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 บริษทั แครโ์รลล ์เพรพ จ ำกดั Carroll Prep Co., Ltd 
รำยละเอียดงำนต ำแหน่ง ครไูทยประจ ำชัน้  
Thai Homeroom Teacher Job Description  

 

 

หน้ำท่ีรบัผิดชอบและรำยละเอียดงำน 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.  
ครูไทยประจ ำชัน้มีหนำ้ที่ดแูลใหน้กัเรียนประสบควำมส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยของหลกัสตูรของแครโ์รลล ์เพรพ ครูไทยประจ ำชัน้จะติดตำมผลกำร
เรียน วดัผล ประเมินควำมคืบหนำ้ แนะน ำ และดแูลใหน้กัเรียนไดร้บัส่ิงที่จ  ำเป็น ส่ือสำร พดูคยุกบัผูป้กครอง และคณุครูฝ่ำยอื่นๆ รวมไปถึง
ผูด้แูลภำยในโรงเรยีน ช่วยคณุครูประจ ำวชิำดแูลหอ้งเรยีนและจดักำรนกัเรยีนใหจ้ดจ่อและสนใจกำรเรียนและสนใจในกิจกรรมอื่นที่เก่ียวกบักำร
เรียนรู ้นอกจำกนัน้คณุครูไทยประจ ำชัน้ยงัท ำหนำ้ที่สอนแทนในกรณีที่ครูประจ ำวิชำขำดลำและเป็นท่ีตอ้งกำร 
1.  Ensure students are meeting national curriculum guidelines and achieve the curriculum goals of Carroll Prep. 
 ดแูลพฒันำกำรนกัเรียนดำ้นวิชำกำรใหด้  ำเนินไปตำมหลกัสตูรและประสบควำมส ำเรจ็ตำมหลกัสตูรของแครโ์รลล ์เพรพ 
2. Encouraging student participation in lessons and help managing students in the classroom with subject teachers. 
สนบัสนนุใหน้กัเรียนสนใจเรียนและดแูลจดักำรนกัเรยีนในหอ้งเรียนรว่มกบัครูประจ ำวิชำ 
3. Supporting the leadership team to implement the school’s development plan. 
ช่วยเหลือ สนบัสนนุ ผูน้  ำในทีมของตนเองเพื่อใหโ้รงเรียนพฒันำตำมเปำ้หมำย 
4. Always assessing and reporting on the behaviors and developmental of students. 
ทดสอบและรำยงำนพฤตกิรรมและพฒันำกำรของนกัเรียนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
5. Providing educational and social guidance to students and/or signposting them to specialist areas of advice when needed. 
สอนทัง้ดำ้นวชิำกำร สงัคม อำรมณใ์หก้บันกัเรียน หรือจดัหำผูเ้ชี่ยวชำญเพื่อใหค้  ำแนะน ำที่นกัเรียนตอ้งกำร  
6. Ensuring the highest standards of quality and applying the most up-to-date teaching methods. 
สอนใหไ้ดม้ำตรฐำนและคณุภำพสงูสดุ และใชห้ลกักำรเรียนกำรสอนท่ีทนัสมยั 
7. Taking part in opportunities to boost your own learning and continuous professional development. 
คอยพฒันำ เรียนรู ้เพิ่มพนูควำมรูค้วำมสำมำรถของตวัเองอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อพฒันำตวัเองใหเ้ป็นมืออำชีพ 
8. Attending in staff meetings to support the smooth running and administration of the school. 
เขำ้รว่มกำรประชมุ เพื่อสนบัสนนุใหโ้รงเรียนด ำเนินกำรอยำ่งรำบร่ืน  
9. Collaborating with parents, guardians, support workers, and other professionals to ensure the educational for students who 
may have special educational needs. ใหค้วำมรว่มมือกบัผูป้กครอง เพื่อนรว่มงำน เพื่อท ำใหน้กัเรียนไดร้บักำรศกึษำที่ดีที่สดุ แมก้ระทัง้
นกัเรียนท่ีตอ้งกำรกำรศกึษำแบบพิเศษ  
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Main Responsibilities หน้ำท่ีรบัผิดชอบหลกั 

Key Responsibilities 
แก่นหลกัของงาน 

Key Actions 
การด าเนินงาน 

Key Performance Indicator 
ตวัวดัผล 

1.  Responsible for taking care 

of students.  

รบัผดิชอบดแูลทุกเรื่องเกีย่วกบั
นกัเรยีน 

 

2.  Evaluate student 

performance every week. 

Discuss and set specific goals for 

each students with other 

teachers.  

ประเมนินกัเรยีนในแต่ละวคี 
ตัง้เป้าหมายเจาะจงใหก้บันักเรยีน
ร่วมกบัครคูนอื่นๆ 

 
3.  Monitor student behavior, 

social interactions and 

emotional state. Provide 

guidance to the student and 

inform other teachers of any 

issues.  
คอยดแูลพฤตกิรรมนกัเรยีน การเขา้
สงัคม อารมณ์ และคอยชีแ้นะ
นกัเรยีน พรอ้มทัง้แจง้ใหคุ้ณครทู่าน
อื่นรบัทราบขอ้มลู 

 

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

 

Supervise /reports 
คอยดแูล/รายงานผล 

 

Observe / assess /  

reports / planning 
สงัเกตุ/ประเมนิ/รายงาน/วางแผน 

 

Observation / Mentoring 
สงัเกตุ/คอยแนะน า 

Observation / performance 
report / work plan 

สงัเกตุ/ท ารายงานพฒันาการ/วาง
แผนการช่วยเหลอื 

 

Observe and record student 
activities each day. File reports to 

supervisor on time. สงัเกตุและ
บนัทกึกจิกรรมนกัเรยีนในแต่ละวนั สง่
รายงานใหก้บัหวัหน้างานทนัตามเวลา 
 

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

 

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

นกัเรยีนพฒันาทางอารมณ์และสงัคม
อย่างเหมาะสม มคีวามเป็นผูใ้หญ่ 
ปัญหาพฤตกิรรมไดร้บัการรายงานและ
นกัเรยีนไดร้บัการช่วยเหลอืเพือ่พน้จาก
สถานการณ์เหล่านัน้ 
 

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

หวัหน้าครไูดร้บัรายงานเกีย่วกบั
นกัเรยีนทีเ่ป้าพฒันาการล่าชา้กว่า
ความคาดหมายพรอ้มแผนการ
ช่วยเหลอืใหน้กัเรยีนพฒันา
ทนัท่วงท ี
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Key Responsibilities 
แก่นหลกัของงาน 

Key Actions 
การด าเนินงาน 

Key Performance Indicator 
ตวัวดัผล 

Supervise/Pay attention/behave 
in your best manners 

ดแูล/ใสใ่จ/ปฏบิตัตินใหด้ทีีสุ่ด 

 

Training / Teaching 
คอยดแูล และจดัการ 

Observe/Think/ Take action 
สงัเกตุ/คดิ วเิคราะห/์ด าเนินการ 

 

Observe/Take action/Teach 
สงัเกตุ/ด าเนินการ/สอน 

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

ท าตามกฎ ขอ้บงัคบั การฝึกฝนของ
โรงเรยีน ไม่เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก
คุณครเูผลอเรอ สะเพร่า 
 

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

หอ้งเรยีนสะอาด เรยีบรอ้ยอยู่เสมอ 

นกัเรยีนท าความสะอาดเองไดโ้ดยไม่
ตอ้งเตอืน และแสดงพฤตกิรรมด ี

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

ร่วมมอืกบัคุณครทู่านอื่น คุณครหูวัหน้า
ฝ่าย ครใูหญ่ เพือ่แกปั้ญหาและพฒันา
วธิกีารเรยีนการสอน และคอยมองหา
วธิทีีด่กีว่ามาเสนออยู่เสมอ 

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.  

ครทูุกคนใชเ้ทคนิคเดยีวกนัตาม
หลกัทีโ่รงเรยีนสอน ครใูหม่ไดร้บั
ค าแนะน าจากครปัูจจุบนั 
 

6.  Responsible for classroom 

cleanliness. 

ดแูลใหห้อ้งเรยีนสะอาด เรยีบรอ้ย 
เสมอ 

 

7.  Being an active problem-

solver, using experience and 

communication to adapt to 

changing circumstances.  

มคีวามกระตนืรนืลน้ในการแกปั้ญหา 
โดยใชป้ระสบการณ์และการสือ่สาร 
เพือ่ปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ที ่
เปลีย่นแปลง  

 

5.  Keep students physically and 

mentally safe 

ดแูลใหน้กัเรยีนปลอดภยัทางกายและ
ใจ 

 

8.  Giving actionable feedback 

and help other teachers to 

succeed. 

คอยใหค้ าแนะน า สอน ครผููร้่วมงาน 
เพือ่ช่วยเหลอืใหป้ระสบความส าเรจ็
ในการสอน 

 

Main Responsibilities หน้ำท่ีรบัผิดชอบหลกั ( ต่อ continue) 
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Secondary Responsibilities หน้ำท่ีรบัผิดชอบรอง 

Key Responsibilities 
แก่นหลกัของงาน 

Key Actions 
การด าเนินงาน 

Key Performance Indicator 
ตวัวดัผล 

1.  Take care of the assigned 

student when the teacher is 

absent.  

สอนและดแูลนักเรยีนเมื่อมคีุณครลูางาน 

 

2.  Help with other assignments  
ดแูลงานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

Supervise /Action 
คอยดแูล/ท าหน้าที ่

 

Action 

ท าหน้าที ่

Classroom run smoothly and 

students are safe. ชัน้เรยีนด าเนินไป
อย่างราบรื่น นกัเรยีนปลอดภยั 
 

The assignments are completed 
correctly and on time.  
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตรงเวลาและถูกตอ้ง 
 

Job Specification คณุสมบติัเฉพำะต ำแหน่ง 
Qualifications educational requirement:  Bachelor degree in education or relevant experience. 
วุฒกิารศกึษาทีต่อ้งการ : ปรญิญาตร ีสาขาใดกไ็ด ้
Seminars and special training courses การสมัมนาและการฝึกอบรมหลกัสตูรพเิศษ:  
- 
Special experience ประสบการณ์พเิศษอื่นๆ  
1 year minimum of teaching experience. มปีระสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี 
Good English skills สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
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ขีดสมรรถนะหลกั  (Core  Competencies)  
1. Interacting well with students  เขา้กนัไดด้กีบันักเรยีน 

2. Creating a Learning environment สรา้งบรรยากาศทีเ่หมาะสมกบัการเรยีนรู ้
3. Able to use varied teaching strategies ใชเ้ทคนิคการสอนทีห่ลากหลาย น่าสนใจ 
4. Able to assess students ประเมนินักเรยีนได ้

5. Able to Identify Student needs มองออกว่านักเรยีนตอ้งการอะไร  
6. Good at Communication มทีกัษะการสือ่สารด ี

7. Maintaining a Professional Appearance  มภีาพลกัษณ์ทีเ่หมาะสม มคีวามเป็นมอือาชพี 

8. Demonstrating a Commitment to the Profession แสดงออกว่าสามารถเป็นบุคลากรทีพ่ฒันาได ้

9. Able to adjust to environment and situation สามารถปรบัตวัไปกบัสิง่แวดลอ้ม สถานการณ์ได ้

10. Able to use relevant computer software สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีจ่ าเป็นในการท างานได้ 

Functional  Competencies ควำมรู้ ทกัษะ ท่ีคณุลกัษณะท่ีต้องมี 
Skill ทกัษะ Required level เลเวล 1-5 

1. Communication skills การสือ่สาร 

2. Creativity ความคดิสรา้งสรรค ์

3. Interpersonal skills ทกัษะการสรา้งความสมัพนัธ์  
4. Organizational skills การจดัการ  
5. Patience ความอดทน 

6. Physical stamina ความแขง็แรง  
7. Warm and kindness บุคลกิอบอุ่น ใจด ี

5 
3 
3 
4 
5 
4 
3 
4 

 

Others ทกัษะอ่ืนๆ 

1. Critical thinking ทกัษะการคดิวเิคราะห ์

2. Leadership ความเป็นผูน้ า 

3. Time management การจดัการเวลา 

4. Technological skills ทกัษะเกีย่วกบัเทคโนโลย ี

5. Conflict resolution การจดัการความขดัแยง้ 

 


