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การดาเนินงานและการจัดการเลือกตั้งของ “เพือ่ นบรอมส์ โกรฟ” (Friends of Bromsgrove)
ชื่อ
เพื่อนบรอมส์โกรฟ (FOB) - (ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า ‘สมาคมครู และผูป้ กครองนักเรี ยนบรอมส์โกรฟ’ หรื อ BPTA)
เป้ าหมาย
เพื่อนบรอมส์โกรฟมีบทบาทต่อโรงเรี ยน(ทั้งสองวิทยาเขต)ด้วยกันสามประการ ดังนี้:
 ให้การสนับสนุนโรงเรี ยนโดยการช่วยเหลือในการจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆสาหรับการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนผ่าน
กิจกรรมการระดมทุน
 ให้การสนับสนุนคุณครู ประจาชั้นและคุณครู ประจาวิชาในเรื่ องของกิจกรรมในห้องเรี ยน และกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรผ่าน
ระบบตัวแทนแต่ละชั้นปี
 มีส่วนร่ วมในกิจกรรมชุมชน (รวมถึงกิจกรรมทางสังคม) ที่ให้การส่งเสริ มโรงเรี ยน
การเป็ นสมาชิก
ท่านผูป้ กครองนักเรี ยนปั จจุบนั ทุกท่านจะมีชื่อเข้าร่ วมอยูใ่ น “เพื่อนบรอมส์โกรฟ” โดยอัตโนมัติ และเมื่อสถานะการเป็ นนักเรี ยนของ
บุตรหลานท่านสิ้นสุดลง ผูป้ กครองก็จะสิ้นสุดสถานะการเป็ นสมาชิกเพื่อนบรอมส์โกรฟด้วยเช่นกัน
คณะกรรมการ “เพือ่ นบรอมส์ โกรฟ”
“เพื่อนบรอมส์โกรฟ (FOB)” จะมีคณะกรรมการดูแลด้วยกันทั้งหมด 13 ท่าน ประกอบไปด้วย
ก ครู ใหญ่ ผูซ้ ่ ึงจะทาหน้าที่เป็ นประธานกรรมการของเพื่อนบรอมส์โกรฟ
ข รองครู ใหญ่ ผูซ้ ่ ึงจะทาหน้าที่เป็ นรองประธานกรรมการของเพื่อนบรอมส์โกรฟ
ค ประธานกรรมการผูป้ กครอง
ง รองประธานกรรมการผูป้ กครอง
จ เลขานุการ
ฉ เหรัญญิก
ช เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/
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ซ สมาชิกสามัญจานวน 6 ท่าน ซึ่งจะได้รับแต่งตั้งจากอาจารย์ใหญ่โดยแบ่งตามชั้นปี การศึกษาของนักเรี ยน ประกอบไปด้วย
สมาชิกจานวน 2 ท่านจากโรงเรี ยนอนุบาล สมาชิกจานวน 2 ท่านจากคียส์ เตจ 2 (ชั้นปี ที่ 3 – 6) และสมาชิกอีก 2 ท่าน
จากระดับมัธยมศึกษา (ชั้นปี ที่ 7 – 13)
คณะกรรมการชุดนี้จะทาหน้าที่ในการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆให้แก่

เพื่อนบรอมส์โกรฟ

รวมไปถึงการบอกกล่าวข้อมูลไปยังสมาชิก

ท่านอื่นๆ นอกจากนี้คณะกรรมการจะต้องทาหน้าที่เป็ นตัวแทนประสานงาน ระหว่างผูป้ กครองกับครู ใหญ่
สมาชิกทุกท่านในคณะกรรมการจะหมดวาระลงทุกปี ยกเว้นตาแหน่งประธาน (ครู ใหญ่) และรองประธานกรรมการ (รองครู ใหญ่) โดย
สมาชิกเดิมมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเลือกตั้งอีกครั่้ งเมื่อมีการประชุมสามัญประจาปี เพื่อสรรหาคณะกรรมการใหม่
ซึ่งจะจัดขึ้นภายในครึ่ ง
เทอมแรกของปี การศึกษาใหม่
การเสนอชื่อคัดเลือกคณะกรรมการตาแหน่งต่างๆ (ไม่รวมสมาชิกสามัญ 6 ตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกจากครู ใหญ่) จะต้องแจ้ง
ให้ครู ใหญ่รับทราบอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมสามัญประจาปี ที่จะจัดขึ้นในช่วงเริ่ มต้นปี การศึกษาใหม่ ทั้งนี้ครู ใหญ่จะได้รับสิ ทธิ์
ที่จะไม่รับพิจารณาผูท้ ี่ถูกเสนอชื่อคัดเลือกคณะกรรมการในกรณี ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
นอกจากคณะกรรมการจะมีอานาจตัดสิ นใจในนามของเพื่อนบรอมส์โกรฟแล้ว ยังได้รับอานาจหน้าที่เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 มีอานาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น กิจกรรมสมทบทุนของคณะกรรมการ
 มีอานาจหน้าที่ในการปลดสมาชิกด้วยเสี ยงข้างมาก
คณะกรรมการเพื่อนบรอมส์โกรฟประกอบไปด้วย
ประธานกรรมการเพือ่ นบรอมส์ โกรฟ
ครู ใหญ่
รองประธานกรรมการของเพือ่ นบรอมส์ โกรฟ
รองครู ใหญ่
ประธานกรรมการผู้ปกครอง


ดารงตาแหน่ง 1 ปี โดยจะได้รับการเลือกตั้งใหม่ที่การประชุมสามัญประจาปี

 มีอานาจเซ็นต์เอกสารทางการเงิน
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 มีอานาจร่ วมกับเหรัญญิกในการเบิกจ่ายเงินจานวนไม่เกิน 5,000 บาท (หากมีงบประมาณคงเหลือสารอง) โดยที่ไม่จาเป็ น
ต้องมีการประชุมเพื่ออนุมตั ิ
 จะต้องกาหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดโดยทัว่ ไปอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา หรื อตามที่ครู ใหญ่กาหนดหรื อ
ร้องขอ
 กาหนดการประชุมเพิ่มเติมหากจาเป็ น
 ทาการตรวจสอบบัญชีงบประมาณประจาปี หรื อตรวจประเมินบัญชีให้สมบูรณ์
 จะต้องกาหนดการประชุมสามัญประจาปี ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี การศึกษา
 อาจมีการเรี ยกให้ประชุมสามัญพิเศษตามจดหมายเรี ยก โดยต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่านซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 21 วัน
ก่อนการประชุม
 เป็ นผูร้ ่ วมอนุมตั ิรายงานการประชุมในที่ประชุมร่ วมกันกับครู ใหญ่
รองประธานกรรมการผู้ปกครอง
 ดารงตาแหน่ง 1 ปี โดยจะได้รับการเลือกตั้งใหม่ที่การประชุมสามัญประจาปี
 เป็ นตัวแทนประธานกรรมการผูป้ กครองหากประธานกรรมการผูป้ กครองไม่สามารถทาหน้าที่ได้
 ช่วยเหลือประธานกรรมการผูป้ กครองและคณะกรรมการเพื่อให้เป้ าหมายของเพื่อนบรอมส์โกรฟสาเร็ จลุล่วง
เลขานุการ
 ดารงตาแหน่ง 1 ปี โดยจะได้รับการเลือกตั้งใหม่ที่การประชุมสามัญประจาปี
 จัดเตรี ยมวาระในการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม
 รายงานบันทึกการประชุมให้กบั ครู ใหญ่ และประธานกรรมการผูป้ กครองตรวจสอบก่อนที่จะดาเนินการแจกจ่าย
 แจกจ่ายบักทึกการประชุมให้กบั สมาชิกทุกท่าน ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการประชุม
 มีหน้าที่รับผิดชอบติดต่อสื่ อสารกับคณะกรรมการเพื่อนบรอมส์โกรฟทุกท่าน
 แจ้งสมาชิกทุกท่านก่อนการประชุมสามัญพิเศษให้ทราบล่วงหน้าเป็ นเวลา 21 วัน
 จัดพิมพ์รายละเอียดสาหรับสมาชิกทุกท่านในแต่ละการประชุม
เหรัญญิก
 ดารงตาแหน่ง 1 ปี โดยจะได้รับการเลือกตั้งใหม่ที่การประชุมสามัญประจาปี
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 มีอานาจเซ็นต์เอกสารทางการเงิน
 มีหน้าที่รับผิดชอบในการฝากและถอนเงินจากธนาคาร
 มีอานาจร่ วมกับประธานกรรมการผูป้ กครองในการเบิกจ่ายเงินจานวนไม่เกิน 5,000 บาท (หากมีงบประมาณคงเหลือสารอง)
 บันทึกหลักฐานทางบัญชีของสมาคม
 จัดเตรี ยมรายการเดินบัญชีประจาปี
 จัดการบัญชีงบประมาณประจาปี และตรวจประเมินบัญชีให้สมบูรณ์
เจ้ าหน้ าทีป่ ระชาสัมพันธ์ /เลขานุการฝ่ ายกิจกรรม
 ดารงตาแหน่ง 1 ปี โดยจะได้รับการเลือกตั้งใหม่ที่การประชุมสามัญประจาปี
 จัดการดูแลคณะกรรมการสาหรับงานกิจกรรมทางสังคมต่างๆ
 จัดตั้งคณะอนุกรรมการที่ประกอบไปด้วย ผูป้ กครองที่เป็ นตัวแทนจากชั้นปี ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในงานกิจกรรม
ทางสังคมต่างๆ
 ประสานงานกับตัวแทนผูป้ กครองในแต่ละชั้นปี ในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังพ่อแม่ผปู ้ กครองท่านอื่นๆ
สมาชิกสามัญจานวน 6 ท่ าน - ตัวแทนแต่ละชั้นปี
 ครู ใหญ่จะเลือกตัวแทนผูป้ กครองในแต่ละชั้นปี ที่ถูกเสนอชื่อมาจากทั้ง 2 วิทยาเขต เพื่อร่ วมเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการ
เพื่อนบรอมส์โกรฟ
ขอแจ้งให้ทราบว่า สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการเพื่อนบรอมส์โกรฟจะต้องเข้าร่ วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้การกระจายหน้าที่
การทางาน และความรับผิดชอบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมคณะกรรมการนี้จะจัดขึ้นตามเวลาที่สมาชิกทุกท่านสะดวกไม่วา่
จะเป็ นเวลาทาการของโรงเรี ยน หรื อช่วงตอนเย็นหากจาเป็ น
ตัวแทนผู้ปกครองในแต่ ละชั้นปี
 ตัวแทนผูป้ กครองจากแต่ละชั้นปี มีจะมีได้สูงสุดเพียง 2 ท่าน
 รายละเอียดผูส้ มัครตัวแทนผูป้ กครองในแต่ละชั้นปี จะต้องส่งให้ครู ใหญ่พิจารณาหลังจากที่ได้ทาการพูดคุยกับทีมผูน้ าโรงเรี ยน
(School Leadership Team)
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*****************************************************************************************************
หากท่านต้องการเสนอชื่อตัวเองเพื่อรับพิจารณาสาหรับตาแหน่งต่างๆที่ยงั ว่างอยู่ หรื อต้องการเป็ นตัวแทนผูป้ กครองในแต่ละ
ชั้นปี หรื อ เป็ นสมาชิกคณะกรรมการ โปรดระบุขอ้ มูลลงในแบบฟอร์มเสนอชื่อด้านล่างนี้ ขอความกรุ ณาไม่ให้ท่านใช้
แบบฟอร์มนี้ในการเสนอชื่อ ให้กบั บุคคลอื่น
การเลือกตั้งคณะกรรมการเพื่อนบรอมส์โกรฟจะจัดขึ้น ณ การประชุมสามัญประจาปี เพื่อนบรอมส์โกรฟ ในวันจันทร์ที่ 27
ตุลาคม เวลา 09.00 น. ณ โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟ วิทยาเขตวินด์เซอร์ พาร์ค
*****************************************************************************************************
ชื่อผูป้ กครอง...............................................................................................................................................................................
ชื่อนักเรี ยน...........................................................................................................................ชั้นปี ...................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอชื่อตัวเองในการเป็ นตัวแทนผูป้ กครองสาหรับชั้นปี ที่บุตรหลานของข้าพเจ้าศึกษาอยู่
และข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอชื่อตัวเองเพื่อการพิจารณาเป็ นหนึ่งใน 6 สมาชิกสามัญคณะกรรมการ เพื่อนบรอมส์โกรฟ
ในแต่ละชั้นปี ที่จะได้รับเลือกโดยครู ใหญ่
ข้าพเจ้ามีความสนใจในการเสนอชื่อตัวเองสาหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการในตาแหน่งนี้ (โปรดวงกลม)
ประธานกรรมการผูป้ กครอง

รองประธานกรรมการผูป้ กครอง
เหรัญญิก

เลขานุการ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

โปรดส่ งคืนแบบฟอร์ มเสนอชื่อนีใ้ ห้ กบั เจ้ าหน้ าทีป่ ระสานงานผู้ปกครองในแต่ ละโรงเรียนหรือทาการเสนอชื่อตัวเองได้ ทาง
อีเมลล์ ที่ คุณทรีนี่ จัดการฝ่ ายประสานงานผู้ปกครองทีอ่ ีเมลล์ นี้ rtarinee@bromsgrove.ac.th ภายในวันศุกร์ ที่ 24
ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น.
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