
 

5 กรกฏาคม 2019 

เรียน ท่านผูป้กครอง 

ในท่ีสุดวนัส้ินสุดปีการศึกษาท่ีแสนวุ่นวายของโรงเรียน และวนัหยดุพกัผ่อน กไ็ดเ้ร่ิมข้ึนแลว้ 

จดหมายน้ีเป็นจดหมายฉบบัสุดทา้ยจากครูใหญ่ ก่อนท่ีผมจะเดินทางกลบัประเทศองักฤษพร้อมกบัครอบครัว                          
เพื่อหยดุภาคฤดูร้อน ผมใคร่เขียนจดหมายฉบบัน้ีเพื่อเรียนใหผู้ป้กครองทราบเร่ืองส าคญับางเร่ือง และนโยบายของโรงเรียน
ส าหรับปีการศึกษาหนา้ 2019/20 

โครงการใหม่เพื่อปรับปรุงอาคารและปรับปรุงวิทยาเขต 

นอกจากการท าสนามเดก็เล่นใหม่และหลงัคาใหม่เพื่อใหเ้กิดร่มเงา ดว้ยงบประมาณ 4.5 ลา้นบาท ณ วิทยาเขตรามค าแหงแลว้  
ยงัมีโครงการส าคญัอื่น ๆ ที่เราก  าลงัด าเนินการ ณ วิทยาเขต วินดเ์ซอร์ ปาร์ค – การตกแต่งหอ้งท่ีใชเ้ป็นศูนยร์วม                     
ของนกัเรียนชั้นปีท่ี 12 และ 13 ซ่ึงตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของอาคารศูนยก์ีฬา 

นกัเรียนระดบัมธัยมปลาย (ชั้นปีที่ 12 และปีที่ 13)  เป็นส่วนส าคญัของโรงเรียน และเพื่อใหม้ัน่ใจว่านกัเรียนชั้นปีท่ี 12          
และปีที่ 13 ของเรามีสภาพแวดลอ้มที่ดีที่สุด ส าหรับการเรียนรู้  การท างานร่วมกนั และการปฏิสังสรรคก์นั ตลอดช่วงวนั         
เราจึงไดท้  าโครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคาร ดว้ยงบประมาณ 8 ลา้นบาท ในช่วงวนัหยดุฤดูร้อนน้ี                                        
เราคาดว่าหอ้งท่ีเป็นศูนยร์วมแห่งใหม่น้ีจะแลว้เสร็จและพร้อมส าหรับการเร่ิมตน้ปีการศึกษาใหม่ในเดือนสิงหาคม 2019        
และผมหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่านกัเรียนของเราจะไดเ้พลิดเพลินกบัส่ิงอ  านวยความสะดวกใหม่ของพวกเขา                                              
ผมไดแ้นบภาพการออกแบบหอ้งที่เป็นศูนยร์วมแห่งใหม่ ดว้ยคอมพิวเตอร์ จากบริษทัออกแบบ 'Primary Workshop'          
เพื่อใหท่้านสามารถดูว่า จะมีลกัษณะอยา่งไรเม่ือเสร็จส้ินสมบรูณ์แลว้ 

นอกจากโครงการหลกัสองโครงการน้ีคณะกรรมการจะลงทุนร่วม 23 ลา้นบาทในอาคารและโครงการปรับปรุงทั้งสองวิทยาเขต
รวมถึงหอพกัของโรงเรียน ช่วงปิดภาคฤดูร้อนและตลอดปีการศึกษาถดัไป ความมุ่งมัน่ของคณะผูล้งทุน                                   
ในการปรับปรุงอาคาร   ส่ิงท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้  และพื้นท่ีการเรียนรู้ของเราอยา่งต่อเน่ืองเช่นน้ี ในฐานะอาจารยใ์หญ่         
และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ผมคิดว่าการพฒันาและปรับปรุงเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนของเราทุกคน                      
ในปีการศึกษาถดัไป 

 

 



 

การอพัเดทขอ้มูลทางการแพทยข์องนกัเรียน 

เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีทางโรงเรียนจะตอ้งมีขอ้มูลทางการแพทยท์ี่เป็นปัจจุบนัของนกัเรียนทุกคน ดงันั้นทางโรงเรียน             
จะส่งแบบฟอร์มใหม่เพื่อกรอกขอ้มูลทางการแพทยใ์หท้่านผูป้กครองทุกท่านเพื่อกรอกขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์           
ผ่าน Google Forms  โดย Google Forms น้ี จะถูกส่งไปยงัผูป้กครองในช่วงสัปดาห์สุดทา้ยก่อนท่ีปีการศึกษาใหม่จะเร่ิมตน้     
ในวนัจนัทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ดงันั้นโปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าท่านไดก้รอกขอ้มูลครบถว้น เม่ือไดรั้บอีเมลจากทางโรงเรียน 

เคร่ืองแบบนกัเรียน 

ที่โรงเรียนบรอมส์โกรฟ เราเช่ือว่าเคร่ืองแบบนกัเรียนจะท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจในโรงเรียน และท าใหน้กัเรียนแต่ละคนรู้สึก
เป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวบรอมส์โกรฟ นกัเรียนควรจะสวมใส่ชุดที่ก  าหนดใหอ้ยา่งถูกตอ้งทุกวนัทีว่ิทยาเขตวินดเ์ซอร์ปาร์ค 
นกัเรียนจะตอ้งสวมใส่ชุดนกัเรียนเม่ือมาถึงและกลบัจากโรงเรียนเสมอ เช่น นกัเรียนไม่สามารถสวมใส่ชุดพละศึกษา               
มาโรงเรียนในวนัที่มีการเรียนพละศึกษาได ้ ตอ้งสวมใส่ชุดนกัเรียนเท่านั้น  แต่ส าหรับท่ีวิทยาเขตรามค าแหง ทางโรงเรียน
อนุญาตใหส้วมใส่ชุดพละศึกษามาโรงเรียนได ้ถา้หากบทเรียนแรกของพวกเขาในวนันั้นคือวิชาพละศึกษา                             
ทั้งน้ีเน่ืองจาก นกัเรียนอายยุงันอ้ย  เราเช่ือว่าดว้ยการรักษามาตรฐานของความสุภาพเรียบร้อย ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป                           
จะท าใหม้ัน่ใจไดว้่า เคร่ืองแบบนกัเรียนท่ีสวมใส่นั้น  มีความถูกตอ้งและเหมาะสม 

 แนวทางปฏิบติัที่ส าคญัเกี่ยวกบัเคร่ืองแบบนกัเรียน  มีดงัน้ี 

 กระโปรง /กระโปรงกางเกง ควรมีความยาวระดบัเข่า รวมถึงนกัเรียนชั้นป่ีท่ี 12 และ 13 

 ทรงผมไม่ควรจะเป็นแบบท่ีสุดขั้วหรือมีสีท่ีฉูดฉาดเกินไป ผมควรมีความยาวท่ีเหมาะสมและยาวเท่ากนัทัว่ศรีษะ     
ไม่ควรมีบางส่วนที่โกนและบางส่วนที่ยาวอยูด่ว้ยกนั  หากโรงเรียนร้องขอ นกัเรียนจะตอ้งปรับเปลี่ยนทรงผมหรือ
สีผม ในกรณีที่ครูใหญ่เห็นว่ามีทรงผม / สีผม  ที่ขดักบัแนวทางของโรงเรียน 

 ไม่อนุญาตใหใ้ชล้วดลาย / การออกแบบที่โกนลงบนเส้นผม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

 ส าหรับเดก็นกัเรียนชาย   ความยาวของผม ไม่ควรยาวกวา่ปกเส้ือ  

 นกัเรียนทุกคน ที่วิทยาเขตวินดเ์ซอร์ ปาร์ค จะตอ้งสวมรองเทา้หนงัสีด าลว้น   ไม่ใช่รองเทา้ผา้ใบสีด า 

 นกัเรียนที่วิทยาเขตรามค าแหง สามารถสวมรองเทา้สีด าหรือรองเทา้ผา้ใบสีด า / ขาว ได ้

 ที่ วิทยาเขตวินดเ์ซอร์ ปาร์ค นกัเรียนจะตอ้งมดัผมไวข้า้งหลงั ตามที่คุณครูร้องขอ ยกตวัอยา่งเช่น การเขา้เรียน           
ในวิชาวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบติั 

 ที่วิทยาเขตรามค าแหง นกัเรียนหญิงที่มีผมยาวเกินไหล่ จะตอ้งมดัผมใหเ้รียบร้อย 



 

 นกัเรียนหญิง ควรสวมใส่ที่คาดผมแบบเรียบและแคบ 'alice-band' ไม่ควรมีลกัษณะเป็นผา้โพก วสัดุแบบกวา้ง          
หรือมีสีสดใสเกินไป / เป็นประกาย หรือมีช้ินส่วนเพิ่มเติมยืน่ข้ึนมาจากดา้นบน 

 ทางโรงเรียนไม่อนุญาตใหแ้ต่งหนา้ ส าหรับนกัเรียนทุกคนทัว่ทั้งโรงเรียน นกัเรียนที่มีเคร่ืองส าอางคบ์นใบหนา้         
จะถูกส่งไปยงัคุณครูที่รับผิดชอบ เพื่อท าการช าระลา้งออก 

 นกัเรียนไดรั้บอนุญาตใหส้วมใส่นาฬิกาและต่างหูขนาดเลก็ได  ้

 ไม่อนุญาตใหส้วมใส่สายรัดขอ้มืออื่น ๆ 

 สร้อยคอจะตอ้งสวมใส่ภายใตชุ้ดนกัเรียนและตอ้งถอดออก เม่ือเรียนวิชาพละศึกษา และ                                    
กิจกรรมกีฬานอกหลกัสูตร (ดว้ยเหตุผลดา้นสุขภาพและความปลอดภยั) 

 ไม่อนุญาตใหใ้ส่เคร่ืองประดบัอื่น ๆ  

 นกัเรียนอนุบาล และนกัเรียนระดบัประถมศึกษาทุกคน จะตอ้งสวมหมวกเม่ือออกไปขา้งนอก                                    
ในเวลาเลน่หยดุพกักลางวนั ในช่วงเรียนวิชาพละศึกษา และ กิจกรรมนอกหลกัสูตร โปรดทราบว่าถา้บุตรหลาน
ของท่านไม่สวมหมวก พวกเขาจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมภายนอก 

 ทางโรงเรียนขอแนะน าใหน้กัเรียนระดบัมธัยมศึกษาท าแบบเดียวกนั ดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยัจากแสงแดด 

ท่านสามารถเขา้ไปดูเคร่ืองแบบนกัเรียนไดท้ี่เวบ็ไซตโ์รงเรียน (https://www.bromsgrove.ac.th/school-shop/)                     
ส าหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกบัขอ้ก  าหนดในเร่ืองเคร่ืองแบบนักเรียน 
 

นโยบายใหม่เกี่ยวกบัการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ 

โทรศพัทมื์อถือไดก้ลายเป็นส่วนส าคญัของสังคมสมยัใหม่ และไม่ตอ้งสงสัยเลยว่าโทรศพัทมื์อถือไดเ้ปลี่ยนวิธีที่มนุษยเ์ช่ือมต่อ
ส่ือสารกนัและการใชอ้ินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวนั  ผมยงัจ าช่วงเวลาวยัรุ่นวา่เวลาที่ผมอยูน่อกเมืองและตอ้งการ                       
จะโทรหาพ่อแม่ที่บา้น ผมตอ้งใชตู้โ้ทรศพัทส์าธารณะ!  ทุกวนัน้ีทั้งเดก็และผูใ้หญ่สามารถเช่ือมต่อกนัไดต้ลอด 24 ชัว่โมง     
หากพวกเขาตอ้งการโดยใชโ้ทรศพัทมื์อถือเพื่อส่งขอ้ความโตต้อบแบบทนัที  การใชโ้ซเชียลมีเดีย ท่องเวบ็ไซต ์                      
และเล่นเกมส์ต่างๆ 
 

อยา่งไรกต็ามในปีการศึกษาที่ผ่านมา ในฐานะของครูใหญ่ ผมมีความกงัวลเป็นอยา่งมากเกี่ยวกบัเวลาที่นกัเรียนมธัยมของเรา    
ใชก้บัโทรศพัทมื์อถือรอบร้ัววิทยาเขตวินดเ์ซอร์ปาร์ค ผมเห็นวา่เยาวชนของเราไม่ไดเ้รียนรู้ในการมีปฏิสัมพนัธ์กนัแบบตวัต่อตวั   
ซ่ึงเป็นทกัษะส าคญั ที่เราตอ้งพฒันานกัเรียนของเราไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่                                                                                 



 

พวกเขามีปัญหาในการควบคุมการใชโ้ทรศพัทมื์อถือของตนเอง และเลือกที่จะติดสนิทอยูก่บัโทรศพัทมื์อถือ ในเวลาพกั        
และช่วงหยดุพกักลางวนั  แทนที่จะใชเ้วลาคุยกบัเพื่อนๆ  เลน่กีฬา  เขา้ร่วมกิจกรรมของชมรม หรืออ่านหนงัสือในหอ้งสมุด 
 

ดงันั้นหลงัจากท่ีไดพู้ดคุยกบัสมาชิกในชุมชนของโรงเรียน(นกัเรียน ผูป้กครองและครู) ผมจึงไดต้ดัสินใจ                                       
เกี่ยวกบันโยบายการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ ดงัต่อไปน้ี   โดยจะน าไปใชก้บัทั้งโรงเรียนในปีการศึกษาใหม่ 2019/20                        
เร่ิมตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 26 สิงหาคม 2562: 
 

1. นกัเรียนในระดบัชั้นอนุบาล  และ ระดบัชั้นประถมศึกษา ท่ีวิทยาเขต วินดเ์ซอร์ ปาร์ค  ไม่ควรน าโทรศพัทมื์อถือ       
มาโรงเรียน หรือ ใชโ้ทรศพัทมื์อถือในโรงเรียน ทั้ง ก่อน  ระหวา่ง หรือ หลงัเลิกเรียน 

2. นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในวิทยาเขตวินดเ์ซอร์ปาร์คอาจใชโ้ทรศพัทมื์อถือในระหว่างการเรียนการสอนเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั / เขา้ถึงอินเทอร์เน็ต /  Google classroom เท่านั้น  เม่ือไดรั้บอนุญาตจากครูผูส้อน 

3. นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาทุกคนไม่สามารถใชโ้ทรศพัท์มือถือเวลาอยูน่อกหอ้งเรียน ไม่ว่าในบริเวณใด ๆ                 
ในวิทยาเขตตลอดเวลา  ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึง 15:30 น. รวมถึงเวลาพกัและเวลาพกักลางวนั 

4. โทรศพัทมื์อถือจะถูกยดึโดยเจา้หนา้ที่ของทางโรงเรียน  หากนกัเรียนไม่ปฏิบติัตามนโยบายเร่ืองการใชโ้ทรศพัท์มือถือ
ขา้งตน้ - นกัเรียนสามารถมารับโทรศพัทมื์อถือ  คืนได ้ หลงัเลิกเรียน  จากเจา้หนา้ที่ ใน ส านกังาน SIC 

 

นอกจากขา้งตน้ พนกังานทุกคนจะเป็นแบบอยา่งเร่ืองการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในวิทยาเขต (รวมถึง จะไม่ใชโ้ทรศพัทมื์อถึอ        
ในหอ้งอาหาร ช่วงรับประทานอาหารกลางวนั) และจะท างานร่วมกนัเพื่อบงัคบัใชน้โยบาย กฎระเบียบใหม่ ในการใช้
โทรศพัทมื์อถือ  ส าหรับนกัเรียนหอพกั พวกเขาจะไดรั้บแจง้เกี่ยวกบันโยบายการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในหอพกั หลงัเลิกเรียน     
ในเดือนสิงหาคมเม่ือเปิดเรียน 
 

จากนโยบายใหม่น้ีทางโรงเรียนขอแนะน าวา่ หากบุตรหลานของท่านเรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษา พวกเขาสามารถน า iPad หรือ   
แทบ็เลต็ขนาดเลก็ที่คลา้ยกนั  มาใชใ้นการเรียนเท่านั้น  แทนที่จะน าโทรศพัทมื์อถือมาโรงเรียน 
 

ขอบคุณล่วงหนา้ส าหรับการสนบัสนุนของท่านในนโยบายใหม่เร่ืองการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ และผมแน่ใจว่ามนัจะเปลี่ยนวิธี         
ที่นกัเรียนของเรามีปฏิสัมพนัธ์กนั ตลอดทั้งวนั ท่ีโรงเรียน 
 



 

ผมจะทบทวนความส าเร็จของการใชน้โยบายใหม่เกี่ยวกบัโทรศพัทมื์อถือ  ในช่วงส้ินเทอมท่ี 1 
 
นโยบายพูดภาษาองักฤษ                      
ในปีการศึกษาหนา้ เราจะมุ่งเนน้ในเร่ืองการใชภ้าษาองักฤษในโรงเรียนของนกัเรียน    ผูป้กครองไดบ้อกผมซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าว่าพวก
เขาตอ้งการใหบุ้ตรหลานพูดภาษาองักฤษไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและมัน่ใจมากข้ึน - ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ง่ายท่ีจะด าเนินการ                  
เวน้แต่เราจะใชภ้าษาองักฤษในรอบร้ัวโรงเรียนตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงแค่ในหอ้งเรียนเท่านั้น 

 

Mrs.Owens หวัหนา้ฝ่ายมธัยมศึกษา ปีการศึกษาหนา้  จะเขียนจดหมายถึงท่านผูป้กครองระดบัมธัยมศึกษาทุกคน                      
ในเดือนสิงหาคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมใหม่ๆ และนโยบายต่างๆในชั้นมธัยมศึกษา ท่ีจะสนบัสนุนนโยบายการพูดภาษาองักฤษ
ดงักล่าว  ในปีการศึกษาหนา้  

 

เวลาเปิดเรียนและเลิกเรียน ของวิทยาเขต ส าหรับนกัเรียนและท่านผูป้กครองในแต่ละวนั  

 

ในฐานะที่เราเป็นโรงเรียนประจ าและโรงเรียนไปกลบั วิทยาเขตวินดเ์ซอร์ปาร์คของเรา เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง       
ในช่วงเปิดภาคเรียน เน่ืองจากมีนกัเรียนอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี อยา่งไรกต็ามช่วงเวลาท่ีเช่ือมต่อระหว่างนกัเรียนภาคปกติ                
และนกัเรียนหอพกันั้น  ยงัไม่เคยมีความชดัเจน  เพื่อใหแ้น่ใจวา่มีการดูแลและมีความปลอดภยัส าหรับนกัเรียนทุกคน              
เวลาเปิดและปิดท าการของวิทยาเขตรามค าแหง และ วิทยาเขตวินดเ์ซอร์ ปาร์ค ส าหรับนกัเรียนภาคปกติมีดงัน้ี 
 

วิทยาเขตรามค าแหง 

07:30:     วิทยาเขตเปิดใหน้กัเรียนและท่านผูป้กครอง 

16:30:     วิทยาเขตปิดใหบ้ริการส าหรับนกัเรียนและท่านผูป้กครองทุกคน  และประตูจะถูกปิดลอ็ค 

 

วิทยาเขตวินดเ์ซอร์ ปาร์ค 

07:00:     วิทยาเขตเปิดใหน้กัเรียนและท่านผูป้กครอง 

17:30    วิทยาเขตปิดใหบ้ริการส าหรับนกัเรียนภาคปกติและท่านผูป้กครอง - นกัเรียนภาคปกติ และท่านผูป้กครองทุกท่าน
จะตอ้งออกจากวิทยาเขตในเวลาน้ี   เวน้แต่พวกเขามาร่วมกิจกรรมพิเศษของทางโรงเรียน 
 



 

  
 

งานตอ้นรับท่านผูป้กครองใหม่และท่านผูป้กครองปัจจุบนั 

ในวนัอาทิตยท์ี่ 25 สิงหาคม 2019 เราจะจดักิจกรรมปฐมนิเทศผูป้กครองใหม่และตอ้นรับผูป้กครองปัจจุบนัทั้งสองแห่ง             
ที่วิทยาเขตรามค าแหง เวลา 11:00 น.และ ที่วิทยาเขตวินดเ์ซอร์ ปาร์ค เวลา 14:00 น. ซ่ึงเป็นโอกาสดีส าหรับผูป้กครองทุกท่าน  
ท่ีจะไดพ้บกบัคุณครูประจ าชั้น  คุณครูผูส้อนประจ าวิชาอื่นๆ และรับฟังการน าเสนอนโยบายต่างๆ จากทั้งจากตวักระผมเอง     
ในฐานะครูใหญ่  หวัหนา้ฝ่ายอนุบาล หวัหนา้ฝ่ายประถมศึกษา และหวัหนา้ฝ่ายมธัยมศึกษา                                                
ส าหรับท่านผูป้กครองนกัเรียนหอพกั  ทางโรงเรียนจะมีงานบาร์บคีิวตอ้นรับ ในเวลา 16:00 น 

 

ผมหวงัว่าจะไดพ้บกบัทุกท่านในกิจกรรมท่ีกล่าวมาน้ี 
 

ผมขอใหท่้านเดินทางดว้ยความปลอดภยัและมีความสุขกบัครอบครัวในช่วงวนัหยดุภาคฤดูร้อนน้ี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

 

ดร. แดน มวัร์ 

ครูใหญ่ & ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
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