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บริ ษทั แคร์โรลล์ เพรพ จำกัด Carroll Prep Co., Ltd
รำยละเอียดงำนตำแหน่ ง ครูไทยประจำชัน้
Thai Homeroom Teacher Job Description
หน้ ำที่รบั ผิดชอบและรำยละเอียดงำน Job Duties
Homeroom teachers must ensure that students are meeting national curriculum guidelines and achieving the curriculum goals of
Carroll Prep. They will be responsible for tracking progress, guiding and mentoring students, assessing student needs, and
interacting with parents, other teachers and school administrators. They will assist subject teachers in classroom management
and encourage student participation in lessons and in other school-related activities. They will also fill in for subject teachers as
needed.
ครูไทยประจำชัน้ มีหน้ำที่ดแู ลให้นกั เรียนประสบควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรของแคร์โรลล์ เพรพ ครูไทยประจำชัน้ จะติดตำมผลกำร
เรียน วัดผล ประเมินควำมคืบหน้ำ แนะนำ และดูแลให้นกั เรียนได้รบั สิ่งที่จำเป็ น สื่อสำร พูดคุยกับผูป้ กครอง และคุณครูฝ่ำยอื่นๆ รวมไปถึง
ผูด้ แู ลภำยในโรงเรียน ช่วยคุณครูประจำวิชำดูแลห้องเรียนและจัดกำรนักเรียนให้จดจ่อและสนใจกำรเรียนและสนใจในกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับกำร
เรียนรู ้ นอกจำกนัน้ คุณครูไทยประจำชัน้ ยังทำหน้ำที่สอนแทนในกรณีท่คี รูประจำวิชำขำดลำและเป็ นที่ตอ้ งกำร
1. Ensure students are meeting national curriculum guidelines and achieve the curriculum goals of Carroll Prep.
ดูแลพัฒนำกำรนักเรียนด้ำนวิชำกำรให้ดำเนินไปตำมหลักสูตรและประสบควำมสำเร็จตำมหลักสูตรของแคร์โรลล์ เพรพ
2. Encouraging student participation in lessons and help managing students in the classroom with subject teachers.
สนับสนุนให้นกั เรียนสนใจเรียนและดูแลจัดกำรนักเรียนในห้องเรียนร่วมกับครูประจำวิชำ
3. Supporting the leadership team to implement the school’s development plan.
ช่วยเหลือ สนับสนุน ผูน้ ำในทีมของตนเองเพื่อให้โรงเรียนพัฒนำตำมเป้ำหมำย
4. Always assessing and reporting on the behaviors and developmental of students.
ทดสอบและรำยงำนพฤติกรรมและพัฒนำกำรของนักเรียนอย่ำงสม่ำเสมอ
5. Providing educational and social guidance to students and/or signposting them to specialist areas of advice when needed.
สอนทัง้ ด้ำนวิชำกำร สังคม อำรมณ์ให้กบั นักเรียน หรือจัดหำผูเ้ ชี่ยวชำญเพื่อให้คำแนะนำที่นกั เรียนต้องกำร
6. Ensuring the highest standards of quality and applying the most up-to-date teaching methods.
สอนให้ได้มำตรฐำนและคุณภำพสูงสุด และใช้หลักกำรเรียนกำรสอนที่ทนั สมัย
7. Taking part in opportunities to boost your own learning and continuous professional development.
คอยพัฒนำ เรียนรู ้ เพิ่มพูนควำมรูค้ วำมสำมำรถของตัวเองอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนำตัวเองให้เป็ นมืออำชีพ
8. Attending in staff meetings to support the smooth running and administration of the school.
เข้ำร่วมกำรประชุม เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินกำรอย่ำงรำบรืน่
9. Collaborating with parents, guardians, support workers, and other professionals to ensure the educational for students who
may have special educational needs. ให้ควำมร่วมมือกับผูป้ กครอง เพื่อนร่วมงำน เพื่อทำให้นกั เรียนได้รบั กำรศึกษำที่ดีท่สี ดุ แม้กระทัง้
นักเรียนที่ตอ้ งกำรกำรศึกษำแบบพิเศษ
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Main Responsibilities หน้ ำที่รบั ผิ ดชอบหลัก
Key Performance Indicator

Key Actions

Key Responsibilities

ตัววัดผล

การดาเนินงาน

แก่นหลักของงาน

1. Responsible for taking care
of students.

Supervise /reports

รับผิดชอบดูแลทุกเรื่องเกีย่ วกับ
นักเรียน

2. Evaluate student
performance every week.
Discuss and set specific goals for
each students with other
teachers.

คอยดูแล/รายงานผล

บันทึกกิจกรรมนักเรียนในแต่ละวัน ส่ง
รายงานให้กบั หัวหน้างานทันตามเวลา

Observe / assess /
reports / planning

สังเกตุ/ประเมิน/รายงาน/วางแผน

Observation / Mentoring

สังเกตุ/คอยแนะนา

แจ้งหัวหน้างานเมื่อนักเรียนไม่พฒ
ั นา
ตามแผนและเป้ าพัฒนาการตามวัย และ
วางแผนใหม่ให้กบั นักเรียน

Students are developing
appropriate social skills and
maturing properly. Behavioral
issues are identified and students
are given assistance to overcome
challenges.

นักเรียนพัฒนาทางอารมณ์และสังคม
อย่างเหมาะสม มีความเป็ นผูใ้ หญ่
ปั ญหาพฤติกรรมได้รบั การรายงานและ
นักเรียนได้รบั การช่วยเหลือเพือ่ พ้นจาก
สถานการณ์เหล่านัน้

คอยดูแลพฤติกรรมนักเรียน การเข้า
สังคม อารมณ์ และคอยชีแ้ นะ
นักเรียน พร้อมทัง้ แจ้งให้คุณครูท่าน
อื่นรับทราบข้อมูล

4. Notify the supervisor if
students do not develop
according to the plan in order
to come up with news plans for
the students.

Meet with other teachers to discuss
and set goals for each student and
make plans to help students reach
their goals.

ส่งผลการประเมินประจาอาทิตย์พร้อม
เป้ าหมายในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล
ให้กบั หัวหน้าฝ่ ายงาน

ประเมินนักเรียนในแต่ละวีค
ตัง้ เป้ าหมายเจาะจงให้กบั นักเรียน
ร่วมกับครูคนอื่นๆ
3. Monitor student behavior,
social interactions and
emotional state. Provide
guidance to the student and
inform other teachers of any
issues.

Observe and record student
activities each day. File reports to
supervisor on time. สังเกตุและ

Observation / performance
report / work plan

สังเกตุ/ทารายงานพัฒนาการ/วาง
แผนการช่วยเหลือ

Head teachers get report about
students and have plan to get
them catch up.

หัวหน้าครูได้รบั รายงานเกีย่ วกับ
นักเรียนทีเ่ ป้ าพัฒนาการล่าช้ากว่า
ความคาดหมายพร้อมแผนการ
ช่วยเหลือให้นกั เรียนพัฒนา
ทันท่วงที
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Main Responsibilities หน้ ำที่รบั ผิ ดชอบหลัก ( ต่อ continue)
Key Responsibilities

แก่นหลักของงาน
5. Keep students physically and
mentally safe

ดูแลให้นกั เรียนปลอดภัยทางกายและ
ใจ

6. Responsible for classroom
cleanliness.

ดูแลให้หอ้ งเรียนสะอาด เรียบร้อย
เสมอ

7. Being an active problemsolver, using experience and
communication to adapt to
changing circumstances.

Key Actions

Key Performance Indicator

การดาเนินงาน

ตัววัดผล

Supervise/Pay attention/behave
in your best manners

Follow the rules and regulation by
training manual. No accidents
caused by inattentive teachers.

ดูแล/ใส่ใจ/ปฏิบตั ติ นให้ดที ส่ี ุด

Training / Teaching

คอยดูแล และจัดการ

คอยให้คาแนะนา สอน ครูผูร้ ่วมงาน
เพือ่ ช่วยเหลือให้ประสบความสาเร็จ
ในการสอน

Classrooms are clean and tidy at all
times, students clean their space
without prompting, and display
good habits

ห้องเรียนสะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ
นักเรียนทาความสะอาดเองได้โดยไม่
ต้องเตือน และแสดงพฤติกรรมดี

Observe/Think/ Take action

สังเกตุ/คิด วิเคราะห์/ดาเนินการ

มีความกระตืนรืนล้นในการแก้ปัญหา
โดยใช้ประสบการณ์และการสือ่ สาร
เพือ่ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ท่ี
เปลีย่ นแปลง

8. Giving actionable feedback
and help other teachers to
succeed.

ทาตามกฎ ข้อบังคับ การฝึกฝนของ
โรงเรียน ไม่เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจาก
คุณครูเผลอเรอ สะเพร่า

Collaborating with teachers, floor
captains and head teacher to solve
problems and improve methods.
Always be looking for ways to do
things better.

ร่วมมือกับคุณครูท่านอื่น คุณครูหวั หน้า
ฝ่ าย ครูใหญ่ เพือ่ แก้ปัญหาและพัฒนา
วิธกี ารเรียนการสอน และคอยมองหา
วิธที ด่ี กี ว่ามาเสนออยู่เสมอ

Observe/Take action/Teach

สังเกตุ/ดาเนินการ/สอน

All teachers use the same
techniques to improve by
school’s standard. New
teachers get feedback they
need from current teachers
who have more experience.

ครูทุกคนใช้เทคนิคเดียวกันตาม
หลักทีโ่ รงเรียนสอน ครูใหม่ได้รบั
คาแนะนาจากครูปัจจุบนั
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Secondary Responsibilities หน้ ำที่รบั ผิ ดชอบรอง
Key Performance Indicator

ตัววัดผล
1. Take care of the assigned
student when the teacher is
absent.

Key Actions

Key Responsibilities

การดาเนินงาน

แก่นหลักของงาน

Supervise /Action

คอยดูแล/ทาหน้าที่

สอนและดูแลนักเรียนเมื่อมีคุณครูลางาน

2. Help with other assignments

ดูแลงานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

Action

ทาหน้าที่

Classroom run smoothly and
students are safe. ชัน้ เรียนดาเนินไป

อย่างราบรื่น นักเรียนปลอดภัย

The assignments are completed
correctly and on time.

งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตรงเวลาและถูกต้อง

Job Specification คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ ง

Qualifications educational requirement: Bachelor degree in education or relevant experience.
วุฒกิ ารศึกษาทีต่ อ้ งการ : ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
Seminars and special training courses การสัมมนาและการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ:
Special experience ประสบการณ์พเิ ศษอื่นๆ
1 year minimum of teaching experience. มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี
Good English skills สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
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ขีดสมรรถนะหลัก (Core Competencies)
1. Interacting well with students เข้ากันได้ดกี บั นักเรียน
2. Creating a Learning environment สร้างบรรยากาศทีเ่ หมาะสมกับการเรียนรู้
3. Able to use varied teaching strategies ใช้เทคนิคการสอนทีห่ ลากหลาย น่าสนใจ
4. Able to assess students ประเมินนักเรียนได้
5. Able to Identify Student needs มองออกว่านักเรียนต้องการอะไร
6. Good at Communication มีทกั ษะการสือ่ สารดี
7. Maintaining a Professional Appearance มีภาพลักษณ์ทเ่ี หมาะสม มีความเป็ นมืออาชีพ
8. Demonstrating a Commitment to the Profession แสดงออกว่าสามารถเป็ นบุคลากรทีพ่ ฒ
ั นาได้
9. Able to adjust to environment and situation สามารถปรับตัวไปกับสิง่ แวดล้อม สถานการณ์ได้
10. Able to use relevant computer software สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทจ่ี าเป็ นในการทางานได้

Functional Competencies ควำมรู้ ทักษะ ที่คณ
ุ ลักษณะที่ต้องมี
Skill ทักษะ
Required level เลเวล 1-5
5
1. Communication skills การสือ่ สาร
3
2. Creativity ความคิดสร้างสรรค์
3
3. Interpersonal skills ทักษะการสร้างความสัมพันธ์
4
4. Organizational skills การจัดการ
5
5. Patience ความอดทน
4
3
6. Physical stamina ความแข็งแรง
4
7. Warm and kindness บุคลิกอบอุ่น ใจดี
Others ทักษะอื่นๆ
1. Critical thinking ทักษะการคิดวิเคราะห์
2. Leadership ความเป็ นผูน
้ า
3. Time management การจัดการเวลา
4. Technological skills ทักษะเกีย่ วกับเทคโนโลยี
5. Conflict resolution การจัดการความขัดแย้ง

