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เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครครู 
 

เรียน  จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 
 

  ด้วยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  เปิดสอนด้านอาชีวศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาไฟฟ้า  สาขาช่างยนต์  
สาขาการบัญชี  และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เนื่องจากทางวิทยาลัยขาดครูที่จบการสาขาที่เกี่ยวข้อง  ทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีบัวใหญ่  จึงขอความอนุเคราะห์จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา  ประชาสัมพันธ์รับสมัครครู ตามรายละเอียด
ดังนี้  
 

ตำแหน่ง -    ครูผู้สอนสาขาช่างยนต์     จำนวน  2  อัตรา 
- ครูผู้สอนสาขาไฟฟ้า      จำนวน  2  อัตรา     
- ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     จำนวน  2  อัตรา 
- ครูผู้สอนสาขาบัญชี      จำนวน  2  อัตรา 
- ครูผู้สอนสาขาสามัญ (สาขาภาษาอังกฤษ)  จำนวน  1  อัตรา 
- ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก     จำนวน  2  อัตรา 

 
คุณสมบัติผู้สมัครสาขาช่างยนต์ 

1. เพศชาย 
2. อายุ  20  ปีขึ้นไป 
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4. มีความรู้ความสามารถในการซ่อมรถจักรยานยนต์ , เครื่องยนต์เล็ก , ระบบแอร์รถยนต์ , ระบบ

ไฟฟ้ารถยนต์ , เครื่องล่างรถยนต์  
5. มีประสบการณ์ในการทำงาน (หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
6. มีใจรักความเป็นครู  มีประสบการณ์ด้านการสอน  และสามารถทำสื่อสารการสอนได้ 
7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 
คุณสมบัติผู้สมัครสาขาไฟฟ้า 

1. เพศชาย 
2. อายุ  20  ปีขึ้นไป 
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4. มีความรู้  ความสามารถด้านสาขาวิชาไฟฟ้า 
5. มีประสบการณ์ในการทำงาน (หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
6. มีใจรักความเป็นครู  มีประสบการณ์ด้านการสอน  และสามารถทำสื่อสารการสอนได้ 
7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
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คุณสมบัติผู้สมัครสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. เพศชาย/เพศหญิง 
2. อายุ  20  ปีขึ้นไป 
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  

 (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
4. สามารถเขียนโปรแกรม  VB , C#,  PHP   หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
5. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได ้
6. สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 
7. สามารถใช้โปรแกรมพ้ืนฐานข้อมูลได้ 
8. มีประสบการณ์ในการทำงาน (หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
9. มีใจรักความเป็นครู  มีประสบการณ์ด้านการสอน  และสามารถทำสื่อสารการสอนได้ 
10. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 
 

คุณสมบัติผู้สมัครสาขาบัญชี 
1. เพศชาย/เพศหญิง 
2. อายุ  20  ปีขึ้นไป 
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได ้
5. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี  Express  ได ้
6. มีประสบการณ์ในการทำงาน (หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
7. มีใจรักความเป็นครู  มีประสบการณ์ด้านการสอน  และสามารถทำสื่อสารการสอนได้ 
8. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 
คุณสมบัติผู้สมัครวิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ) 

1. เพศชาย/เพศหญิง 
2. อายุ  20  ปีขึ้นไป 
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได ้
5. มีประสบการณ์ในการทำงาน (หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
6. มีใจรักความเป็นครู  มีประสบการณ์ด้านการสอน  และสามารถทำสื่อสารการสอนได้ 
7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
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คุณสมบัติผู้สมัครวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
1. เพศชาย/เพศหญิง 
2. อายุ  20  ปีขึ้นไป 
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4. สามารถใช้โปรแกรม  

- Microsoft, Adobe  
- ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ 
- ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
- กราฟิกแอนนิเมชั่น 
- หลักการถ่ายภาพ 
- การออกแบบภาพ 2มิติ และ3มิติ 
- การตัดต่อดิจิตอล 
- การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 

5. มีประสบการณ์ในการทำงาน (หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
6. มีใจรักความเป็นครู  มีประสบการณ์ด้านการสอน  และสามารถทำสื่อสารการสอนได้ 
7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 
 

สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ 
เงินเดือน  ตามโครงสร้างองค์กร 
สวัสดิการ  ถ้าผ่านการทดลองงาน  ได้รับการบรรจุเป็นครูโรงเรียนเอกชน  
 ได้รับสวัสดิการตามระเบียบของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ทุกประการ 

 

เปิดรับสมัครทุกวัน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เว้นวันหยุดราชการ 
โทรศัพท์  044 – 462390 – 2 , 090-6158018  
สมัครได้ที่ห้องธุรการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่  จึงขอความอนุเคราะห์ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา       
ได้ประชาสัมพันธ์  ตำแหน่งงานว่างตามรายละเอียดข้างต้น และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป 
 
                  ขอแสดงความนับถือ 
  
 
                 (นายสราวุธ   ขนัติธรรมรัตน์) 
                 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ 
 
งานธุรการ  admin@buayai-tech.ac.th 
โทร. 044  -  462390  -  2  ต่อ  13  


