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เรียน ทา่นผู้ปกครอง  

ผมหวงัวา่ทกุทา่นตา่งก็มีความสขุกบัการพกัผ่อนในชว่งวนัหยดุเทศกาลสงกรานต์  วนัเวลาชา่งผา่นไปอยา่งรวดเร็ว จนไมน่่าเช่ือวา่มาถึงเทอมสดุท้ายของปีการศกึษานี ้

แล้ว จากครัง้หลงัสดุทีผ่มเขียนจดหมายถึงทา่น  มีกิจกรรมตา่งๆเกิดขึน้มากมายในชว่งวนัหยดุทีผ่่านมา  ซึง่ผมจะขอชีแ้จงให้ทกุทา่นทราบ ดงัตอ่ไปนี ้

การเข้าตรวจมาตรฐาน ทุก 5 ปีจากสภาโรงเรียนนานาชาติ (CIS) 

ในชว่งสปัดาห์สดุท้ายก่อนปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนได้ต้อนรับทีมงานจากสภาโรงเรียนนานาชาติ (CIS) ที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นเวลาสามวนั ในชว่งสามวนัดงักลา่ว

ทีมงานจาก CIS ได้พบกบัผู้บริหารทกุฝ่ายของโรงเรียน เพ่ือประเมินวา่โรงเรียนมีการพฒันาอยา่งเหมาะสมในการบรรลเุป้าหมาย รวมถึงการปฏิบตัติามข้อเสนอแนะตา่งๆ

ที่ได้รับ จากการตรวจเยี่ยมครัง้ก่อนในปี 2010 ผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทา่นทราบวา่ทีมงานจาก CIS รู้สึกประทบัใจมากกบัการเปลี่ยนแปลงในปัจจบุนัและความ

คืบหน้าอยา่งตอ่เน่ืองของโรงเรียน  ซึง่ผมจะท ารายงานผลสรุปดงักลา่วในอีกสี่สบัดาห์หลงัจากที่โรงเรียนได้รับรายงานสรุปจากส านกังานใหญ่ CIS ในยโุรปแล้ว 

แผนงานส่ีปีในการปรับปรุงโรงเรียน (SIP) 

ในชว่งสี่เดือนที่ผ่านมา ผู้บริหารทกุฝ่ายของโรงเรียนตา่งร่วมกนัเขียนแผนงานสี่ปีในการปรับปรุงโรงเรียน (Four Year School Improvement Plan หรือ SIP) ซึง่แผนงาน

ดงักลา่วจะเป็นแนวทางปฎิบตัสิ าหรับการเจริญเติบโตและการพฒันาโรงเรียนในอีกสี่ปีข้างหน้า อีกทัง้ยงัเป็นแผนงานที่จะชว่ยให้โรงเรียนสามารถติดตามความคืบหน้าวา่

ได้บรรลเุป้าหมายของการเป็นโรงเรียนชัน้น าเพียงใด แผนงานปรับปรุงโรงเรียนดงักลา่วได้รับการยืนยนัโดยคณะกรรมการบริหาร ในการประชมุเม่ือวนัที่ 26 มีนาคมที่ผ่าน

มา ผมมีความยินดีที่จะแจ้งความคืบหน้าให้ทา่นทราบในภายหลงั เม่ือได้รับรายงานสรุปจากส านกังานใหญ่ CIS แล้ว 

แนะน าคณาจารย์ใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2015/16 

ในจดหมายจากอาจารย์ใหญ่แตล่ะฉบบัของผม นบัแตบ่ดันีไ้ปจนจบปีการศกึษา ผมใคร่ขอแนะน าอาจารย์ใหม ่ซึง่จะมาร่วมทีมคณาจารย์ผู้บริหารในปีการศกึษาหน้า โดย

ผมจะแนะน าด้วยค ากลา่วของอาจารย์แตล่ะทา่น   ในจดหมายฉบบัหน้าของผม จะมีการแนะน าทีมคณาจารย์ผู้บริหารของโรงเรียนตอ่เน่ืองไป 

มิสรูธ ยงั  -  หวัหนา้ฝ่ายมธัยมศึกษา 

ดิฉันชื่อรูธ ยงั มีความยินดีที่จะได้เข้าร่วมงานกบัโรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ ในต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายมธัยมศกึษา ตัง้แตจ่บการศกึษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท

จากมหาวิทยาลยัลีดส์ ประเทศองักฤษ ดิฉันได้ท างานในโรงเรียนตา่งๆทัง้ในสหราชอาณาจกัรและประเทศอียิปต์ ดิฉันได้สนบัสนนุและพฒันาโรงเรียน รวมถึงครูผู้สอน ทัง้

ในฐานะสมาชิกทีมผู้น าอาวโุสและฐานะครูทกัษะขัน้สงูสาขาการสอนภาษาตา่งประเทศร่วมสมยั ดฉิันรักการเดินทางทอ่งเที่ยว เป็นนกัด าน า้ตวัยง และรักการอา่นอยา่ง

เป็นชีวิตจิตใจ ดิฉันรู้สกึกระตือรือร้นที่จะรู้จกัประเทศไทยกบัสามีของดฉิัน รวมถึงการแนะน าสนุขัจอมซนและแมวแสนเช่ืองของเราให้รู้จกักบับ้านใหมท่ี่เมืองไทยของเรา 
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มิสฮนันาห์ เบ็นเน็ตต์ -  หวัหนา้ฝ่ายปฐมวยัและฝ่ายประถมศึกษา   

ดิฉันชื่อฮนันาห์ เบ็นเน็ตต์ ดฉิันจะมาร่วมงานกบัโรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ ในต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายปฐมวยัและฝ่ายประถมศกึษาในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี ้ หลงัจาก

จบการศกึษาในปี 2005 ดิฉันได้ท างานสอนหนงัสือที่เมืองไทยเป็นเวลาสองปี หลงัจากกลบัจากเมืองไทย ดิฉันส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาการวิจยัการสอน

จากมหาวิทยาลยัเคมบริดจ์, สหราชอาณาจกัร ขณะนีด้ฉิันก าลงัท างานทีแ่ผนกสนบัสนนุการเป็นโรงเรียนดีเดน่แหง่ชาติในสหราชอาณาจกัร ในฐานะที่เป็นสว่นหนึ่งของทีม

ผู้น าอาวโุส ดฉิันได้ร่วมงานกบัหลากหลายโรงเรียนทัว่สหราชอาณาจกัรในการสง่เสริมให้โรงเรียนเหลา่นัน้ได้รับมาตรฐานโรงเรียนชัน้น าดีเดน่ ในสหราชอาณาจกัร   ดิฉัน

ได้ให้ค าแนะน ากระทรวงศกึษาเก่ียวกบัขอบเขตหลกัสตูร และลา่สดุได้มีสว่นในการออกหลกัสตูรการศกึษาปฐมวนัแหง่ชาติของประเทศ  นอกจากนีด้ิฉันยงัมีประสบการณ์

ท างานร่วมกบัเด็กจากนานาชาติในการร่างหลกัสตูรส าหรับเด็กนกัเรียนอินเดยีที่ได้รับรางวลัจากกรมสามญัศกึษาออสเตรเลีย ซึง่จะมีการใช้อยา่งแพร่หลายไปทัว่

ออสเตรเลียและเอเชียอีกด้วย ดิฉันรักการพบปะผู้คนจากทกุสาขาอาชีพ เพลิดเพลินไปกบัการผสมผสานกบังานอดิเรกตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น การเต้นมอร์ริส เป็นผู้อ านวยการ

อาสาสมคัรมลูนิธิสมาริแทน ดฉิันมีความยินดีที่จะได้กลบัมาเมืองไทย กลบัมายงัประเทศที่ดฉิันได้เร่ิมต้นอาชีพครูและชว่ยจดุประกายในอาชีพทางการศกึษาของดิฉันอีก

ครัง้หนึ่ง 

มิสเตอร์เอลเลียต ดายย์ - ผู้อ านวยฝ่ายพฒันาการกีฬา (ประจ าโรงเรียน) 

ผมชื่อเอลเลียต ดายย์ ผมจะมาร่วมงานกบัโรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ ในต าแหน่งผู้อ านวยฝ่ายพฒันากีฬา ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี ้  หลงัจากจบการศกึษาจาก

มหาวิทยาลยัวล์ูฟแฮมป์ตนั, สหราชอาณาจกัรในปี 1998  ผมสอนที่โรงเรียนมธัยมชัน้น าในสหราชอาณาจกัร ก่อนที่จะย้ายไปสอนในโรงเรียนตา่งๆในประเทศนิวซีแลนด์ 

โดยอยูใ่นต าแหน่งบริหารควบคูไ่ปด้วย  ผมก าลงัท างานในต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายกายภาพและสขุศกึษา และต าแหนง่รองอาจารย์ใหญ่ ที่วิทยาลยัเอวอนเดล ซึง่เป็นวิทยาลยั

ชัน้น าของประเทศนิวซีแลนด์ ผมจะมาร่วมงานกบัทางโรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ เพ่ือการพฒันาทัง้หลกัสตูรการกีฬาและโปรแกรม ECA  ผมจะย้ายไปอยูท่ี่เมืองไทย

กบัคิม ภรรยา และลกูสองคนของเรา ไอแซคและอาริยาห์ เราเป็นครอบครัวทีรั่กการเลน่กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งและเรารอคอยที่จะมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย  

การเพิ่มขึน้ของค่าเล่าเรียนส าหรับปีการศึกษา 2015/16 และการวางแผนโครงการก่อสร้าง 

ในฐานะที่เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีการเติบโตและพฒันาอยา่งไมห่ยดุยัง้  ทางโรงเรียนมีการลงทนุกวา่ 60 ล้านบาทในการปรับภมิูทศัน์อาคารและสิ่งอ านวยความสะดวก

ของโรงเรียนในชว่งปิดภาคเรียนที่จะมาถึงนี ้แผนการปรับปรุงดงักลา่ว จะเกิดขึน้ทัง้สองวิทยาเขต กลา่วคือ: 

•สร้างห้องอาหารใหมใ่นวิทยาเขตรามค าแหง และดดัแปลงห้องอาหารปัจจบุนัให้เป็นห้องอเนกประสงค์ 

•เพ่ิมขนาดห้องเรียนและพืน้ที่การเรียนรู้ในวิทยาเขตรามค าแหง  

•ปรับปรุงห้องอาหารวิทยาเขตวินเซอร์ พาร์ค ในสว่นของโต๊ะอาหารและเฟอร์นิเจอร์ 

•สร้างสนามเด็กเลน่ใหมใ่นวิทยาเขตวนิเซอร์ พาร์ค ส าหรับนกัเรียนชัน้ปีที่ 2 ถึงชัน้ปีที่ 6   

•ปรับภมิูทศัน์อาคารดีเจชัน้แรกทัง้หมดในวิทยาเขตวินเซอร์ พาร์ค เพ่ือแยกแผนกประถมศกึษาให้เป็นสดัสว่น การปรับปรุงและตกแตง่พืน้ที่ห้องเรียน รวมถึงการสร้างพืน้ที่

ส าหรับการเรียนรู้และนนัทนาการในห้องโถงกลางของอาคาร 

•ย้ายห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ทัง้สองห้อง ไปอยูช่ัน้สองของอาคารดีเจ และตกแตง่ใหมใ่ห้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ในโปรแกรม

วิทยาศาสตร์ของระดบั IGCSE และ A Levelให้มีมาตรฐานสงูสดุ 
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•สร้างหอศิลป์ในวิทยาเขตวินเซอร์ พาร์ค เพ่ือเป็นสตดูิโอศิลปะส าหรับนกัเรียน และยงัเอือ้ประโยชน์ให้เราในการพฒันาชัน้สองให้เป็นสตดูิโอทางการศกึษา ด้านเทคโนโลยี

การอาหารและเทคโนโลยีการออกแบบ  ในปีการศกึษา 2016/17  

•สร้างห้องเรียนรู้อิสระและห้องพกัผ่อนใหมส่ าหรับนกัเรียนชัน้ปีที่ 11, 12 และ 13  

•ปรับแตง่พืน้ผิวห้องโถงกีฬาและการตดิตัง้บอร์ดคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ 

•ปรับปรุงหอพกัส าหรับทัง้นกัเรียนและครู 

คณะกรรมการบริหาร ได้มีมติอนมุตัิข้อเสนอแนะของกระผมในการขึน้คา่เลา่เรียนอีก 5% ในทกุกลุม่ชัน้ปี ส าหรับปีการศกึษา 2015/16 (ส าหรับเด็กก่อนปฐมวยั เพ่ิมขึน้ 

10% และส าหรับ ชัน้ปีที่ 12 และ 13 ที่ เพิ่มขึน้ 13% - เพ่ือให้สะท้อนคา่ใช้จา่ยที่มากขึน้ ในสว่นของพนกังานและเจ้าหน้าที่ผู้ เก่ียวข้องในการท างานกบันกัเรียนชัน้ปีเหลา่นี ้

โดยเฉพาะ) 

นอกจากนี ้ ผมมีความยินดีที่จะยืนยนัวา่จะไมมี่การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จา่ยในสว่นของหอพกั ในปัจจบุนัถึงแม้วา่ทางโรงเรียนต้องรับภาระด้านคา่ใช้จา่ยในสว่นของหอพกั

เพ่ิมขึน้ในปีการศกึษาหน้า  สบืเน่ืองมาจากการรับพนกังานในสว่นของหอพกัเพ่ิมขึน้และการปรับปรุงอาคารหอพกั แม้จะมีการเพิ่มขึน้ของคา่เลา่เรียนแล้ว โครงสร้าง

คา่ธรรมเนียมของโรงเรียนสามารถแข่งขนัได้เป็นอยา่งดี เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงเรียนนานาชาติอ่ืน ๆ ในตวัเมือง และการเพิ่มขึน้ของคา่เลา่เรียนจะชว่ยให้โรงเรียนที่จะ

สามารถพฒันาและเตบิโต ด้วยการลงทนุที่เพ่ิมมากขึน้ 

นโยบายการช าระค่าเล่าเรียนเงนิล่าช้าและการลงโทษ 

ผมจะเขียนจดหมายถึงทา่นผู้ปกครองทกุทา่นอีกครัง้ในสปัดาห์ตอ่ไป เก่ียวกบันโยบายใหมใ่นการจา่ยคา่ธรรมเนียมการศกึษา กรุณาอา่นเอกสารอยา่งละเอียด เพ่ือให้

เข้าใจถึงบทลงโทษส าหรับการช าระลา่ช้า/การไมช่ าระคา่เลา่เรียน  ระยะเวลาในการช าระคา่เลา่เรียนที่เหมาะสมของทา่น ทัง้นีเ้พ่ือให้โรงเรียนมีความมัน่คงทางการเงินใน

ระยะยาว 

ทุนการศึกษาส าหรับปีการศึกษา 2015/16 

จากปีการศกึษานีเ้ป็นต้นไป  ทนุการศกึษาของโรงเรียนทกุทนุ จะต้องมีการสมคัรขอรับทนุเป็นประจ าทกุปี เพ่ือให้แน่ใจวา่มีเพียงนกัเรียนที่โดดเดน่ที่สดุเทา่นัน้ที่จะได้รับ

ทนุการศกึษา (ทัง้ทนุด้านกีฬา, ทนุศลิปะการแสดง หรือทนุด้านความเป็นเลศิทางวิชาการ) โดยทีผ่ลการเรียนประจ าปีและการมีสว่นร่วมในกิจกรรมทัว่ไปของโรงเรียน จะมี

ผลตอ่การประเมินก่อนที่จะมอบทนุการศกึษาอีกครัง้ส าหรับปีตอ่ไป นโยบายนีย้งัชว่ยให้โรงเรียนสามารถลดหรือเพ่ิม ทนุการศกึษาให้ครอบคลมุในทกุสาขาของโรงเรียน 

ดงันัน้ ส าหรับนกัเรียนที่ได้รับทนุการศกึษาจากโรงเรียนอยูใ่นขณะนี ้  คณุทรีน่ี หวัหน้าฝ่ายติดตอ่ประสานงานผู้ปกครอง จะติดตอ่กบัทา่นอีกครัง้ในการท าเร่ืองยื่นขอ

ทนุการศกึษาส าหรับบตุรของทา่นตอ่ไป หากบตุรหลานของทา่นไมไ่ด้รับทนุการศกึษา และทา่นมีความประสงค์ทีจ่ะยื่นเร่ืองขอรับทนุส าหรับปีการศกึษาหน้า ก าหนดเขต

รับสมคัรคือวนัศกุร์ที่  10 เมษายน 2015 

การเปล่ียนแปลง ชุดนักเรียน ส าหรับปีการศึกษา2015/16  

จากชว่งเร่ิมต้นของปีการศกึษานี ้ ผมได้ประชมุร่วมกบัคณะกรรมการนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือหารือเก่ียวกบัปัญหาตา่งๆของโรงเรียนและสิ่งที่นกัเรียนต้องการให้แก้ไข

เพ่ือปรับปรุงโรงเรียนของเรา ผ่าน โครงการ 'รับประทานอาหารกลางวนักบัอาจารย์ใหญ่” ท าให้กระผมได้รับข้อมลูมากมาย กระผมมีความสขุในการฟังความเห็นจาก

นกัเรียนของเราและจะได้ฟังความคิดเห็นที่น่าตื่นตาตื่นใจของพวกเขา หนึ่งในหวัข้อที่ได้ฟังซ า้แล้วซ า้อีกในการประชมุของเราคือเร่ือง ชดุนกัเรียน   

 

 



 

Bromsgrove International School Thailand  

ปัญหานีเ้ป็นปัญหาจากใจของนกัเรียน และเป็นปัญหาคาใจที่เกิดขึน้ครัง้แล้วครัง้เลา่ในโรงเรียนทัว่โลก ในฐานะทีเ่ป็นอาจารย์ใหญ่ ผมมีความเชื่ออยูเ่สมอวา่ชดุนกัเรียน

นัน้สร้างเอกลกัษณ์ให้แก่โรงเรียน และเป็นเคร่ืองแบบที่นกัเรียนควรจะสวมใสด้่วยความภาคภมิูใจ  ผมยงัเช่ืออีกว่าชดุนกัเรียนโรงเรียนใด ๆ ก็ตาม ต้องมีความเหมาะสม

กบัสภาพภมิูอากาศที่โรงเรียนตัง้อยู่ด้วย 

ผลจากการประชมุกบันกัเรียนดงักลา่ว นกัเรียนตา่งได้หยิบยกข้อเสนอสดุท้ายของพวกเขาเก่ียวกบัชดุนกัเรียนแบบใหม่ (และผมได้น าเสนอแบบตอ่คณะกรรมการ Friends 

of Bromsgrove เพ่ือขอความเห็น) ขณะนี ้ผมก าลงัเจรจาเก่ียวกบัการออกแบบชดุนกัเรียนใหมก่บัทางผู้ผลิตและซพัพลายเออร์ เพ่ือให้แน่ใจวา่พวกเขาสามารถตอบสนอง

ความต้องการของเราได้ ก่อนที่จะประกาศชดุนกัเรียนแบบใหมใ่ห้กบัทา่นผู้ปกครองทราบ สิ่งส าคญัคือ ถ้าเราเปิดตวัชดุนกัเรียนแบบใหม ่ ส าหรับสิงหาคม 2015 ตามที่

วางแผนไว้ จะมีระยะเวลาปรับตวัระยะหนึ่งที่นกัเรียนสามารถสวมใสไ่ด้ทัง้ชดุแบบเกา่หรือชดุแบบใหม ่   และ ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2016 เป็นต้นไป  จะเป็นจดุเร่ิมต้นของ

ภาคเรียนที่ 2  ซึง่นกัเรียนจะต้องสวมชดุนกัเรียนแบบใหมเ่ทา่นัน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ปกครองสามารถใช้ชดุนกัเรียนที่มีอยูเ่ดิม ในเทอมแรก  ไมต้่องซือ้ชดุใหม ่ โดยไมจ่ าเป็น 

อนึ่ง เ รามีเสือ้จมัเปอร์สีเทา ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของชดุนกัเรียนแบบใหม ่ ซึง่เราเพ่ิงสง่มอบให้ทางโรงเรียนจ าหน่ายตัง้แตภ่าคเรียนที่ 3 เป็นต้นไป และเน่ืองจากสภาพอากาศ

ร้อน ผมจงึไมไ่ด้คาดหวงัที่จะเห็นนกัเรียนสว่นใหญ่สวมใส่  จนกวา่ปีการศกึษาหน้า 

โครงสร้างวันเรียนและการก าหนดตารางเวลาใหม่ 

ผมได้ท าการศกึษาโครงสร้างและก าหนดตารางเวลาของโรงเรียนของเรากบัทางคณะกรรมการนกัเรียนและทีมผู้บริหารของโรงเรียน ผมได้พยายามหาวิธีที่เราสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้เวลาของนกัเรียน เพ่ือให้แน่ใจวา่จะเสริมสร้างการเรียนรู้อยา่งเต็มประสิทธิภาพให้เกิดขึน้ตลอดทัง้วนั เชน่เดียวกบัการสร้างความมัน่ใจในการท าให้ 

ECA ดีขึน้ตลอดทัง้สปัดาห์ เป็นผลให้การก าหนดเวลาและโครงสร้างของวนัเรียนจะถกูปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยในปีการศกึษาหน้า การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วเป็นเพียง

เล็กน้อยและ เราจะแบง่ปันข้อมลูเหลา่นีก้บัผู้ปกครอง ในชว่งการเร่ิมต้นของภาคเรียนที่ 3 

การอนุญาตให้มีขวดน า้ดื่มในชัน้เรียน 

การดื่มน า้อยา่งสม ่าเสมอตลอดทัง้วนัได้รับการพิสจูน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ววา่สามารถเพ่ิมการท างานของสมอง และชว่ยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของสมองและการ

เรียนรู้ของนกัเรียน  ผมรู้สกึเป็นหว่งในเร่ืองนีแ้ละ ผมไมค่ิดวา่นกัเรียนของเราในขณะนี ้ ดื่มน า้อยา่งเพียงพอในระหวา่งวนั ขณะอยูท่ี่โรงเรียน ดงันัน้ เม่ือฤดรู้อนก าลงัจะ

มาถึง ผมขอให้นกัเรียนทกุคนน าขวดน า้กีฬาแบบมีฝาปิด เข้าไปในชัน้เรียนได้ทกุวนัตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป นกัเรียนจะได้รับอนญุาตให้มีขวดน า้ดิ่มในชัน้เรียนและจะได้รับ

การสง่เสริมการดื่มน า้อยา่งสม ่าเสมอระหวา่งเรียน    และตัง้แตปี่การศกึษาหน้าเป็นต้นไป ทางโรงเรียนจะไม่มีแก้วน า้พลาสติกไว้ประจ าบริเวณเคร่ืองท าน า้ดืม่             

เพ่ือสขุภาพและความปลอดภยั  นกัเรียนจะต้องดื่มน า้จากขวดน า้ของตนเอง 

 

ขอแสดงความนบัถืออยา่งสงู 

 

ดร. แดน มวัร์ 

อาจารย์ใหญ่    


