
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ  
เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

..................................................................... 
 

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีงานการเงิน จ านวน 1 อัตรา รับเงินเดือนขั้น 7,620 บาท ดังนั้น อาศัยอ านาจ
ตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 1065/2549 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2549 มอบอ านาจ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน เจ้าหน้าที่งานการเงิน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  

 

1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต าแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน 
1.1  มีสัญชาติไทย เช้ือชาติไทย เพศชาย หรือหญิง 
1.2  มีวุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา

การเงิน หรือการบัญช ี
1.3  มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
1.4  มีความรู้ความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่า 35 ค า/นาที ภาษาอังกฤษ  40  ค า/นาที 
1.5  สามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และมีจิตอาสา 
1.6  มีบุคลิกภาพด ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย ความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง 
1.7  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
1.8  ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
             ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี ้ ให้ยื ่นใบสมัครด้วย ตนเอง               
ณ งานบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ โดยสมัครได้ต้ังแต่ วันท่ี  29 มกราคม 2563 – 4 กุมภาพันธ์ 2563                
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.3๐ น. ของแต่ละวันรับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
 

3. เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก   
 1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร)  จ านวน  3  รูป 
 2) ส าเนาใบปริญญาบัตร      จ านวน  1  ฉบับ 
 3) ส าเนาแสดงผลการเรียน (Transcript)     จ านวน  1  ฉบับ 
 4) ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  1  ฉบับ 
 5) ส าเนาบัตรประชาชน       จ านวน  1  ฉบับ 
 7) ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐ ขอไว้ไม่เกิน 90 วัน)  จ านวน  1  ฉบับ 
           8) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล 
               (ในกรณีท่ีช่ือและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)             จ านวน  1  ฉบับ   
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       
การประกาศรายช่ือจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563                             

ณ อาคารอ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ และทางเว็บไซต์ http://www.ant.ac.th 
 

5. วิธีการคัดเลือก  
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 

ดังนี้  
 

วัน เดือนปี  การประเมินสมรรถนะ สถานที่สอบ 
เวลา 

วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 
09.00 – 10.30 น. 

 
 
 
 

 

 10.30 – 12.00 น. 
 

  
 14.00 เป็นต้นไป 

 

 
สอบภาคทฤษฎ ี(40 คะแนน) 
- ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
 

สอบภาคปฏบิัติ (30 คะแนน) 
- ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และ
พิมพ์ดีด  
- สอบสัมภาษณ์  (30 คะแนน)  

 
- ห้องประชุม ANT 1 อาคารอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 

- ห้องปฏิบัติการ ตึกการบัญชี 
 
 
 
 

- ห้องประชุม ANT 2 ช้ัน 2 อาคาร
อ านวยการ 

     

 
6. เกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็น
ผู้ท่ีได้คะแนนในการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ได้
คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย  
 
 

7. ประกาศผลสอบ ในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ และ                         
ทางเว็บไซต์ http://www.ant.ac.th  
 

8. การบรรจุและแต่งต้ัง 
8.1 โดยเรียงล าดับตามบัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกได้ตามต าแหน่งและจ านวนอัตราท่ีรับสมัคร 
8.2 หากตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดขาดคุณสมบัติ ให้ระงับการบรรจุและแต่งต้ัง  

หรือยกเลิกค าส่ังบรรจุและแต่งต้ัง โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
    

ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 

 

 
    (นายส ารวย   โพธิ์ไทรย์) 

     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 
 

http://www.ant.ac.th/
http://www.ant.ac.th/

