
 

ใบสมัครครูวทิยาลยัเทคโนโลยชุีมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) 
สมคัรต าแหน่ง 
        ธุรการ              สามญั                    คอมพิวเตอร์                          การบญัชี                การตลาด                  การโรงแรม 
        ช่างไฟฟ้า              ช่างเช่ือม               ช่างอิเลก็ทรอนิกส์                 ช่างยนต ์                ช่างก่อสร้าง              เจา้หนา้ท่ีสโตร์ 
                   ภาษาจีน                ภาษาองักฤษ          เจา้หนา้ท่ีงานแนะแนว          เจา้หนา้ท่ีทวภิาคี 
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ส าเร็จการศึกษา 

ที ่ ระดบัการศึกษา สาขา / วชิาเอก ช่ือสถานศึกษา เกรดเฉลีย่ 

1 มธัยมศึกษาตอนตน้    
2 มธัยมศึกษาตอนปลาย    
3 ระดบั ปวช.    
4 ระดบั ปวส.    
5 ปริญญาตรี    
6 ปริญญาโท    

 

ขา้พเจา้         มีใบประกอบวชิาชีพครู                                      ไม่มีใบประกอบวชิาชีพครู             
ประสบการณ์การสอนและการท างาน          
1.ประสบการณ์ในการท างาน........................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
2.ปัจจุบนัก าลงัท างานอยูท่ี่............................................................................................................................................................................................ 
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บันทกึความคดิเห็นของผู้บริหาร
.................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................... 
 



วชิาทีส่ามารถสอนได้ 

ที ่ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ได้ ไม่ได้ ที ่ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ได้ ไม่ได้ 
1 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ 
  29 การพฒันาเวบ็ไซตใ์นงานธุรกิจ   

2 การขายเบ้ืองตน้ 2   30 เศรษฐกิจพอเพียง   
3 พิมพดี์ดไทยเบ้ืองตน้   31 หลกัการตลาด   
4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้   32 การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และการ

ติดตั้งซอฟตแ์วร์ 
  

5 คอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา   33 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย   
6 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
  34 ระบบจดัการฐานขอ้มูล   

7 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ   35 เทคนิคการสร้างภาพเคล่ือนไหวคอมพิวเตอร์   
8 อินเตอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ   36 การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส่ือประสม   
9 ภาษาองักฤษปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   37 โครงการ   
10 พิมพดี์ดองักฤษเบ้ืองตน้   38 การใชโ้ปรแกรมส านกังานขั้นสูง   
11 ระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้   39 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์   
12 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์   40 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ   
13 โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล   41 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
14 องคป์ระกอบศิลป์ส าหรับงาน

คอมพิวเตอร์ 
  42 การออกแบบและพฒันาโปรแกรม   

15 โปรแกรมตารางค านวณ       
16 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์       
17 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด       
18 การสร้างเวบ็ไซต ์       
19 โปรแกรมมลัติมีเดียเพื่อการน าเสนอ       
20 กฎหมายคอมพิวเตอร์       
21 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั       
22 การจดัการทรัพยากร พลงังานและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
      

23 ชีวติกบัสงัคมไทย       
24 หลกัการจดัการ       
25 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ       
26 หลกัเศรษฐศาสตร์       
27 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ

อาชีพ 
      

28 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร       



               ความสามารถพเิศษ         ความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์ 

ที่ รายการ ได้ ไม่ได้ ที่ รายการ ได้ ไม่ได้ 
1 ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์   1 โปรแกรม Microsoft Word   
2 ขบัรถยนต ์   2 โปรแกรม Microsoft Excel   
3 พิมพดี์ดไทย   3 โปรแกรม Microsoft Access   
4 พิมพดี์ดองักฤษ   4 โปรแกรม Microsoft PowerPoint   
5 พิมพดี์ดไฟฟ้า   5 INTERNET   
6 เล่นกีฬา   6 อ่ืนๆ ระบุ   
7 ร้องเพลง       
8 ถ่ายภาพ       
9 ถ่ายวดีิโอ       
10 ถ่ายเอกสาร       
11 Copy Print เอกสาร    ความเสียสละ   
12 เล่นดนตรี   1 กลบับา้นค ่า   
13 นาฏศิลป์   2 ช่วยงานวทิยาลยัฯในวนัหยดุ   
14 พิธีกร   3 ช่วยงานพิเศษในกรณีเร่งด่วน   
15 ผูน้ าพิธีทางศาสนา   4 อ่ืนๆ   
16 งานศิลป์ดว้ยมือ       
17 งานศิลป์ดว้ยคอมพิวเตอร์       
18 เป็นผูน้ าดา้นกิจกรรม       
19 สามารถใชภ้าษาองักฤษ       
20 อ่ืนๆ (งานดา้นเอกสาร, 

หนงัสือราชการ,จดัท าโครงการ) 
      

 

หลกัฐานการสมัคร 

1.  ส าเนาบตัรประชาชน    1 ใบ 

2.  ส าเนาทะเบียนบา้น    1 ใบ 

 3.  ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มี)  1 ใบ 

 4.  Transcript หรือ ใบรับรองผลการเรียน 1 ใบ 

 5.  รูปถ่าย      2 ใบ 

 


