
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   

  
 

      ด้วยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป  (ครู)  โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอ านาจ          
ตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒              
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  
เรื่องการก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  และ
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบ
อ านาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่ วไป การจัดท าและลงนามในสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
1.  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  

1.1  ชื่อกลุ่มงาน          ชื่อต าแหน่ง    จ านวนอัตราว่าง   
       บริหารงานทั่วไป  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   2 
1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

          1.3  อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  
       ต าแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน  จ านวนเงิน ๑8,00๐ บาท  
       และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่  ๑5  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61  ก าหนดไว้ 

1.4  ระยะเวลาการจ้าง   จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  (ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติราชการ ซึ่งจะได้
ก าหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๘  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดไว้ 

 1.5  สถานที่ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยบริหารธรุกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 
/2. คุณสมบัติ… 
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๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร  
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้  

                ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป  
                        ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)  

   ๒.๑.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
   ๒.๑.3  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
   ๒.๑.4  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 

การเมือง 
   ๒.๑.5  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง                

อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๒.๑.6  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน              

อ่ืนของรัฐ  
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน 

ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 
(พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นด้วย 
         ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

 2.2.1   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่  ก.พ. รับรองแล้วในรหัสกลุ่ม 
วิชา  304  การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  (การจัดการทั่วไป/การบริหารธุรกิจ/การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ /การบริหารทรัพยากรมนุษย์/บริหารธุรกิจ (การจัดการส านักงาน) /การบริหารงานบุคคล                   
/รัฐประศาสนศาสตร์) 

2.2.2   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่  ก.พ. รับรองแล้วในรหัสกลุ่ม 
วิชา  305   การตลาด  (การตลาด/การขาย/ธุรกิจค้าปลีก/การจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจัดการทั่วไป(การตลาด)/
ธุรกิจศึกษา(การตลาด)/การโฆษณา) 

2.2.3   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ 
หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  โดยต้องได้รับอนุญาต
ภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น  
๓.  การรับสมัคร  
            ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ   
โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-6  มีนาคม  พ.ศ.๒๕63 (ในเวลาราชการ) ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น. 
และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.   

/๓.2 หลักฐาน... 
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             ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  
   ๓.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี                   
(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)  จ านวน ๓ รูป  (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และใบตอบรับการสมัคร ๒ รูป)  
 ๓.๒.๒   ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องส าเร็จการศึกษาแหละได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 
 ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะ
ถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดย
จะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันวันปิดรับสมัคร 
 ๓.๒.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๓.๒.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๓.๒.5  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)ใบเปลี่ยน
ชื่อ -นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทางทหาร (ใบสด. ๘ ใบสด. 
๙ และใบ สด. ๔๓) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  

      ๓.๒.6  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง 
สิทธิหรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  จ านวน ๑ ฉบับ  
 ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริงทุกรายการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย 
และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารตามข้อ ๓.๒.๒-๓.๒.6  ไว้ทุกฉบับ  
     ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวนเงิน  3๐๐ บาท  (สามร้อยบาทถ้วน) และ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 ๓.๔  วิธีการสมัคร  
            ให้ผู้สมัครด าเนินการเก่ียวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้  
          ๓.๔.๑  ขอรับค าร้องขอสมัคร และใบสมัครที่งานบุคลากร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ 
การท่องเที่ยวกรุงเทพหรือขอรับที่เจ้าหน้าที่ในวันที่สมัคร  
  ๓.๔.๒  กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย ค าร้องขอสมัคร  
และใบสมัครให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ และลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย   
    ๓.๔.๓  ติดรูปถ่ายจ านวน ๑ รูปลงในใบสมัครและติดรูปถ่ายจ านวน ๒ รูปลงในบัตรประจ าตัว
ผู้สมัครสอบในช่องที่ก าหนดให้เรียบร้อย   
 3.4.4  ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 โดยยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวันเวลาและ
สถานที่รับสมัครที่ก าหนดไว้ตามข้อ 3.1  

/3.4.5 เมื่อ… 
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 3.4.5  เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการรับสมัคร ให้ผู้สมัครช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรอรับบัตรประจ าตัว 
ผู้สมัครสอบคืนจากหน้าที่รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะโยการสอบ 

 3.4.6 ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ 4 ของประกาศฯนี้  
๓.๕  เงื่อนไขการรับสมัคร  

    ๓.๕.๑  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอสงวนสิทธิรับการพิจารณาเอกสาร
การสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารการสมัครตามข้อ ๓.๒ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกรายการและได้กรอกข้อความ
ในเอกสารการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์และได้ด าเนินการสมัครตามข้อ ๓.๔ ในประกาศฯ นี้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กรณีที่
ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร หรือกรอกข้อความในเอกสารการสมัคร ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้ด าเนินการสมัคร
ครบถ้วนทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมีผลให้ผู้สมัครนั้นไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
หรือเข้ารับการสอบในต าแหน่งที่สมัครนั้น  
 ๓.๕.๒  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัคร  กรณีที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพตรวจสอบ
พบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว  หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  รวมทั้ง
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ฯ นี้ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างและท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้  ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด 

๓.๕.๓  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดย 
การสอบข้อเขียนครั้งแรกในวันและเวลาเดียวกันทุกต าแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้  ดังนั้นกรณีผู้ใดสมัครหลาย
ต าแหน่ง วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตามข้อ 
4 ของประกาศฯ นี้ โดยพิจารณาประกาศรายชื่อผู้นั้นตามต าแหน่งที่ผู้นั้นได้สมัครครั้งสุดท้าย  

๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันสอบคัดเลือก/ประเมินสมรรถนะ  
                วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
และก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ก่อนหรือภายในวันที่ 10 มีนาคม  พ.ศ. 2563                
ณ  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ และ/หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ  www.bcbat.ac.th 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
     วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครด้วยวิธีการสอบ

ในแต่ละต าแหน่ง ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้  
 
 
 

/ประเมินสมรรถนะ… 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินสมรรถนะครั้งที่  1 
ส่วนที่  1 :  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
                -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ พ.ศ.2560) 
                -  พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
                   บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2556 
                -  พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
                   พ.ศ.2539 
                -  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
                -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ   
                   พ.ศ.  2547  และประกาศคณะกรรมการบริหาร 
                   พนักงานราชการที่เก่ียวข้อง 
                -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
                -  ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
                -  ความรู้ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย 
ส่วนที่  2  :  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
                2.1  ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาการศึกษา                  
ในเรื่องต่อไปนี้ 
                -  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
                -  หลักการสอนที่เน้นการสอนคิด 
                -  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
                -  การพัฒนาผู้เรียน 
                -  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
                -  การวิจัยทางการศึกษา 
                -  สื่อ นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                -  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
                2.2  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก เก่ียวกับ
ความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัคร
สอบแข่งขัน 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
สอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 
      1. มนุษยสัมพันธ์  การประสานงาน 
      2.  การคิดวิเคราะห์ 
      3.  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
      4.  การสื่อการโดยการพูด 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 

 โดยวิทยาลัยจะประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 ก่อนและเมื่อประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 2  ต่อไป 
                                                                                                                          /6.  เกณฑ์... 
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6.  เกณฑ์การตัดสิน  
 6.1  การประเมินสมรรถนะจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ครั้ง  ได้แก่ 
     6.1.1  ประเมินสมรรถระครั้งที่  1  ประกอบด้วย สมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 
    6.1.2  ประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 ประกอบด้วย  สมรรถนะส่วนที่  3 
 6.2  ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2                
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  ทั้งนี้  ผู้ที่จะได้รับการตรวจข้อสอบส่วนที่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านการประเมินในส่วนที่ 1 ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้า
สอบในส่วนที่  2 ให้กับผู้มีผลการประเมินผ่านในส่วนที่ 1 เท่านั้น  
 6.3  ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับกาประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 
 6.4  ผู้ท่ีจะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ต้องได้คะแนนการประเมินส่วนท่ี 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 6.5  ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  
7.  การประกาศบัญชีรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

      7.1  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร                                   
ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  หรือประกาศทางเว็บไซต์ของสถานศึกษาwww.bcbat.ac.th 
       7.2  การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
                       7.2.1  จ าแนกตามต าแหน่งที่เปิดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน 
                       7.2.2  บัญชีรายชื่อแต่ละต าแหน่งดังกล่าว จะประกาศเรียงล าดับรายชื่อตามคะแนนของผู้ผ่าน 
การเลือกสรร โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นล าดับที่หนึ่งไปหาผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ าสุดโดยผู้อยู่ใน
ล าดับต้นจะเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
                 7.3  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพจะพิจารณาจัดจ้างตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๘ ของ
ประกาศฯ นี้ โดยจะจัดจ้างพนักงานราชการตามล าดับคะแนนที่สอบได้ของผู้ผ่านการเลือกสรรแต่ละต าแหน่ง ตาม 
จ านวนอัตราว่างที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
       7.4  หากต าแหน่งใดมีผู้ผ่านการเลือกสรรเกินจ านวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครนี้สถานศึกษาจะขึ้น 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนั้นไว้ 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด ๒ ปีนับแต่          
วันประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกัน
นี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

           ทั้งนี้ ในอายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีของผู้นั้นด้วย ได้แก่ 

(1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
(2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ีอรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 

/(3) ผู้นั้น… 
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(3)   ผู้นั้นไม่มาเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวัน เวลาที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 
กรุงเทพก าหนด 

(4)  ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหน้าว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือไม่ปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.5 ของประกาศ ฯ นี้ 

8. การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
            ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการจ้างและท าสัญญาจ้างตามที่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ                  

การท่องเที่ยวกรุงเทพ ก าหนด ดังนี้ 
 8.1  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ จะจ้างพนักงานราชการครั้งแรกตามล าดับ 

คะแนนที่สอบได้ของผู้สอบผ่านการเลือกสรร  แต่ละต าแหน่ง  ตามจ านวนอัตราว่าที่ได้ประกาศรับสมัครไว้นี้ 
 8.2  ในกรณีที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  มีอัตราว่างเพ่ิมในภายหน้าจะจัดจ้าง

พนักงานราชการโดยพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้น ๆ จะจัดจ้างพนักงานราชการตามล าดับ
การข้ึนบัญชีรายชื่อของต าแหน่งนั้นที่มีบัญชีรายชื่อเหลืออยู่ตามจ านวนอัตราว่างดังกล่าว 

8.3  การท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพก าหนด   
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

(นางสาวฉันทนา   โพธิครูประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










