ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน
**********************************************************************************
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) มีความประสงค์รับ สมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน ประจำสาขาวิชาในปีการศึกษา 2565
อาศัยอำนาจตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมและข้อ
24 แห่งตราสารจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
สั่งจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน ตามรายละเอียด ดังนี้
1. สาขาวิชา/วิชาเอก/อัตราที่รับสมัคร
จะดำเนินการรับสมัครในสาขาวิชา วิชาเอกและจำนวนอัตรา ดังนี้
1.1 ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี
จำนวน 3 อัตรา
๑.๒ ครูประจำสาขาวิชาการตลาด
จำนวน 3 อัตรา
๑.๓ ครูประจำสาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
จำนวน 3
อัตรา
๑.๔ ครูประจำสาขาวิชาการโรงแรม
จำนวน 3 อัตรา
๑.๕ ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จำนวน 5 อัตรา
๑.๖ ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์
จำนวน 5 อัตรา
๑.๗ ครูประจำสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
จำนวน 3 อัตรา
๑.๘ ครูประจำสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
จำนวน 3 อัตรา
๑.๙ ครูประจำสาขาวิชาก่อสร้าง
จำนวน 2 อัตรา
๑.๑๐ ครูประจำสาขาวิชาช่างเชื่อม
จำนวน 2 อัตรา
๑.๑๑ ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ
จำนวน 3 อัตรา
๑.๑๒ ครูประจำวิชาภาษาจีน
จำนวน 3 อัตรา
1.13 ครูประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน
จำนวน 2 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มสี ิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ตรงตามสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
หรือปริญญาตรีอื่นที่ กคศ.รับรอง
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 ไม่เป็นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
2.4 ไม่เป็นผูเ้ คยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับการกระทำผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.6 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.7 ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
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3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้มี สิท ธิ ส มั ครและประสงค์จ ะสมั ครเข้ารับ การคัดเลือก ขอรับ ใบสมั ครได้ที่ ฝ่ายบริห ารทั พยากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.gtech.ac.th
และยื่นใบสมั ครพร้อ มหลักฐานด้วยตนเองหรือทางเว็บ ไซต์ตั้งแต่วันที่ 25 มี นาคม 2565 ถึงวันที่ 15
เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่ เ ว้ น วั น หยุ ด ราชการ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
โทร.043-313234, 090-2967645, 095-2217557
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือก
4.1 ปริ ญ ญาบั ต รหรื อ หนั ง สื อ รับ รองคุ ณ วุ ฒิ ฉบั บ จริง พร้อ มสำเนาและรั บ รองความถู ก ต้ อ ง
จำนวน 1 ชุด
4.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ที่ระบุสาขา/วิชาเอกที่รับสมัคร ฉบับจริงพร้อม
สำเนาและรับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
4.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน 2 รูป
4.4 ใบรับรองแพทย์ ของสถานพยาบาลที่รัฐออกให้ไม่เกิน 30 วัน จำนวน 1 ฉบับ
4.5 บัตรประจำตัวประชาชน( ยังไม่ ห มดอายุ ) ฉบับ จริง พร้อมสำเนาและรับ รองความถูก ต้อ ง
จำนวน 1 ชุด
4.6 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนาและรับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
4.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
4.8 แบบประเมินประวัติและผลงาน จำนวน 1 ชุด
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อ ผู้ มี สิท ธิ์ เข้ ารั บ การคั ดเลื อก ภายในวั น ที่ 17 เมษายน 2565 ทางเว็บ ไซต์
www.gtech.ac.th
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (ภาค ก.) และประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งโดยทดสอบภาคปฏิบัติ (ภาค ข.)/ประเมินประวัติผลงานและสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)
7. วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
จะดำเนินการคัดเลือกตามกำหนดการ ดังนี้
วัน-เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ 18 เมษายน 2565 ภาค ก.
เวลา 09.00-10.00 น.
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
วันที่ 18 เมษายน 2565 ภาค ข.
เวลา 10.10-11.10 น.
1. ความรู้ด้านวิชาชีพ
เวลา 11.20-12.20 น.
2. สอบปฏิบัติ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

๕๐
50
50

(เฉพาะสาขาการโรงแรม)
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วัน-เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ 18 เมษายน 2565 ภาค ค.
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 1. สอบสัมภาษณ์
2. ประเมินประวัติและผลงาน

คะแนนเต็ม
(100)
50
50

หมายเหตุ

(คณะกรรมการตรวจประเมินก่อนหรือ
หลังตามความเหมาะสม)

สถานที่สอบ ห้องประชุมวีรญาโณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) ตำบลชุมแพ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
8. เกณฑ์การประเมิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนน
รวมทุกภาค จากมากไปหาน้อ ย กรณีผู้ได้คะแนนภาค ก. และภาค ข. เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน ภาค ข.
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
9. การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทุกคน โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมาก
ไปหาน้อย จำแนกตามสาขาวิชา ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน
(จี-เทค) และเว็บไซต์ www.gtech.ac.th
10. การสั่งจ้าง
10.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสั่งจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนครบตามจำนวนอัตราว่าง
ที่ประกาศในแต่ละสาขาวิชา เรียงลำดับจนครบและขึ้นบัญชีไว้มีกำหนด 1 ปี หากมีเหตุผลและความจำเป็นที่
จะดำเนินการสอบคัดเลือกใหม่ให้ถือว่าบัญชีเดิมเป็นอันยกเลิก
10.2 การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อสั่งจ้าง จะใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการ
เรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการสั่งจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับทราบ ตามประกาศผล ผู้ใดไม่
มารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การสั่งจ้างในครั้งนี้ หากมีอัตราว่างในภายหลังจะเรียก
ตัวผู้ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ในลำดับถัดไปให้มารายงานตัว โดยส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒5 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล)
ประธานกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)

