดาเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3.4.1 ขอรั บ คาร้ องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลั ยบริห ารธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวสมุย สามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://scbt.ac.th/หรือขอรับได้ที่ เจ้าหน้าที่
ในวันสมัคร
3.4.2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คาร้องขอสมัคร และใบสมัคร
ให้ ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย
3.4.3 ติ ด รู ป ถ่ า ยจ านวน 1 รู ป ลงในใบสมั ค ร และติ ด รู ป ถ่ า ยจ านวน 2 รู ป ลงในบั ต ร
ประจาตัวผู้สมัครสอบในช่องที่กาหนดให้เรียบร้อย
3.4.4 ยื่นเอกสารการสมัครที่ กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง
แนบ เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่น
ภายในวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ที่กาหนดไว้ตามข้อ 3.1
3.4.5 เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ รั บ สมั ค รได้ ต รวจสอบเอกสารการสมั ค รแล้ ว ให้ ผู้ ส มั ค รช าระเงิ น
ค่ า ธรรมเนี ย มสอบตามข้ อ 3.3 และลงชื่ อ ผู้ ส มั ค รในใบบั น ทึ ก ประจ าวั น เป็ น หลั ก ฐาน พร้ อ มรอรั บ บั ต ร
ประจาตัวผู้สมัครสอบคืนจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะโดยการสอบ
3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 4 ของประกาศฯ
นี้
3.5 เงื่อนไขกำรรับสมัคร
3.5.1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ขอสงวน สิทธิรับการพิจารณาเอกสารการสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ใน
ประกาศฯ นี้ ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ดาเนินการ
สมัครตามข้อ 3.4 ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความ
/ในเอกสาร........

ในเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ดาเนินการสมัครครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าว จะมีผลให้
ผู้สมัครนั้น ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ หรือเข้ารับการสอบในตาแหน่ง
ที่สมัครนั้น
3.5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่ว ไป และคุณสมบั ติตรงตามประกาศรั บสมั ครสอบ กรณีที่วิทยาลั ยบริห ารธุรกิ จและการท่ องเที่ย วสมุ ย
ตรวจสอบ พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว หรือ คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตาม ประกาศรับสมัครฯนี้ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มี
สิทธิเข้ารับ การประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างและทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้
ถึงแม้จะเป็น ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่
อย่างใด
3.5.3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ โดยการ
สอบข้อเขียนครั้งแรก ในวันและเวลาเดียวกันตามประกาศรับสมัครนี้
4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ เข้ำรั บกำรประเมิน สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำร
ประเมินสมรรถนะ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารับการประเมิน
สมรรถนะ และกาหนดวันเวลาและสถานที่ใ นการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
http://scbt.ac.th/
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย จะดาเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครทุกราย
ด้วย วิธีการสอบในแต่ละตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้

/สมรรถนะ……

สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ส่วนที่ 1 : ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 256๐
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 100
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบั ญญัติความรั บ ผิ ดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริ ห าร
พนักงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
- ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ แ ละการใช้
โปรแกรม ประยุกต์ในงานสานักงาน
ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
100
ตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของตาแหน่งที่สมัคร
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ส่วนที่ ๓ (1) มนุษยสัมพันธ์ และการประสานงาน
(2) การคิดวิเคราะห์
(3) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
(4) การสื่อสารโดยการพูด

100

วิธีกำรประเมิน

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

6. เกณฑ์กำรตัดสิน
6.1 การประเมินสมรรถนะ จะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง
6.1.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
6.1.2 ประเมนสมรรถนะครั้งที่ 2 ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ ๓
6.2 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไม่ต่า
กว่า ร้อยละ 60
ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นูได้
ผ้ คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1 ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 60 (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจ กระดาษคาตอบของ
ผู้เข้าสอบในส่วนที่ 2 ให้กับผู้ที่มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น)
6.3 ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1
6.4 ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ ๓ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
/6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร……..

6.5 ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที2่
7. กำรประกำศบัญชีรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
7.1 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี หรือประกาศทางเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี http://scbt.ac.th/
7.2 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.2.1 จาแนกตามตาแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
7.2.2 บัญชีรายชื่อแต่ละตาแหน่ง ดังกล่าว จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็น
ลาดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่าสุด โดยผู้อยู่ในลาดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
7.2.3 กรณีทมี่ ีผู้ได้คะแนนรวมตามข้อ 7.2.2 ดังกล่าวเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้
(1) ให้ ผู้ ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ส่ ว นที่ 1 มากกว่า เป็นผู้ อยู่ ใ น
ลาดับที่ดีกว่า
(2) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ส่วน
ที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
(3) ถ้ า คะแนนเท่ า กั น จะพิ จ ารณาให้ ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนประเมิ นสมรรถนะ ครั้ ง ที่ 2
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๗.๓ หากต าแหน่ ง ใดมี ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรเกิ น จ านวนอั ต ราว่ า งที่ ป ระกาศรั บ สมั ค รนี้ วิ ท ยาลั ย
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้เป็นเวลา 2 ปี (ไม่เกิน
๒ ปี)
ทั้งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้น บัญชีของผู้
นั้นด้วย ได้แก่
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
(3) ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ การ
ท่องเที่ยวสมุยกาหนด
(4) ปรากฏข้อเท็จจริ งในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือ ไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศฯ นี้
8. กำรจัดจ้ำงและทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ ผ่ านการเลื อกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและทาสั ญญาจ้างตามที่วิทยาลั ยบริห ารธุรกิจและ การ
ท่องเที่ยวสมุย กาหนด ดังนี้
8.1 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามลาดับคะแนน ที่
สอบได้ของผู้สอบผ่านการเลือกสรร แต่ละตาแหน่ง ตามจานวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้
8.2 ในกรณีที่วิทยาลั ยบริห ารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย มีอัตราว่างเพิ่มในภายหน้า จะจัดจ้าง
พนักงานราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งนั้น ๆ ตามลาดับการขึ้นบัญชีรายชื่อ
ของตาแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจานวนอัตราว่างดังกล่าว

/8.3 การทาสัญญาจ้าง……

8.3 การทาสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย กาหนดซึ่งจะได้
แจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมเจตน์ พรหมบุญตา)
ผู้อานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย

เอกสำรแนบท้ำยประกำศวิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวสมุย
ลงวันที่ 22 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕60
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
รหัสสำขำ ๗๐๒ (กลุ่มวิชาการโรงแรม)
เลขทีต่ ำแหน่ง ๓๒๔5
กลุ่มงำน บริหารทั่วไป
สถำนที่ปฏิบัติงำน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ที่อยู่ อาคารอบรมคุณธรรมและจริยยธรรม หมู่ที่ ๕ ตาบลมะเร็ต อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติห น้ าที่ห ลั กเกี่ย วกั บการจั ดการเรียนการสอน การส่ งเสริมการเรียนรู้ พัฒ นาผู้ เรี ย น
ปฏิบัติงาน ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่ว มมือกับผู้ ปกครอง
บุคคลในชุมชนหรือ สถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนบริการสังคม ด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมี
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕.ประสานความร่วมมือกับผู้ ปกครองและบุค คลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ
๖.ทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียน การ
สอนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคาสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนามาปฏิบัติงาน
ในการ จัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ
เพื่อ นามาใช้ปฏิบัติงาน
๙. ติดต่อประสานงาน ให้บริ การข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๓.๓.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว
ในสาขาวิชา (การโรงแรม) รหัสสาขา 702 กลุ่มวิชา การโรงแรม /การโรงแรมและการบริการ/การจัดการ
โรงแรม/การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ/การจัดการและภัตตาคาร/อุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
๓.๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามกฎหมายที่
ออกโดยคุรุสภา และออกให้ก่อนการรับสมัครเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเท่านั้น
(นายสมเจตน์ พรหมบุญตา)

