
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค�จะรับสมัคร ครูผู�สอนภาษาอังกฤษชาวต างประเทศ จํานวน 10 

ตําแหน ง เพ่ือปฏิบัติการสอนในโรงเรียน จํานวน 10  โรงเรยีนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมี

รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

ช่ือตําแหน�ง ครูผู�สอนภาษาอังกฤษชาวต างประเทศ 

ตําแหน�งว�าง 10 ตําแหน ง 

หน�าท่ีและขอบข�ายความรับผิดชอบ 

- ปฏิบัติงาน ต้ังแต เวลา 07.30 – 16.30 น. ระหว างวันจันทร�ถึงวันศุกร� และสามารถปฏิบัติใน

วันหยุดได�บางครั้งเม่ือได�รับการมอบหมายในกรณีพิเศษ 

- ปฏิบัติการสอนได�ตามตารางสอน ตามหน�าท่ีความรับผิดชอบและกฎระเบียบต างๆของโรงเรียน 

โดยรวมแล�วไม เกินจํานวน 20 คาบ ต อสัปดาห� 

- ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษให�กับนักเรียนในหลากหลายระดับ ต้ังแต ระดับประถมศึกษาถึง

รับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- จัดเตรียมแผนการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

- จัดเตรียมเอกสารสอนเพ่ิมเติมต างๆเพ่ือใช�ประกอบการเรียนการสอนท่ีเป>นไปตามหลักสูตร

สถานศึกษา  

-      จดัดาํเนินการทดสอบที�เกี�ยวขอ้งสอดคลอ้งกบับทเรยีน 

-      ปฏิบตัิงานที�ไดร้บัมอบหมายอื�นๆ จากโรงเรยีนหรอืเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

คุณสมบัติ 

- เพศ ชาย หรือ หญิง 

- อายุ ระหว าง 23 – 55 ปA 

- เป>นชาวต างชาติท่ีใช�ภาษาอังกฤษเป>นภาษาท่ีหนึ่ง หรือ เป>นผู�ท่ีมาจากประเทศท่ีใช�ภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสาร 

- เป>นผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาอย างตํ่าระดับปริญญาตรี ด�านการสอนหรือสาขาท่ีเก่ียวข�อง 

- เป>นผู�ท่ีสามารถใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�และมีความรู�ด�านเทคโนโลยี 

- เป>นผู�ท่ีมีทัศนคติท่ีดีและสามารถปฏิบัติงานร วมกับผู�อ่ืนได� 

- เป>นผู�ท่ีมีบุคลิกภาพดีและมีความกระตือรือร�นในการปฏิบัติการสอน  

- หากมีประสบการณ�ด�านการสอนจะได�รับการพิจารณาเป>นพิเศษ 

- เป>นผู�ท่ีไม มีประวัติอาชญากรรม 



หลักฐานการสมัคร  

- แบบฟอร�มการสมัคร 

- ประวัติส วนตัว 

- สําเนาวุฒิการศึกษา 

- ผลการสอบความรู�ภาษาอังกฤษ TOEIC, IELTS or TOEFL test result   หากไม ใช เจ�าของภาษา 

- สําเนาหนังสือเดินทาง 

- สําเนาใบประกอบวิชาชีพครูต างประเทศหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

 

ค�าตอบแทน 

 ผู�ท่ีได�รับพิจารณาคัดเลือกเป>นครูผู�สอนภาษาอังกฤษชาวต างประเทศของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช จะได�รับเงินเดือนๆ ละ 30,000 บาท และสวัสดิการค าเช าบ�านเดือนละ 4,000 บาท 

  

เง่ือนไขการจ�าง 

-   ผู�ท่ีได�รับพิจารณาคัดเลือกต�องรับผิดชอบค าใช�จ ายในการดําเนินการเรื่องเอกสารต างๆ

ด�วยตนเอง เช น วีซ า  การประกันสุขภาพ  ใบอนุญาตทํางาน  ใบประกอบวิชาชีพครูต างประเทศ และ 

ค าท่ีพัก  

-   ในช วงระยะเวลาตามสัญญา จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงผลการประเมินจะมีผล

ต อการต อสัญญาและการข้ึนเงินเดือน 

 

ข้ันตอนการสมัคร 

        -ผู�สนใจสมารถส งใบสมัคร ประวัติส วนตัว  หมายเลขโทรศัพท�ท่ีสามารถติดต อได� และเอกสาร

หลักฐานอ่ืนๆ  มายัง donk_nk@hotmail.com 

        ข้ันตอนวิธีการคัดเลือก  

           การคัดเลือกผู�สมัครจะใช�วิธีการสัมภาษณ�และทดลองปฏิบัติการสอน ผ าน ระบบแอบพลิ

เคชั่น ZOOM โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะติดต อผู�สมัครท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ�ท่ีกําหนดเพ่ือ

กําหนดวัน เวลาในการสัมภาษณ�และทดลองปฏิบัติสอน 



Nakhon Si Thammarat Municipality’s Announcement 

The recruitment of Foreign English Teachers 

Nakhon Si Thammarat Municipality, located in Nakhon Si Thammarat Province,  southern Thailand, 

on the east coast of Thai Gulf,  far from Bangkok about 700 kilometers and a regional hub for 

commercial activity, tourism, education and culture. We are seeking for ten foreign English teachers 

teaching at ten schools under the jurisdiction of Nakhon Si Thammarat Municipality with the 

following qualifications and requirements below. 

Position: 

 A foreign English teacher  

Duties and Responsibilities: 

- Work from 07.30 am. - 04.30 pm. during Monday – Friday ( being able to work on some 

weekends) 

- Be able to teach according to the school’s schedule and regulations including some other 

responsibilities not more than 20 periods per week. 

- Be able to teach English to students in different levels ranging from the primary school 

to  the higher secondary school. 

- Prepare the lesson plans according to the curriculum of education institution. 

- Prepare the classroom supplementary documents i.e. handouts, worksheets in relevant 

to the curriculum of education institution. 

- Organize the test section which is related to the lessons. 

- Be able to respond to other works specifically assigned by schools or Nakhon Si 

Thammarat Municipality. 

Qualifications: 

- Male or Female 

- Age between 23-55 years old 

- Native English speakers or non-native speakers from English speaking countries 

- Bachelor’s degree in education or relate fields 

- Experience in teaching English would be an advantage 

- Basic office of IT skills. 

- Having a positive attitude towards working alongside and cooperating with other 

colleagues 

- Having a good personality and passion in teaching 

- Having no criminal records 

 

Required documents: 

- Application form 

- A resume 

- A copy of transcript 

- TOEIC, IELTS or TOEFL test result if non- Native English speaker 

- A copy of passport 

- A copy of a professional teacher’s license or teaching permit to foreign teachers 

 



Salary 

 The successful candidates will receive 30,000 baht per month and 4,000 baht per month for 

housing allowance. 

Employment conditions 

- The duration of the contract of employment is for a period of one year and the 

extension of employment depending on the performance appraisal.  

- The employment is conducted for a one year contract. 

- Successful candidates shall be responsible for obtaining his/ her own visa, health 

insurance, work permit, teacher’s license and accommodation. 

- During the duration of contract, there will be performance evaluations.  

Based on the outcome of the evaluations, contract extensions may result. 

Application process 

 Interested applicants should submit their application form, resume and contact number(s) 

along with the required documents to this e-mail (donk_nk@hotmail.com) 

                

Selection process 

           Interview and short teaching demonstration will be conducted via Zoom. Nakhon Si 

Thammarat Municipality will contact certified applicants by phone and/ or e-mail to schedule the 

time for an interview and a teaching demonstration.  

  


