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12 เมษายน 2560 

เรียน ท่านผูป้กครอง 

สมาคมผู้ปกครองและครู (PTA) 

ผมเขียนจดหมายน้ีเพ่ือแจง้ใหท่้านทราบเก่ียวกบัสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ (PTA)  

การประชุมสมาคมผูป้กครองและครูประจ าวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ ปาร์คจะจดัข้ึนในวนัพฤหสัท่ี 20 เมษายน เวลา 08:00 น. ณ หอ้งรับรองชั้นล่าง อาคารศูนย์

ศิลปะการแสดง ส่วน วทิยาเขตรามค าแหงจะจดัข้ึนในสปัดาห์ถดัไป ซ่ึงคุณโบวจ์ะเป็นผูแ้จง้ใหท่้านผูป้กครองวทิยาเขตรามค าแหงไดท้ราบถึงวนั เวลาและ

สถานท่ีประชุมต่อไป 

หากท่านมีความประสงคท่ี์จะใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมซ่ึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อโรงเรียนของเรา ขอใหท่้านไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี ทั้งน้ี 

โรงเรียนของเราไดแ้บ่งเป็นสองวทิยาเขต (วนิดเ์ซอร์ ปาร์คและรามค าแหง) ซ่ึงแต่ละวทิยาเขตจะมี PTA ประจ าวทิยาเขต โดยแยกจากกนั 

ส าหรับท่านท่ีมีความประสงคท่ี์จะสมคัรรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ PTA กรุณาติดต่อคุณทริน่ี rtarinee@bromsgrove.ac.th (ส าหรับคณะกรรมการประจ า

วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ ปาร์ค) และคุณโบว ์ksinipa@bromsgrove.ac.th (ส าหรับคณะกรรมการประจ าวทิยาเขตรามค าแหง)  เพ่ือท่ีทั้งสองท่านน้ีจะไดเ้สนอ

รายช่ือเพื่อท าการเลือกตั้งในการประชุม  PTA ท่ีจะมาถึง ผูป้กครองทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมมีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ PTA และสามารถออก

เสียงลงคะแนนแต่งตั้งต าแหน่งกรรมการ 

ส าหรับท่านผูป้กครองใหม่ ผมขอเรียนช้ีแจงวา่  PTA คืออะไร มีการด าเนินงานเช่นไร และมีผลอยา่งไรกบัโรงเรียน ผมหวงัวา่ขอ้มูลโดยสงัเขปน้ีจะท าให้

ท่านผูป้กครองปัจจุบนัมีความเขา้ใจในการด าเนินงานของคณะกรรมการ PTA 

ช่ือ 

สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ (PTA)  
 

วตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงคข์อง PTA โดยทัว่ไปคือสร้างความกา้วหนา้ดา้นการศึกษาของนกัเรียนในโรงเรียน จดัหาและใหค้วามช่วยเหลือในการสรรหาส่ิงอ านวยความ
สะดวกดา้นการศึกษาในโรงเรียนและอ านวยความสะดวกในการส่ือสารระหวา่งผูป้กครองและโรงเรียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ิมเติมดงัน้ี: 

 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน (รวมถึงงานอีเวน้ทต์่างๆ) อนัเป็นการสนบัสนุนโรงเรียนและส่งเสริมสวสัดิการของนกัเรียนท่ีเขา้
ร่วมงาน 

 ระดมทุนเพ่ือการกศุลของโรงเรียนโดยการจดักิจกรรมตลอดทั้งปี (เช่นการขายขนม, การจดักิจกรรมจดัซุม้ขายสินคา้ เป็นตน้) 
 ระดมทุนส าหรับโรงเรียนเพ่ือซ้ือสินคา้ / โครงการดา้นการเงินต่าง ๆส าหรับโรงเรียน (ระดบัอนุบาล ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา) โดยจดั

กิจกรรมตลอดทั้งปี (เช่นการขายขนม, การท ากิจกรรมจดัซุม้ขายสินคา้ เป็นตน้) 
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 อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหวา่งผูป้กครองและครูใหญ่ เพ่ือประโยชน์และสวสัดิภาพของนกัเรียนในโรงเรียนโดย
ค านึงถึงการปรับปรุงชุมชนโรงเรียนโดยรวมเป็นส าคญั 

โปรดทราบว่าบทบาทของ PTA  น้ัน ไม่ได้ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของผู้ปกครองในการพูดคุยเก่ียวกับปัญหาด้านการศึกษา ข้อกังวลและ / หรือข้อร้องเรียน
ต่างๆ ของบุตรหลานท่าน     ในการแก้ปัญหาดังกล่าว  สมาชิก PTA ทุกคนจะท าหน้าท่ีแนะน าผู้ปกครองท่ีประสบปัญหา ให้พบปะเพ่ือพูดคุยกับหัวหน้า
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (และ / หรือครูใหญ่) ผู้ ท่ีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ โดยตรง 

สมาชิก 

ผูป้กครองทุกท่านของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนจดัวา่เป็นสมาชิกของสมาคมโดยอตัโนมติั เม่ือบุตรหลานของท่านลาออกจากโรงเรียนจึงถือวา่
ท่านส้ินสุดสภาพการเป็นสมาชิกของสมาคม 

คณะกรรมการ PTA 
สมาคมมีคณะกรรมการ PTA เป็นผูก้  ากบัดูแล โดยคณะกรรมการ PTA ในแต่ละวทิยาเขต จะท างานแยกจากกนั  โดยประกอบดว้ยต าแหน่งต่อไปน้ี: 

ก. ประธาน 
ข. รองประธาน 
ค. เลขานุการ 
ง. เหรัญญิก 
จ. สมาชิกเพ่ิมเติมของสมาคม (ตวัแทนประจ าชั้นปี, หวัหนา้ฝ่าย, ผูอ้  านวยการโรงเรียน, ตวัแทนครู) 

คณะกรรมการจะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนสมาคม ในการตดัสินใจต่างๆ รวมทั้งเป็นจุดอา้งอิงส าหรับสมาชิก และท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานกบัโรงเรียน 

สมาชิกคณะกรรมการจะพน้จากต าแหน่งทุกปี แต่จะมีสิทธิสมคัรเขา้รับเลือกตั้งใหม่ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ซ่ึงจดัข้ึนในเดือนเมษายนของ       
แต่ละปี วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งคณะกรรมการ คือจะตอ้งประกอบไปดว้ยสมาชิกท่ีมีบุตรหลานอยูใ่นทุกภาคส่วนของโรงเรียนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็น  
ไปได ้

สมาชิกจะไม่มีสิทธ์ิไดรั้บการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการหลงัจากท่ีบุตรหลานออกจากโรงเรียน   ครูใหญ่และ / หรือผูอ้  านวยการโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิ     
ในการสรรหาสมาชิกของคณะกรรมการเพ่ือเลือกตั้งถา้ไม่มีผูใ้ดเสนอช่ือเขา้ชิงต าแหน่งในคณะกรรมการ 

นอกเหนือจากการตดัสินใจทัว่ไปในนามของสมาคมแลว้ คณะกรรมการจะด าเนินการเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี: 

 ติดต่อประสานงานกบัตวัแทนชั้นเรียนเก่ียวกบัการแจกแจงขอ้มูลตา่งๆใหก้บัผูป้กครองท่านอ่ืน 

คณะกรรมการ PTA ประกอบดว้ย: 

ประธาน 
 หมดวาระเป็นรายปี แต่มีสิทธ์ิไดรั้บการเลือกตั้งไดอี้กคร้ัง 
 มีอ านาจ (ร่วมกบัเหรัญญิก) อนุมติัค่าใชจ่้ายไม่เกิน 5,000 บาท (ถา้กองทุน PTAมีเงินพอเพียง) โดยไม่ตอ้งมีการประชุมคณะกรรมการ PTA 

เพื่อใหส้ตัยาบนั 
 เรียกประชุมคณะกรรมการ PTA อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในแต่ภาคเรียนหรือตามความจ าเป็นในการจดักิจกรรม 
 เรียกประชุมสามญัประจ าปี (AGM) ไม่ชา้กวา่วนัท่ี 30 เมษายนของทุกปี 
 มอบอ านาจใหมี้การจดัท ารายงานการประชุมควบคู่ไปกบัผูอ้  านวยการโรงเรียนและหวัหนา้ฝ่าย 

รองประธาน 
 หมดวาระเป็นรายปี แต่มีสิทธ์ิไดรั้บการเลือกตั้งไดอี้กคร้ัง 
 ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนประธานในกรณีท่ีประธานไม่อยู ่
 ใหค้วามช่วยเหลือประธานและคณะกรรมการตามท่ีก าหนดเพ่ือใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของสมาคม 
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เลขานุการ 

 หมดวาระเป็นรายปี แต่มีสิทธ์ิไดรั้บการเลือกตั้งไดอี้กคร้ัง 
 บนัทึกและจดัเตรียมรายงานการประชุมในแต่ละคร้ัง 

 ส่งรายงานการประชุมใหป้ระธาน ผูอ้  านวยการโรงเรียนและครูใหญ่เพ่ือรับรองก่อนท าการเผยแพร่ 

 ส่งรายงานการประชุมใหก้บัสมาชิกทุกคนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดห้ลงัจากการประชุมแต่ละคร้ังเสร็จส้ิน 

 เป็นผูรั้บผิดชอบการติดต่อกบัตวัแทนประจ าชั้นปีแทนสมาคม 

 นดัประชุมใหส้มาชิกสามญัทุกท่านไดรั้บทราบล่วงหนา้ 14 วนั  

เหรัญญิก 
 หมดวาระเป็นรายปี แต่มีสิทธ์ิไดรั้บการเลือกตั้งไดอี้กคร้ัง 
 ประสานงานกบัฝ่ายการเงินของเงิน PTA 
 เป็นผูรั้บผิดชอบในการฝากหรือถอนเงินของกองทุน PTA  ซ่ึงเป็นงบประมาณภายในโรงเรียน  
 มีอ านาจ (ร่วมกบัประธาน) อนุมติัค่าใชจ่้ายไม่เกิน 5,000 บาทหากกองทุน PTAมีเงินพอเพียง 
 จดัเก็บขอ้มูลบญัชีส าหรับสมาคมดว้ยความช่วยเหลือของฝ่ายการเงินของโรงเรียน 
 จดัท างบบญัชีรายปีดว้ยความช่วยเหลือของฝ่ายการเงินของโรงเรียน 

ตวัแทนประจ าช้ันปี 
ชั้นเรียนทุกหอ้งในระดบัประถม/อาจารยท่ี์ปรึกษาแต่ละกลุ่มในระดบัมธัยมสามารถมีตวัแทนผูป้กครองได ้1 ท่าน ถึงแมมิ้ไดเ้ป็นสมาชิกกรรมการ PTA  จะ
สามารถเขา้ร่วมประชุม PTA ไดใ้นฐานะตวัแทนประจ าชั้นปี ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนออกเสียงใหก้บัหอ้งของตนรวมถึงอาจไดรั้บมอบหมายใหช่้วยในการจดั
กิจกรรมของโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้กครองและนกัเรียนท่ีโรงเรียน 

ต าแหน่งกรรมการทั้งหมดของ PTA มีระยะเวลาในหน่ึงปีตามรอบปฏิทินและคณะกรรมการจะไดรั้บการเลือกตั้งใหม่หลงัวนัหยดุสงกรานต ์เม่ือภาคเรียนท่ี 
3 ในแต่ละปีการศึกษาเร่ิมตน้ข้ึน 

โปรดทราบ: สมาชิกคณะกรรมการ PTA ทุกคนตอ้งสามารถเขา้ร่วมการประชุม PTA ทุกคร้ัง (หากท าได)้ เพ่ือท าหนา้ท่ีหรือรับผิดชอบตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

การบริจาคเงนิสมทบกองทุน PTA โดยสมคัรใจ 
คณะกรรมการ PTA ปัจจุบนัไดข้อความร่วมมือจากท่านผูป้กครองในการระดมทุนเพ่ือการกศุลของโรงเรียนและโครงการอ่ืน ๆ ของสมาคม PTA รวมถึง
โครงการริเร่ิมการระดมทุนต่างๆ 

ดงันั้น คณะกรรมการ PTA จึงขอความช่วยเหลอืโดยสมคัรใจจากครอบครัวบรอมส์โกรฟ เป็นจ านวนเงิน 500 บาทต่อปีต่อนกัเรียนหน่ึงคน  (ในกรณีท่ีท่าน
มีบุตรมากกวา่ 1 คนโปรดบริจาค ดว้ยจ านวนเงินสูงสุด ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครอบครัว) 

ถา้ท่านมีความประสงคท่ี์จะบริจาคเงินจ านวน 500 บาทใหก้บักองทุน PTA โปรดฝากเงินจ านวนน้ีไดท่ี้ฝ่ายการเงินของโรงเรียน (วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ ปาร์ค) 
หรือคุณโบว ์(วทิยาเขตรามค าแหง) หลงัจากเปิดภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2559/60 

หากคุณมีขอ้ขอ้งใจใด ๆ เก่ียวกบั PTA กรุณาติดต่อคุณทริน่ี หวัหนา้ฝ่ายประสานงานผูป้กครองไดท่ี้อีเมล ์rtarinee@bromsgrove.ac.th 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
ดร. แดน มวัร์ 

ครูใหญ่ & หวัหนา้ฝ่ายบริหาร 
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