
 

 
 

 
 

 
 
 

วนัท่ี 29 สิงหาคม 2557  
เรียน ท่านผูป้กครอง  

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟขอตอ้นรับทุกท่านสู่ปีการศึกษาใหม่ กระผมมีความยินดียิ่งท่ีไดมี้โอกาสเขียนจดหมาย

ฉบบัแรกถึงทุกท่านในฐานะคุณครูใหญ่คนใหม่ของโรงเรียน กระผมไดเ้ร่ิมอาศยัอยูภ่ายในโรงเรียนวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์คตั้งแต่

เดินทางเขา้ประเทศมาพร้อมกบัครอบครัวเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 และไดเ้ร่ิมท างานร่วมกบัทีมงานทั้งฝ่ายบริหารและฝ่าย

วชิาการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหโ้รงเรียนมีความพร้อมส าหรับปีการศึกษาใหม่  

กระผมยนิดีท่ีจะแจง้ใหท่้านทราบวา่จ านวนนกัเรียนของโรงเรียนนั้นเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกสัปดาห์และขณะน้ีจ านวน

นกัเรียนชายประจ านั้นใกลจ้ะเต็มจ านวนแลว้ จ านวนนกัเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นสะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาและการจดัการ

หอพกันกัเรียนท่ีดี และกระผมคาดวา่จ านวนนกัเรียนจะเพ่ิมข้ึนอีกตลอดทั้งปี ทั้งน้ีกระผมยงัมีความมัน่ใจวา่ปีน้ีจะเป็นปีท่ีโรงเรียน

ของเราวางรากฐานอยา่งมัน่คงเพ่ือกา้วไปเป็นหน่ึงในโรงเรียนนานาชาติชั้นน าของกรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนไดมี้การพฒันาและเปล่ียนแปลงในส่วนต่างๆ ท่ีกระผมขอช้ีแจงดงัต่อไปน้ี 

การเปลีย่นแปลงทมีผู้บริหารและครู 

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีตอ้นรับคุณเดือนเพญ็ ภวคัรานนท์ หรือคุณม้ินท์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่านใหม่เขา้สู่ทีม

ผูบ้ริหารของโรงเรียน คุณม้ินท์จะปฏิบติังานร่วมกนักบัคุณกฤตยา ภวคัรานนท์ หรือคุณแกว้ ผูจ้ดัการโรงเรียน และกระผมเพื่อ

ควบคุมดูแลส่วนงานบริหารของโรงเรียน คุณม้ินทไ์ดมี้โอกาสน าประสบการณ์การท างานท่ีมีค่ามาปรับใชก้บัโรงเรียน เน่ืองจาก 

เคยไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลใหก้บับริษทัต่างชาติชั้นน าในเอเชียมาหลายแห่ง กระผมมีความมุ่งมัน่

ตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานร่วมกนักบัทั้งสองท่านอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือใหส่้วนงานทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยท า

ใหร้ะบบและขั้นตอนการท างานของทั้งสองฝ่ายเป็นไปอยา่งราบร่ืน เพ่ือน าไปสู่การส่ือสารระหวา่งทุกภาคส่วนท่ีดีข้ึน 

 กระผมจะมีการประชุมร่วมกนัระหว่างคุณม้ินท์ คุณแกว้ คุณบุญลือ (ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน) คุณอลิส ลอร์ (หัวหน้าฝ่าย

การตลาด) และรองครูใหญ่ทั้งสองท่าน ไดแ้ก่ มิสเตอร์ เจมส์ สวอน และมิสเตอร์ แมททิว ซาเวจ โดยทีมผูบ้ริหารน้ีมีช่ือเรียกวา่ ทีม

บริหารงานธุรการและกลยทุธ์ Administration and Strategy Team ตวัยอ่ AST โดยมีวตัถุประสงคก์ารท างานเพื่อพฒันาโรงเรียนใน

ทุกๆส่วนใหก้า้วไปขา้งหนา้ในปีน้ี รวมถึงช่วยกระผมก าหนดแผนกลยทุธ์ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ 

 ทีมผูน้ าโรงเรียน School Leadership Team ตวัยอ่ SLT ซ่ึงประกอบดว้ยกระผม รองครูใหญ่ทั้งสองท่าน (มิสเตอร์ สวอน

และมิสเตอร์ ซาเวจ) หัวหนา้ฝ่ายประถมศึกษา (มิสเตอร์ เพียร์ส) และหัวหนา้ฝ่ายอนุบาลศึกษา (มิส จอห์น) จะท างานมุ่งเนน้ดา้น

วชิาการเพ่ือเพ่ิมมาตรฐานทางการศึกษาและการเรียนการสอนของทั้งโรงเรียน 

 ทั้งน้ี กระผมไดด้ าเนินการเปล่ียนทีมฝ่ายปกครองของระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียน โดยก าหนดให้ มิสเตอร์ แม็คนอร์ท 

เป็นหวัหนา้เตรียมอุดมศึกษา (ระดบัชั้นปีท่ี 12 -13) มิสเตอร์ บีนแลนด ์หวัหนา้ฝ่ายมธัยมศึกษาตอนปลาย (ระดบัชั้นปีท่ี 9, 10 และ 11) 
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และมิสเตอร์ เดนตนั หัวหนา้ฝ่ายมธัยมศึกษาตอนตน้ (ระดบัชั้นปีท่ี 7 - 8) ซ่ึงกระผมมัน่ใจวา่การปรับโครงสร้างใหม่จะท าให้ทาง

โรงเรียนสามารถดูแลและเขา้ใจนกัเรียนทุกคนไดอ้ยา่งใกลชิ้ดมากข้ึน  

 พร้อมกนัน้ีกระผมขอตอ้นรับคณะครูผูส้อนใหม่ดงัต่อไปน้ี มิสเตอร์ เดวดิ วลิเล่ียม (หวัหนา้หอพกันกัเรียนชาย) มิสเตอร์ แด

เนียล ลิงค์ (หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์) มิสเตอร์ แอนดรู วิลเล่ียมส์ (หัวหน้าหมวดการแสดง) มิสซิส นิโคล่า เบนเน็ต (ครู

วิทยาศาสตร์) มิสเตอร์ แมททิว บอนเนล (ครูวิทยาศาสตร์) มิสซาร่า เค้กเบรด (ครูวิทยาศาสตร์) มิสเตอร์ แมททิว วาวส์ (ครู

ภาษาองักฤษเป็นภาษาเสริม) มิสเตอร์ มาร์ค สวตีแลนด ์(ครูภาษาองักฤษเป็นภาษาเสริม) มิสเตอร์ ฟิลลิป ลี (ครูคณิตศาสตร์)  

มิส แคทลีน ฟริสบ้ี (ครูดนตรีฝ่ายประถม) 

 สุดทา้ยน้ี มิสเตอร์ ดีแลน โจนส์ คุณครูระดบัชั้นประถมศึกษา ไม่สามารถกลบัมาสอนในปีการศึกษาน้ีไดเ้น่ืองจากเหตุผล

ส่วนตวับางประการ  ดว้ยเหตุน้ีทางโรงเรียนจึงยบุรวมชั้นเรียนระดบัชั้นปีท่ี 5 เป็นห้องเดียวกนัจนกวา่จะมีคุณครูคนใหม่เขา้มาแทน 

ทั้งน้ีโรงเรียนก าลงัด าเนินการรับสมคัร และจะแจง้ใหผู้ป้กครองทราบทนัทีเม่ือรับคุณครูคนใหม่ไดแ้ลว้  

 ป้ายประกาศ อาคาร และสนามเดก็เล่น  

 กระผมไดท้ างานร่วมกบัฝ่ายการตลาดในการจดัท าป้ายต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียนทั้งสองวทิยาเขต ซ่ึงหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่

ท่านผูป้กครองจะเห็นชอบกบัป้ายประกาศท่ีมีสีสนัสดใสและสวยงาม ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปรับปรุงภูมิทศัน์ใหม่ ทางโรงเรียนได้

ด าเนินการปรับปรุงทาสี และตกแต่งหลายส่ิงระหวา่งปิดภาคเรียนเพ่ือให้ทุกส่ิงดูสะอาด ใหม่ และพร้อมตอ้นรับนกัเรียน นอกจากน้ี

กระผมยงัค านึงถึงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของนกัเรียนทั้งสองวทิยาเขต และท าการปรับเปล่ียนส่ิงต่างๆใหดี้ยิง่ข้ึน 

 เน่ืองจากเคร่ืองเล่นไมเ้ดิมภายในวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์คนั้นเร่ิมเส่ือมสภาพ และอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายกบันกัเรียน  

ทางโรงเรียนจึงไดด้ าเนินการร้ือถอนแลว้เปล่ียนเป็นสปริงบอร์ดแทรมโพลีนขนาด 5 คูณ 5 เมตร จ านวนสองชุดแทน ซ่ึงแทรมโพลีน

ดงักล่าวน าเขา้จากประเทศสหรัฐอเมริกา และมีความปลอดภยัมากท่ีสุดในโลก เพ่ือใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองเล่นดงักล่าวมีความปลอดภยัสูงสุด

ส าหรับนกัเรียน ทางโรงเรียนอนุญาตใหเ้ฉพาะนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (ระดบัชั้นปีท่ี 3 – 6 ปี) เล่นในช่วงเวลาพกัระหวา่งคาบเรียน

และช่วงพกักลางวนัเท่านั้น และจะมีครูคอยควบคุมดูแลตลอดเวลาและปฏิบติัตามคู่มือการเล่นอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัต่อนกัเรียน 

นอกจากน้ีฝ่ายประถมศึกษาได้ด าเนินการสั่งซ้ือประตูฟุตบอลขนาดเล็กและโต๊ะปิงปองเพ่ิมเติมให้นักเรียนได้เล่นระหว่างพกัดว้ย

เช่นกนั 

 บัตรประจ าตวั  

 สองสัปดาห์ท่ีผ่านมาน้ี ทางโรงเรียนไดด้ าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบและขั้นตอนรักษาความปลอดภยัภายใน

โรงเรียนเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภยัและสวสัดิภาพของบุตรหลานท่าน ดงันั้นโรงเรียนจึงไดจ้ดัท าบตัรประจ าตวัส าหรับทุกคน และ

ขอความร่วมมือให้ครูผูส้อน ครูผูช่้วย บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูป้กครองและสมาชิกครอบครัวของนกัเรียนทุกท่านคลอ้งบตัร

ประจ าตวัเพื่อแสดงตน ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคมเป็นตน้ไป ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ผูป้กครองหรือพนักงานขบัรถท่ีไม่คลอ้งบตัร

ประจ าตวัเขา้มาภายในบริเวณโรงเรียน หากบุคคลผูใ้ดไม่มีบตัรประจ าตวั (หรือเป็นบุคคลภายนอกทัว่ไป/ผูรั้บเหมา) จะตอ้งลงช่ือแลก

บตัรประจ าตวัประชาชนหรือใบขบัข่ีกบัทางเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัของโรงเรียน โดยเจา้หนา้ท่ีจะใหบ้ตัรผูม้าติดต่อ (Visitor) เพื่อ

แสดงตนตลอดเวลาท่ีอยูภ่ายในโรงเรียน  

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านท่ีมีความประสงคจ์ะให้โรงเรียนออกบตัรประจ าตวัแก่ผูป้กครอง คนขบัรถหรือแม่บา้น

ประจ าครอบครัว โปรดส่งรูปขนาด 3x4 ซม พร้อมเขียนช่ือบุคคล ความสัมพนัธ์กบันกัเรียน (บิดา/มารดา/คนขบัรถ/แม่บา้น) และช่ือ



 

นกัเรียนพร้อมชั้นปีการศึกษาให้ชดัเจนแลว้ส่งมาท่ีคุณจุฑาภคัธ์ กุลสุ (คุณแบม้) ทางอีเมลล์ท่ี gjutapak@bromsgrove.ac.th 

ไดไ้ม่เกิน 3 คน กรณีบตัรหายทางโรงเรียนขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมออกบตัรใหม่จ านวน 100 บาทต่อใบ ส่วนกรณีท่ีนกัเรียนลาออก 

ท่านจะตอ้งคืนบตัรประจ าตวัทั้งหมดใหเ้รียบร้อยก่อนจึงจะสามารถรับเงินมดัจ าตอนแรกเขา้คืนได ้ 

ทางโรงเรียนขอความกรุณาท่านโปรดส่งรูปถ่ายและรายละเอียดบุคคลภายในวนัศุกร์ท่ี 26 กนัยายน เพื่อให้สามารถออกบตัร

ไดค้รบถว้นก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของนกัเรียนทุกคนถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับกระผมในฐานะท่ีเป็น

ครูใหญ่ของโรงเรียน และกระผมมัน่ใจเป็นอยา่งยิ่งวา่ขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัท่ีเขม้งวดมากข้ึนน้ีจะเป็นการป้องกนันกัเรียน

ทั้งสองวทิยาเขตจากผูไ้ม่ประสงคดี์ 

ความส าเร็จในการแข่งขัน World Scholars Cup 

กระผมมีความยนิดีท่ีจะแจง้ให้ท่านทราบวา่ทีมนกัเรียนท่ีเขา้แข่งขนัในรายการ World Scholar's Cup ทั้งสองทีมท่ีได้

เขา้ร่วมการแข่งขนักบัทีมนกัเรียนท่ีมีความฉลาดดีเลิศในระดบัโลกเม่ือเดือนกรกฎาคมท่ีผา่นมานั้นจะไดเ้ป็นตวัแทนในรายการแขง่ขนั 

Tournament of Champions ท่ีมหาวทิยาลยัเยลในเดือนพฤศจิกายนน้ี ส่ิงน้ีเป็นขอ้พิสูจน์ให้เห็นวา่นกัเรียนของเรามีความเป็น

เลิศเทียบเท่าโรงเรียนนานาชาติท่ีมีช่ือเสียงในระดบัภูมิภาค ทางโรงเรียนหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ทุกท่านจะส่งก าลงัใจใหน้กัเรียนเพ่ือเตรียม

ตวั และเตรียมความพร้อมในการแข่งขนัรอบสุดทา้ยน้ี ปีการศึกษาน้ีทางโรงเรียนคาดวา่จะขยายโปรแกรมใหก้วา้งข้ึน  

ขอความกรุณาท่านผูป้กครองสอบถามบุตรหลานของท่านวา่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมเป็นตวัแทนนกัเรียนหรือไม่  

 โปรไฟล์ผู้เรียน/โพลโิอพอยท์  

 “โปรไฟลผ์ูเ้รียน” อาจถือไดว้า่เป็นการปรับปรุงและพฒันาโรงเรียนท่ีน่าสนใจท่ีสุดในปีการศึกษาน้ี ส่ิงน้ีจะท าให้นกัเรียน

กา้วเขา้สู่ยคุการเรียนการสอนในระดบัสากล ส่ิงท่ีแนบมาดว้ยกบัจดหมายฉับน้ีคือรายละเอียดเพ่ืออธิบาย 8 คุณลกัษณะท่ีนกัเรียนควร

จะมีเพื่อพฒันาตนให้เป็นพลเมืองคุณภาพให้สังคมโลก (Global Citizen) ตลอดทั้งปีการศึกษาน้ีคุณครูทุกคนจะคอยช่วยเหลือและ

ผลกัดนัใหน้กัเรียนพฒันาตนเองตามคุณลกัษณะดงักล่าว ท่ีดีไปกวา่นั้นโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟเป็นโรงเรียนแห่งท่ีสองของ

โลกท่ีเล็งเห็นความส าคญัของลกัษณะตนดงักล่าวผ่านการช่วยเหลือทางดา้นมนุษยธรรม รายละเอียดเพ่ิมเติมจะมีการแจง้ให้ทราบ

ภายในภาคเรียนน้ีตอนเปิดตวั สงัคมชาวบรอมส์โกรฟ โพลีโอพอยท ์โปรดติดตามเร่ืองน้ีอยา่งใกลชิ้ด  

 การเปลีย่นแปลงในส่วนกจิกรรมพเิศษนอกหลกัสูตร 

 ในปีการศึกษาน้ีโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร โดยท าการก าหนดรางวลับรอมส์โกรฟชาแลนจ์

ให้กับนักเรียนระดับชั้นปีท่ี 3 – 13 ท่ีท างานหรือเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี กิจกรรม

สาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปีการศึกษา รายละเอียดเพ่ิมเติมจะแจง้ใหท้ราบในจดหมายข่าวโรงเรียนฉบบัถดัไป 

 ข้อก าหนดในการใช้โทรศัพท์มอืถือ     

 ทางโรงเรียนไดด้ าเนินการปรับนโยบายเร่ืองการใชโ้ทรศพัทมื์อถือของนกัเรียนดงัต่อไปน้ี 

 ก าหนดใหมี้การติดป้ายช่ือนกัเรียนบนโทรศพัทมื์อถืออยา่งชดัเจน  

 อนุญาตให้นกัเรียนใชโ้ทรศพัท์ไดก่้อนเวลา 08.00 น. และหลงัจากส้ินสุดกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร นอกเหนือจากน้ีไม่

อนุญาตใหน้กัเรียนใชโ้ทรศพัทมื์อถือภายในบริเวณโรงเรียน 
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 อนุญาตใหน้กัเรียนประถมศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 5 – 6 สามารถน าโทรศพัทมื์อถือมาโรงเรียนไดแ้ต่ตอ้งน าฝากไวท่ี้ครูประจ าชั้น

เพ่ือลอ็คเก็บไวร้ะหวา่งเวลาเรียน       

 ทั้งน้ีหากท่านผูป้กครองนักเรียนระดบัชั้นปีท่ี 3 – 4 มีความประสงคจ์ะให้บุตรหลานน าโทรศพัท์มือถือติดตวัมาโรงเรียน

จะตอ้งเขียนจดหมายช้ีแจงถึงมิสเตอร์เพียร์ส cpearce@bromsgrove.ac.th ก่อนล่วงหนา้ โทรศพัท์จะตอ้งน าฝากไว้

ท่ีครูประจ าชั้นเพ่ือลอ็คเก็บไวร้ะหวา่งเวลาเรียน 

 นักเรียนระดับมธัยมศึกษาสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในวิชาเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเท่านั้น โดยมี

ครูผูส้อนเป็นผูช้ี้แจงและใหอ้นุญาต 

 โรงเรียนไม่สามารถรับผิดชอบกรณีโทรศพัทมื์อถือท่ีน ามาใชภ้ายในโรงเรียนเกิดการสูญหายหรือถูกขโมยใด ๆ ทั้งส้ิน   

เวบ็ไซด์โรงเรียนใหม่  

เวบ็ไซดโ์รงเรียนรูปแบบใหม่จะเร่ิมใชภ้ายในปลายสัปดาห์หนา้ โดยทางโรงเรียนใชเ้วลากวา่ 18 เดือนในการปรับปรุงและ

พฒันาเวบ็ไซด์ใหม่น้ี กระผมขอขอบคุณฝ่ายการตลาดท่ีท างานอย่างหนักเพ่ือให้เว็บไซด์ของโรงเรียนแลว้เสร็จเรียบร้อยดี ท่าน

สามารถเขา้ชมเวบ็ไซดโ์รงเรียนใหม่ไดท่ี้ www.bromsgrove.ac.th หลงัจากวนัศุกร์หนา้น้ีเป็นตน้ไป   

จดหมายข่าว 

ทางโรงเรียนไดว้างแผนการออกจดหมายข่าวโรงเรียนทุกเดือนเพ่ือบอกกล่าวข่าวสารใหแ้ก่ท่านผูป้กครองรับทราบถึง

การเรียนการสอนท่ีน่าสนใจและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งสองวิทยาเขต กระผมหวงัวา่ท่านจะสนุกกบัการอ่านจดหมายข่าว

ฉบบัแรกท่ีจะออกในส้ินเดือนกนัยายนน้ี 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนานาชาตบิรอมส์โกรฟ  

ขณะน้ีกระผมก าลงัด าเนินการจดัแผนผงัและรูปแบบของสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ 

และกระผมจะช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมวา่จะมีการด าเนินงานอยา่งไรในปีการศึกษาน้ีในจดหมายฉบบัถดัไป ส่ิงหน่ึงท่ีกระผม

สามารถแจง้ท่านไดเ้ลยคือช่ือของกลุ่มจะเปล่ียนใหม่เป็น “เพื่อนบรอมส์โกรฟ Friends of Bromsgrove (FOB)” โดยจะ

มีการเขา้ร่วมของตวัแทนผูป้กครองท่ีไดรั้บเลือกมาจากทุกระดบัชั้น    

กระผมหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดมี้โอกาสพบกบัท่านในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตลอดภาคเรียนน้ี และหากท่าน

ผูป้กครองท่านใดมีความประสงค์จะพูดคุยกับในแง่มุมต่างๆเก่ียวกับโรงเรียน สามารถติดต่อคุณแอนนา ผูช่้วยครูใหญ่ ได้ท่ี 

npraewphan@bromsgrove.ac.th เพ่ือก าหนดวนันดัพบต่อไป   
 

ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง     

 

Dr Dan Moore 

Headmaster   
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