
 

ใบสมัครครูวทิยาลยัเทคโนโลยชุีมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) 
สมคัรต าแหน่ง 
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                   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    
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1.ประสบการณ์ในการท างาน........................................................................................................................................................................................ 
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2.ปัจจุบนัก าลงัท างานอยูท่ี่............................................................................................................................................................................................ 
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วชิาทีส่ามารถสอนได้ 

ที ่ สาขาวชิาภาษาองักฤษ ได้ ไม่ได้ ที ่ สาขาวชิาสามญั ได้ ไม่ได้ 
1 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 1   12 วทิยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพธุรกิจและ

บริการ 
  

2 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 2   13 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ   
3 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1   14 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ   
4 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 2   15 เพศวถีิศึกษา   
5 การสนทนาภาษาองักฤษ 1   16 อาเซียนศึกษา   
6 การสนทนาภาษาองักฤษ 2   17 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้   
7 การเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   18 การเป็นผูป้ระกอบการ   
8 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ   19 พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม   
9 ภาษาองักฤษส าหรับงานธุรกิจ   20 การเขียนในชีวติประจ าวนั   
10 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการ

ท างาน 
  21 การจดัระเบียบชีวติเพื่อความสุข   

11 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร   22 การขายเบ้ืองตน้ 2   
12 ภาษาองักฤษเทคโนโลยอีุตสาหกรรม   23 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ   
13 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการ

ท างาน 
  24 อาชีวอนามยัเพื่อความปลอดภยั   

14 การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ   25 โครงการ   
15 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ   26 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ   
16 ภาษาองักฤษปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   27 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ   

    28 การจดัการทรัพยากร พลงังาน และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  

    29 ชีวติกบัสงัคมไทย   

ที ่ สาขาวชิาสามญั ได้ ไม่ได้ 30 หลกัการจดัการ   
1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน   31 ภูมิฐานถ่ินไทย   
2 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ   32 การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสงัคม   
3 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   33 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ   
4 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย   34 หลกัเศรษฐศาสตร์   
5 ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ   35 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร   
6 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ 
  36 เศรษฐกิจพอเพียง   

7 การพฒันาคุณภาพชีวติ   37 หลกัการตลาด   
8 กฎหมายพาณิชย ์       
9 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม       
10 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั       
11 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ       



              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 


