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Christine Cunniffe BA MMus MBA
เขา้รบัตาแหนง่ป ี2553.
หลงัจากเรยีนจบมหาวทิยาลยั อาจารย์
ไดม้ปีระสบการณท์างกฎหมาย
(หมายถงึทางวชิาชพี) และไดต้าแหนง่
ฝกึงานในบรษิทักฎหมายในเมอืง Slough

กอ่นอาจารยจ์ะตดัสนิใจทาอาชพีอื่นๆ

ตั้งแตน่กัเปยีโนถงึการเปน็ผู้เชี่ยวชาญทางแฟชั่นในสงัคมหรหูราที่Londo
n (นกึภาพแกรนดเ์ปยีโนสขีาวในโรงแรมหร)ู หลงัจากนั้นสี่ปี
เมื่อคนที่จะกลาย เปน็สามใีนอนาคตของอาจารยค์ยุเรื่องจานวนปทีี่ต
อ้งใชใ้นการเรยีนกฎหมาย
อาจารยต์ดัสนิใจพกัความสนใจทางกฎหมายรอบใหมไ่วก้อ่น และทดลอง
ทางานสอน ปรากฎวา่อาจารยห์ลงรกังานสอนดนตรตีั้งแตต่น้ อาจารยเ์ริ่ม

สอนครั้งแรกที่โรงเรยีน Stevenage และโรงเรยีน St Bernard's
ซึ่งเปน็โรงเรยีนสหศกึษาประถมและมธัยมแบบ selective ในเมอืง
Slough อาจารยเ์ขา้รบัตาแหนง่ ผู้อานวยการวชิาดนตรทีี่มุ่งมั่นที่ LVS
Ascot ในป ี2546
(โรงเรยีนนี้ไมม่วีงนกัรอ้งประสานเสยีงตอนที่อาจารยเ์ริ่มงาน แตเ่พยีง
เดอืนหลงัจากนั้น วงนกัรอ้งประสานเสยีงโรงเรยีน ไดแ้สดงเพลง Gloria
ของ Vivaldi ที่โบสถข์องวทิยาลยั Eton)

ดว้ยความที่เปน็คนสบายๆ มั่นใจ และเขา้ถงึงา่ย
อาจารยม์บีคุลกิเปดิเผยอยา่ง มาก (หรอือาจเรยีกวา่แบบไมเ่คยมมีากอ่น)
สาหรบัการเปน็อาจารยใ์หญ่
ซึ่งอาจารยเ์ชื่อวา่นกัเรยีนไดร้บัประโยชนจ์ากสิ่งนี้ 'ถา้ครไูมแ่นใ่จ
ครจูะบอก วา่ไมแ่นใ่จ - เดก็ๆตอ้งเจอปญัหาในชวีติอยู่แลว้
แลว้เราจะหลอกกนัไปทาไม วา่ไมม่ปีญัหา'
อาจารยพ์กัอาศยัอยู่ในโรงเรยีน กบัสาม ีและลกูคนเลก็
ซึ่งกเ็รยีนที่โรงเรยีนนี้

(ลกูคนโตสองคนของอาจารยเ์ขา้เรยีนมหาวทิยาลยัแลว้) ซึ่งทั้งสาม
อยู่ในบทสนทนาตลอดเวลา
'ครเูปน็คนซื่อสตัยก์บัประสบการณก์ารเปน็แม่
และครอูยากใหผู้้ปกครองทราบวา่ ครเูขา้ใจวา่คณุพอ่คณุแม่
กาลงัเผชญิอะไรอยู่บา้ง'

และอาจารยก์ท็าไดเ้ชน่นั้นจรงิๆ
ผู้ปกครองกลา่วถงึอาจารยว์า่อาจารยเ์ปน็คน 'เหน็ใจ' และ 'เขา้อกเขา้ใจ'
ผู้ปกครองทกุทา่นมอีเีมลสาหรบัสง่ขอ้ความหาอาจารย์
และอาจารยส์ามารถรบัคาตาหนไิดอ้ยา่งด ี('ครไูมอ่ยากให ้ใครๆ
พดูแตส่ิ่งที่ เขาคดิวา่ครอูยากไดย้นิ แตอ่ยากใหพ้ดูตรงๆ'
และทกุคนกท็าแบบนั้น)
อาจารยเ์ปน็ผู้จดัการวงนกัรอ้งประสานเสยีงผู้ปกครองและเจา้หนา้ที่ของโ
รงเรยีน
'ซึ่งเปน็เรื่องที่สนกุมากและดมีากที่จะสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั'
ผู้ปกครอง ทา่นหนึ่งบอกเราวา่
'ไมม่ใีครตาแหนง่สงูหรอืดอ้ยกวา่กนัถา้อยู่กบัอาจารย ์เพราะอาจารย์
ไมเ่คยวางตวัวา่ ตวัเอง 'เปน็อาจารยใ์หญ'่' ในขณะที่ใครๆ
มองเหน็ความสามารถในการวางแผนของอาจารย ์'อาจารย์
เขา้ใจงานของตวัเองเปน็อยา่งด ีและทราบดวีา่จะพฒันาโรงเรยีนไปใน
ทศิทางไหนและอยา่งไร' นกัเรยีนชอบอาจารย ์เดก็เลก็ๆ
จะเขา้ไปกอดเมื่อเหน็เธอ ในขณะที่นกัเรยีนในชั้นสงูๆ
บอกวา่ไมค่อ่ยจะเหน็อาจารย ์นอกจากเวลาประชมุ อาจารยก์ลา่ววา่
ไมม่เีวลาสอนเทา่ไหร ่แตก่พ็รอ้มเขา้มาแกป้ญัหาเมื่อเปน็ที่ ตอ้งการ
ในวงการอาจารยใ์หญ ่อาจารยเ์ปน็คนดงัเพราะไดใ้หส้มัภาษณใ์นรายการ
โทรทศัน ์เชน่ รายการ This Morning ทางชอ่ง ITV และถกปญัหาตา่งๆ
ตั้งแตเ่รื่องความเครยีดในวนัเปดิเทอม
ไปจนกระทั่งคาถามวา่ควรจะมกีารบา้น ในชว่งวนัหยดุหรอืไม ่(ควรสิ
แนน่อนอยู่แลว้ มกีารบา้นวนัละนดิหนอ่ยไมใ่ชเ่รื่องแย)่

อาจารย์ใหญ่
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โรงเรยีนแหง่นี้เปน็โรงเรยีนแบบ Non-selective แตไ่มไ่ดเ้รยีนกนังา่ยๆ
'โรงเรยีนเชื่อในการเรยีนแบบโรงเรยีนสามญั ซึ่งหมายความวา่ โรงเรยีนทราบวา่
เมื่อไหรค่วรกวดขนัและเมื่อไหรค่วรปลอ่ยเพื่อใหน้กัเรยีนไดผ้ลการเรยีนที่ดทีี่สดุ'
ผู้ปกครองกลา่ววา่
เราจะไดเ้หน็การสอบซอ่มหลายครั้งในกรณทีี่นกัเรยีนมผีลสอบคะแนน
ตา่กวา่เกณฑป์ระเมนิระหวา่งการทดลองสอบ แตไ่มม่กีารกดดนั
'เดก็ๆมกัเหน็ศกัยภาพของตวัเอง ไดอ้ยา่งมคีวามสขุและดเูหมอืนวา่
โรงเรยีนทราบดวีา่ทางที่ดทีี่สดุในการสอนนกัเรยีน แตล่ะคนคอือะไร'

พนัธกจิสาหรบัโรงเรยีนเดก็เลก็ คอื
จะตอ้งไมม่เีดก็คนไหนถกูทิ้งใหโ้ดดเดี่ยวในทางการศกึษา
โรงเรยีนมกีารพดูคยุกบัเดก็ๆที่อาจ'เรยีนไมท่นัเพื่อนหรอืเรยีนเรว็กวา่เพื่อน'อยา่ง
สมา่เสมอ วชิาที่เดก็ๆชอบกนัมากที่สดุ คอื การอา่นเขยีน
(ซึ่งมาจากการอา่นที่เปน็ที่ช ื่นชอบในหอ้งสมดุ
จงึกลายมาเปน็วชิาหลกัในโรงเรยีน
วชิานี้สามารถทดสอบความเขา้ใจของเดก็ๆไดม้ากกวา่
การใหร้างวลัเพราะรบีอา่นหนงัสอืใหจ้บเลม่เรว็ๆ) และวชิาวทิยาศาสตร ์ใน Year 6
ซึ่งเดก็ๆมคีวามสขุมาก 'เราไดจ้ดุตะเกยีงบนุเซนิดว้ยครบั'

หลกัสตูรมาตรฐานระดบัประเทศสามารถเลอืกและผสมวชิาตา่งๆได ้ถา้
รปูแบบไหนใช ้ไดด้แีลว้กส็ามารถใชต้อ่หรอืปรบัปรงุได้
ถา้รปูแบบไหนไมเ่ขา้กบันกัเรยีน กไ็มจ่าเปน็ตอ้งเลอืก
และโรงเรยีนตอ้นรบัการยดืหยุ่นทางความคดิสรา้งสรรค์
เพื่อใหอ้าจารยส์ามารถปรบัหลกัสตูรไดห้ากเปน็เรื่องที่เหมาะสม
โรงเรยีนมอีาจารย ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวชิา สอนนกัเรยีนตั้งแต ่Year 5
หลกัสตูรวชิาคณติศาสตรแ์ละภาษา องักฤษตั้งแต ่Year 3 และวทิยาศาสตรต์ั้งแต่
Year 7 โดยเฉลี่ยมนีกัเรยีน 13 ถงึ 15 คน และไมเ่กนิ 20 คนตอ่ชั้นเรยีน

การพฒันาของเดก็ๆ สงูกวา่คา่เฉลี่ยจากทั่วประเทศ และเดก็ๆ
มผีลการสอบที่ดสีาหรบัโรงเรยีน non-selective โดยเฉพาะสาหรบัโรงเรยีน non-
selective ที่ใหญข่นาดนี้ ในป ี2560 มนีกัเรยีน 30เปอรเ์ซน็ต ์ที่สอบได ้A*-
A/9-7 ในการสอบ GCSE มนีกัเรยีนประมาณ 9 หรอื 10 เปอรเ์ซน็ต์
สอบไดร้ะดบักลางใน 20 วชิา ยกเวน้วชิาลาตนิและวชิาคลาสสกิ
แตม่วีชิากฎหมาย จติวทิยา พละศกึษา และ สื่อมวลชนและธรุกจิศกึษา วชิา RS
ไดเ้ปลี่ยนเปน็วชิาปรชัญา เมื่อเรว็ๆนี้ วชิาตา่งๆ ในหมวด BTechs เปน็ที่ช ื่นชอบ
'พวกเราชอบที่เดก็ๆมทีางเลอืกที่เหมาะ
กบัตวัเองและตอนนี้มหาวทิยาลยักเ็ปดิกวา้งมากขึ้นสาหรบัการเรยีนแบบสหวทิยา
การ' ทกุคนตอ้งเรยีนวชิาวทิยาศาสตรส์องวชิาเปน็อยา่งนอ้ย
แตไ่มบ่งัคบัสาหรบัวชิาภาษา
(นกัเรยีนสามารถเลอืกสองวชิาจากวชิาภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน
และภาษาเยอรมนั ใน Year 7) อาจารยใ์หญก่ลา่ววา่
'ครมูปีระสบการณต์รงจากลกูของตวัเอง ถา้หากใครไมช่อบภาษา
มนัจะเปน็เรื่องที่แยม่าก หากจะพยายาม ใหล้กูสอบ วชิาภาษาในการสอบ GCSE'

ประมาณ 65 เปอรเ์ซน็ตข์องนกัเรยีนสามารถเรยีนไดถ้งึ Form 6
ซึ่งมากกวา่ในอดตี แนน่อน นี่เปน็ผลของหลกัสตูรForm 6 แบบใหม่
ธรุกจิใหญ่ๆ นา่จะภมูทิี่หลกัสตูรใหมต่ดัวชิา บางวชิาออกไป หลกัสตูรใหมม่ ี30
วชิาเพิ่มเขา้มา เชน่ กฎหมาย และจติวทิยา ในป ี2560 มนีกัเรยีน 48 เปอรเ์ซน็ต์
ไดเ้กรด A*-B และ 16 เปอรเ์ซน็ต ์ไดเ้กรด A*/A

โรงเรยีนมโีปรแกรมวชิาการซึ่งผู้ชว่ยอาจารยใ์หญฝ่า่ยนกัเรยีนที่มคีวามสามารถพเิ
ศษเปน็ผู้ดแูล อาจารยใ์หญก่ลา่ววา่
สาหรบันกัเรยีนที่อาจมขีอ้จากดัดา้นการเรยีนรู้ 'ถา้นกัเรยีนตอ้งการ
ความชว่ยเหลอืเพิ่มเตมินอกหอ้งเรยีนเพยีงหนึ่งชั่วโมงตอ่สปัดาห ์นั่นไมม่ปีญัหา
แตถ่า้ตอ้งการความชว่ยเหลอืมากกวา่นั้น
มนัจะยากที่นกัเรยีนจะเรยีนทนัตามหลกัสตูร'
ผู้ปกครองของเดก็ที่มปีญัหาซบัซอ้นทา่นหนึ่ง กลา่ววา่
'โรงเรยีนไมไ่ดแ้สรง้วา่มคีาตอบ สาหรบัทกุอยา่ง
แตโ่รงเรยีนยนิดทีี่จะลองสิ่งใหม่ๆ  และเปดิกวา้งมาก'

เรื่องวิชาการ
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ปรชัญาทางการกฬีาของโรงเรยีนคอืตอ้งมกีจิกรรมสาหรบัทกุคน
อาจารยใ์หญก่ลา่ววา่
'พวกเราไมใ่ชโ่รงเรยีนที่บงัคบัเดก็ผู้ชายทกุคนใหเ้ลน่รกับี้
และเดก็ผู้หญงิทกุคนใหเ้ลน่เนตบอล จรงิๆแลว้ กฬีาที่เปน็ที่ช ื่นชอบ
หมู่เดก็ผู้ชายคอืฮอกกี้ ซึ่งดสีาหรบัเดก็ผู้ชายที่ไมช่อบกฬีาที่มกีารปะทะ
อยา่งไรกต็าม พวกเราชอบกฬีาที่เลน่เปน็ทมีมากกวา่ และ
กฬีาเปน็กจิกรรมบงัคบั สาหรบัทกุคน รวมถงึนกัเรยีนใน Form 6
สิ่งที่เราตอ้งการคอื เมื่อนกัเรยีนเรยีนจบ
เขาจะออกจากโรงเรยีนไปโดยมคีวามรกัในกฬีาไปตลอดชวีติ
และถา้นกัเรยีน เปน็คนไมไ่ดม้พีรสวรรคท์างกฬีา
เขาจะเรยีนรู้ที่จะไมท่อ้ถอย' อยา่งไรกต็าม กม็เีสยีงบน่และความไมพ่อใจ
ผู้ปกครองทา่นหนึ่งบอกเราวา่ 'คณุจะเหน็มเีดก็ๆ ยนืกอดอกอยู่ขา้งสนาม
แตเ่ดก็สว่นใหญช่อบกฬีา'

สิ่งอานวยความสะดวกลา้ๆที่โรงเรยีนคอื โรงยมิสองแหง่
ซึ่งโรงยมิขนาดใหญ ่มหีนา้ผาจาลอง และเนตสาหรบัเลน่ครกิเกต
และโรงยมิขนาดเลก็
มเีบาะเพื่อใหไ้มเ่จบ็เวลาเลน่ยโูดหรอืกฬีาที่มกีารปะทะอื่นๆ
สระนา้อุ่นนา่วา่ยไดร้บัความนยิม และเปน็สถานที่ส าหรบัการฝกึ
และทากจิกรรมหลายอยา่ง สระนา้เปดิตั้งแตเ่วลา 6.30 สามครั้งตอ่สปัดาห์
เพลงปอ๊ปจงัหวะแนน่ๆ ทาใหห้อ้งฟติเนสเปน็ที่นา่สนใจสาหรบัเดก็ๆ
สาหรบันกัเรยีนใน Form 6 โรงเรยีนมคีลบัสาหรบันกักอลฟ์
ซึ่งรวมการฝกึจากคลบัใกลโ้รงเรยีนกบัวทิยาศาสตรก์ฬีา BTec
โรงเรยีนชนะการแขง่ขนักฬีาระหวา่งโรงเรยีนมากมาย เชน่ การแขง่ขนัรกับี้
ฟตุบอล เนตบอล และฮอกกี้ โรงเรยีนสง่นกักฬีาและนกัวา่ยนา้ไปแขง่ และ
ทมีบกีเ็อาจรงิ เอาจงัไมแ่พท้มีเอ ซึ่งผู้ปกครองจะชอบทมีเอมากกวา่
แตบ่างคนกม็องวา่ทมีเอเปน็จดุดอ้ยของคนใจแคบ อยา่งไรกต็าม
ทกุคนทราบวา่โรงเรยีนใหก้ารสนบัสนนุนกัเรยีนซึ่งมุ่งมั่นดา้นความสาเรจ็ใ
นการแขง่กฬีานอกโรงเรยีนเปน็อยา่งมาก

วชิาดรามา่เปน็เรื่องสนกุมาก
ผู้ปกครองทกุทา่นที่เราพดูคยุดว้ยชื่นชมการแสดง ที่ซ
อ้มมาอยา่งดขีองนกัเรยีน ผู้ปกครองทา่นหนึ่งกลา่ววา่
'มนัดมีากที่ไดเ้หน็คนจดัไฟหรอืผู้กากบัไดร้บัคาชมมากพอๆกบันกัแสดง'
โรงเรยีนมศีลิปนิที่มคีวามสามารถมากมาย และโรงเรยีนมพีื้นที่สตดูโิอ
กวา้งขวางใหพ้วกเขา โรงเรยีนเกง่มากทางดนตรี
(ซึ่งคณุกอ็าจจะเดาไดอ้ยู่แลว้ จากพื้นฐานของอาจารยใ์หญ)่
โรงเรยีนมวีงนกัรอ้งประสานเสยีง สามวง และวงดนตรหีลายวง รวมถงึ
วงดนตรรีอ็ค และวงดนตรแีจส
ประมาณหนึ่งในสามของนกัเรยีนเรยีนดนตรี
บางคนเรยีนถงึระดบัอนปุรญิญา
นกัเรยีนรกัหอ้งเรยีนดนตรทีนัสมยัของโรงเรยีน และมนีกัเรยีนกลุ่มหนึ่ง
ชอบมาเยี่ยมและรบัประทานอาหารกลางวนัขณะคยุงานในหอ้งอดัเสยีง

เกมส์กีฬา ทางเลือก
และ ศิลปะ
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โรงเรยีนมบีา้นพกัสาหรบันกัเรยีนประจา 4 หลงั
(สามหลงัสาหรบันกัเรยีนประถมตน้ และมธัยม
ซึ่งแยกสาหรบัเดก็ผู้ชายและเดก็ผู้หญงิ และบา้นพกัแบบรวม
สาหรบันกัเรยีน Form 6)
และอกีสามหลงัสาหรบันกัเรยีนไปกลบักาลงัจะรวมกนัเปน็ 6
หลงัสาหรบันกัเรยีนทกุคน อาจารยใ์หญก่ลา่ววา่
'มนัเปน็เรื่องดสีาหรบัการสานสมัพนัธ ์ซึ่งกนัและกนั'
บรรยากาศในบา้นพกัสบายเหมอืนบา้น แตใ่ชง้านไดจ้รงิ
โดยมเีกา้อี้นั่งหนงัและภาพถา่ยนา่มองในสว่นกลางขนาดใหญ่
หอ้งนอนปพูรม สามารถรบันกัเรยีนไดต้ั้งแต ่1 ถงึ 5 คน
นกัเรยีนคนหนึ่งบอกพวกเราวา่ 'ผมมาประเทศองักฤษเมื่อสองปทีี่แลว้
ปรบัตวัไดเ้รว็มากกวา่ที่คดิไวเ้ยอะ โรงเรยีนชว่ยไดม้ากครบั'

ครปูระจาบา้นเปน็ผู้มปีระสบการณ ์ครเูปน็ผู้รู้ในเรื่องการจดัการ
ความคดิถงึบา้นเมื่อความรู้สกึนั้นเออ่ลน้ขึ้นมา
(ครปูระจาบา้นคนหนึ่งกลา่ววา่
'เรามกัพบนกัเรยีนหนึ่งหรอืสองคนในแตล่ะปใีนแตล่ะบา้นมอีาการคดิถงึบา้
น โดยปกตนิกัเรยีนจะใชเ้วลาประมาณสองหรอืสามอาทติย ์ในการปรบัตวั')
ครปูระจาบา้นเปน็คนกระตอืรอืรน้ ใจด ีและมองโลกในแงด่ี
(คณุครคูนหนึ่งเพิ่งจดัระบบตดิตามตวัแบบดจิติอล ซึ่งทาใหค้รปูระจาบา้น
และผู้ปกครองสามารถตดิตามเดก็ไดต้ลอดเวลา) การทาใหม้อื (และสมอง)
วา่งๆยุ่งอยู่ตลอดเวลา โดยการหากจิกรรมใหท้าอยา่งตอ่เนื่อง
เปน็เรื่องสาคญัอนัดบัหนึ่ง แตไ่มใ่ชไ่มม่กีารหยดุพกั หลงัโรงเรยีนเลกิ
โรงเรยีนจดัเวลาพกัผอ่นตั้งแต ่4 โมง ถงึ 5 โมง 50 นาที
(โดยปกตนิกัเรยีนจะมคีลบัหรอืนกัเรยีนตั้งแต ่9 ขวบขึ้นไป จะไป Ascot)
หลงัจากนั้นคอืเวลาอาหารเยน็ เวลาทาการบา้น และ เวลาวา่งอกีหนึ่งชั่วโมง
กอ่นเขา้นอนเวลา 3 ทุ่มครึ่ง ในวนัหยดุสดุสปัดาห ์โรงเรยีนมรีถบสัขนาดเลก็
(ตอ้งจองกนัชั่วโมงตอ่ชั่วโมง) เพื่อรบัสง่ทมีนกักฬีา และนกัเรยีนประจา
ไปทากจิกรรมตา่งๆ (ไปซื้อของ ไปดหูนงั ไปโบวล์ิ่ง ไปเดนิเลน่ที่สวน
Windsor Great Park ไปขบัรถโกคารท์ ไปเลน่เพนทบ์อล
กจิกรรมทั้งหมดเปน็ที่ช ื่นชอบ และบางครั้ง

นักเรียนประจา

มไีปทศันศกึษาในสถานที่ที่ไกลออกไปเชน่ Portsmouth)
เวลาเขา้และออกของรถบสั เที่ยงตรงราวกบัเที่ยวบนิ ที่สนามบนิ
Heathrowคณุครปูระจาบา้นทา่นหนึ่งบอกวา่
'การปกครองและใหค้ะแนนบา้น
ชว่ยใหก้จิวตัรยามเชา้ผา่นไปไดอ้ยา่งเรยีบรอ้ยราวกบัการทางานของนาฬกิา'
ตั้งแตก่ารตื่นนอน เกบ็ที่นอน เกบ็ผา้หม่ ซอ้นตะกรา้ซกัผา้ (ใชแ่ลว้
คณุไดร้บัผา้ซกัใหม่ๆ ทกุวนั) เปดิหนา้ตา่ง และอาหารเชา้
ถงึจะมปีา้ยเคลอืบพลาสตกิที่เขยีนวา่
'บา้นนี้สกปรกเกนิกวา่จะทาความสะอาดได'้ วางไวข้า้งๆ
แตม่นัดมีากที่ไมต่อ้งใชป้า้ยนี้ นกัเรยีนคนหนึ่งบอกวา่
'เราจดรายการวา่อยากไดอ้ะไรในการแชรห์อ้งนอนกบัเพื่อน
และครปูระจาบา้นจะพยายามทาใหเ้กดิขึ้นตามที่ขอ'
'คาเตอืนอยา่งสภุาพสาหรบันกัเรยีนตา่งชาตใินการใชพ้ื้นที่สว่นกลางคอื
ตอ้งใชภ้าษาองักฤษ นกัเรยีนตา่งชาตมิาจากประเทศตา่งๆทั่วโลก
และแผนที่โลกที่ก าแพงแสดงวา่พวกเขามาจากประเทศไหนกนับา้ง ที่จรงิแลว้
โรงเรยีนมนีกัเรยีนประจาเตม็เวลาจานวนมากเพราะมนีกัเรยีนตา่งชาตจิานวนม
าก แตโ่รงเรยีนกม็ตีวัเลอืกอื่นๆ
นกัเรยีนไปกลบัสามารถทดลองประสบการณใ์หมแ่ละลงทะเบยีนเพื่ออยู่ประจ
าไดเ้ปน็ ครั้งคราว ครใูหญป่ระจาบา้นกลา่ววา่ 'ทกุวนัหยดุสดุสปัดาห์
จะมนีกัเรยีนประจาประมาณ 120 จาก 200 คน พกัอยู่ในโรงเรยีน'
ผู้ปกครองทา่นหนึ่งกลา่ววา่
'ถา้คณุตอ้งการประสบการณน์กัเรยีนประจาในบา้นสไตล ์Manor
ที่นี่อาจไมเ่หมาะสาหรบัคณุ แตเ่ราอาจตอ้งมองขา้มตวัตกึ
เพื่อจะเหน็วา่นกัเรยีนที่นี่สนกุกนัขนาดไหน' 'ในบา้นพกัของลกูชาย
มนีกัเรยีนจากตา่งชาตจิากหลายประเทศ ลกูหลานจากบรษิทักลั่นเครื่องดื่ม

จากครอบครวัทหาร และจากครอบครวัรา่รวย – แตต่ามวถิขีอง LVS
ทกุคนเทา่กนัหมด'
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สถานที่ของโรงเรยีนเคยเปน็ที่ต ั้งของ Heatherdown
โรงเรยีนเตรยีมแบบดั้งเดมิสาหรบัเดก็ชาย และโรงเรยีนเกา่ของ David
Cameron กอ่นที่จะไปเรยีนตอ่ที่วทิยาลยั Eton ที่มรีะบบรถไฟขนาดเลก็
อยู่ในโรงเรยีน Heatherdown ถกูรื้อไปในป ี2525 เมื่อบรษิทั Licensed
Trade Charity ที่ตั้งขึ้นเมื่อเมื่อสองรอ้ยปกีอ่นเพื่อชว่ยเหลอืพนกังานใน
บรษิทัขายเครื่อ งดื่มและบรหิารงานโรงเรยีนในปจัจบุนั
ตดัสนิใจขายที่ในเมอืง Slough ใหก้บัซเูปอรม์ารเ์กต็ชื่อดงั
ซึ่งมศีกัยภาพใหง้บประมาณ กอ่สรา้งสถานที่
ที่หนงัสอืชี้ชวนของโครงการเรยีกวา่ 'โรงเรยีนประจาที่ทนัสมยัที่สดุใน
สหราชอาณาจกัร'

แมว้า่แผนผงัตกึอฐิสแีดงที่รา่งอยา่งบรรจงตามสไตลป์ ี80
จะไมท่นัสมยัสาหรบัการเปน็โรงเรยีนอกีตอ่ไป
แตต่วัตกึยงัดรูว่มสมยัไดอ้ยา่งนา่แปลกใจและคงไวด้ว้ยความสาคญัพื้นฐา
น ตา่งๆ โรงเรยีนมหีอ้งที่เหมาะสมกบัวชิาที่ต อ้งการหอ้งกวา้งๆ
เชน่การแสดงศลิปะ โดยไมต่อ้งไปหาพื้น ที่ไกลๆขา้งนอก
หอ้งเรยีนวชิาที่เกี่ยวขอ้งกนัจะอยู่ใกล้ๆ กนั เพื่อใหน้กัเรยีน
เปลี่ยนหอ้งเรยีนไดส้ะดวก โรงเรยีนมบีรรยากาศคลา้ยๆวทิยาเขต
ของมหาวทิยาลยัขนาดเลก็ และมโีปรแกรมปรบัเฟอรน์เิจอร์
เพื่อใหส้ถานที่ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่โรงเรยีนกาลงัจะทาตอ่ไป
คอืปรบัปรงุโรงอาหาร (นกัเรยีนกลา่ววา่โรงอาหารเสริฟ์อาหาร
'อรอ่ยและหลากหลาย') โดยใหม้ปีระตเูปดิปดิสองทางไปยงัพื้นที่
นั่งรบัประทานอาหารดา้นนอก พื้นที่ 25 เอเคอรด์า้นนอก
เหมาะสาหรบัการเลน่กฬีาหลายประเภท และมสีะพานขนาดเลก็
ทอดขา้มทะเลสาบทรงสวยสมบรูณแ์บบ

โรงเรยีนเดก็เลก็สวา่งและมสีสีนัสดใส
มพีื้นที่เลน่กวา้งขวางสาหรบัเดก็หดัเดนิ มา้นั่ง Buddy
(เดก็นกัเรยีนบอกวา่ ไมค่อ่ยไดใ้ชเ้พราะไมม่ใีครเหงา) และเครื่อ
งเลน่ไมห้ลายชิ้นสาหรบัปนีปา่ยและหาสมดลุรา่งกาย นกัเรยีนตั้งแต ่Year
3 เปน็ตน้ไป มพีื้นที่เปน็สว่นตวัที่มองเหน็ไดแ้มไ้มต่อ้งลากเสน้แบง่
ในบรเิวณที่เชื่อมตอ่กนั
สว่นตอ้นรบัมหีอ้งเรยีนนอกอาคารและบา้นของเลน่
นา่รกัสาหรบัเปน็จดุเริ่มของการเลน่บทบาทสมมตุติา่งๆ

บรรยากาศทั่วไปชวนใหรู้้สกึสบายและผอ่นคลาย แมน้กัเรยีนจะเรยีน
และทางานหนกั เดก็ๆจะไดร้บัการกระตุ้นใหต้ั้งคาถามและคดิ
โรงเรยีนยกเลกิการใชเ้สยีงกริ่งบอกชั่วโมงเรยีนเมื่อกระดิ่งแตกไปเมื่อหา้ปี
กอ่น และมนัเปน็การยกเลกิ
ความจาเปน็ที่ครตูอ้งจบประโยคกลางคนัไปดว้ย
การใชก้ระดิ่งบอกชั่วโมงเรยีนไมไ่ดน้ากลบัมาใชต้ั้งแตน่ั้นมา

ตอนที่เราแวะชมโรงเรยีน บา้นที่ถกูตั้งชื่อตามเครื่องดื่มชื่อดงั เชน่
Guinness และ Carlsberg กาลงัจะเปลี่ยนชื่อ อาจารยใ์หญก่ลา่ววา่
'ประวตัทิี่เชื่อมตอ่กบั LTC เปน็เรื่องที่ด ีแตค่ณุจะตั้งชื่อบา้นตามบหุรี่หรอื
อยา่งไรกต็าม โรงงานกลั่นเครื่องดื่มบางแหง่เลกิกจิการไปแลว้ดว้ยซา้'
โรงเรยีนม ีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรบัวนัที่นานกวา่ปกต ิเชน่
การบรกิารอาหาร และ ศนูยเ์รยีนรู้หลงัเลกิเรยีน ซึ่งเปน็ที่ช
ื่นชอบของพอ่แมท่ี่ท างานประจา

ฉากหลัง และ บรรยากาศ
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โรงเรยีนมรีะบบการดแูลนกัเรยีนอยา่งใกลช้ดิผา่นการทางานของกลุ่มคุ
ณครพูเิศษ ซึ่งคณุครคูนเดมิ
จะดแูลนกัเรยีนตลอดการเปน็นกัเรยีนที่โรงเรยีนนี้
ผู้ปกครองทา่นหนึ่งกลา่ววา่
'ประทบัใจมากกบัคณุภาพการเอาใจใสน่กัเรยีนแตล่ะคน'
ผู้ปกครองทา่นอื่น ๆ บอกวา่
'โรงเรยีนมรีางวลัหลายรางวลัเพื่อแจกในที่ประชมุ
และไมใ่ชเ่ฉพาะนกัเรยีนหวักะททิี่ใครๆกร็ู้จกัเทา่นั้นที่จะไดร้างวลั'
นกัเรยีนบอกวา่ นกัเรยีนที่อ
าจมคีวามประพฤตไิมด่มีโีอกาสประสบความสาเรจ็ไมน่อ้ยกวา่นกัเรยีนตวั
อยา่ง

ประสบการณต์รงของอาจารยใ์หญท่าใหเ้ธอเขา้ใจนกัเรยีน
ที่อาจลา่ชา้ในเรื่องพฒันาการ
'ครเูคยมปีญัหาเหมอืนกนัเมื่ออายปุระมาณ 13 และประสบการณต์อนนั้น
ทาใหค้รตูอ้งการชว่ยเหลอืเดก็ใหถ้งึที่สดุ จนกวา่จะไมม่วีธิอีะไรอกีแลว้'
อาจารยใ์หญเ่ชื่อวา่ เดก็บางคน 'จาเปน็ตอ้งทดสอบขอบเขต
แตเ่ดก็กเ็ขา้ใจถงึความมั่นคง ที่มากบัขอบเขตที่ไมเ่ปลยีนไปเปลี่ยนมา'
โรงเรยีนมกีารทาโทษโดยใหก้กัตวั ตามลาดบัขั้นตอนตามปกติ
ซึ่งการโดนกกัตวัในวนัเสารต์อนเชา้เปน็เรื่องที่แยท่ี่สดุ
และถา้การลงโทษยงัไมเ่ปน็ผล นกัเรยีนจะถกูสง่ตวักลบับา้น
และใหก้ลบัมาเรยีนตอ่เมื่อ

ไดต้กลงกตกิากนัแลว้ อาจารยใ์หญก่ลา่ววา่
'ครไูมค่ดิมากถา้ตอ้งใหน้กัเรยีนกลบับา้นเพราะนกัเรยีนทาผดิ เชน่
การใชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์นทางที่ผดิ หรอืการนาแอลกอฮอลม์าโรงเรยีน
สิ่งเหลา่นี้ ไมม่กีารใหโ้อกาสครั้งที่สอง
แตค่รเูคยทาโทษในลกัษณะนี้เพยีงแคส่ามหรอืสี่ครั้งเทา่นั้น'

มกีารพาสนุขัมาที่โรงเรยีนปลีะ 2 หรอื 3 ครั้งเพื่อคน้หาสารเสพตดิ
แตไ่มเ่คยพบสารใดๆ อาจารยใ์หญเ่ลา่อยา่งสนกุสนานวา่
'เดก็ๆชอบเวลาพาสนุขัมา' โรงเรยีนมนีโยบาย
ไมย่อมรบัการรงัแกใดๆทั้งสิ้น 'ครเูคยถกูรงัแกตอนเปน็เดก็
และมั่นคงกบันโยบายนี้มาก
แตโ่ชคดทีี่นกัเรยีนทาหนา้ที่ราวกบัวรีบรุษุโดยแจง้ใหค้รทูราบเมื่อเหน็พฤ
ตกิรรมรงัแกเพื่อน'เราถามนกัเรยีน
วา่รู้จกัเพื่อนที่มอีาการผดิปกตดิา้นการรบัประทานอาหาร
หรอืที่มพีฤตกิรรมทารา้ยตวัเอง หรอืถกูรงัแกหรอืไม่
นกัเรยีนคนหนึ่งตอบวา่ 'โดยสว่นตวัไมรู่้จกัใครที่ม พีฤตกิรรมแบบนั้น
แตไ่มไ่ดห้มายความวา่ฉนัจะไมรู่้ไมเ่หน็อะไร
หรอืบอกวา่ไมม่สีิ่งเหลา่นั้นเลย เพราะมนัเกดิขึ้นไดท้กุที่'
คาตอบนี้แสดงวา่ ไมใ่ชเ่พยีงครอูาจารยท์ี่มคีวามระมดัระวงั
นกัเรยีนยงักลา่วดว้ยวา่ พวกเขาอยากเหน็ครู
ทกุคนปฏบิตัติอ่นกัเรยีนแบบเทา่ๆกนั นกัเรยีนคนหนึ่งกลา่ววา่
'ครบูางคนเขม้งวดกวา่ครคูนอื่น'

การดูแลอย่างใกล้ชิด
ความเป็นอยู่ที่ดี และ
ระเบียบวินัย
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นกัเรยีนและผู้ปกครองเปน็มติร ไมเ่สแสรง้ และตรงไปตรงมา นกัเรยีนชา่งคดิแตไ่มเ่ครยีด
หลกัแหลมแตไ่มเ่สยีมารยาท
นกัเรยีนแสดงออกวา่ชอบโรงเรยีนในลกัษณะที่ไมไ่ดท้าใหเ้ราสงสยั ในวนัเปดิเทอม
นกัเรยีนคนหนึ่งกลา่ววา่ 'รู้สกึเหมอืนไดก้ลบับา้น มากกวา่แคจ่ะกลบัไปโรงเรยีน'

ครอบครวัของนกัเรยีนมพีื้นเพทางสงัคมและเศรษฐกจิที่ห ลากหลาย
ตั้งแตค่รอบครวัเชื้อพระวงศ ์ไปจนครอบครวัที่มปีญัหาทางเศรษฐกจิ แตใ่นระยะหลงั
โรงเรยีนปรบัทา่ทเีขา้หาครอบครวัที่มฐีานะดมีากขึ้น

พื้นที่ภายในรศัม ี15 ถงึ 20 ไมล ์หรอื ตะวนัตกถงึเมอืงของ Reading และทางเหนอืถงึเมอืง
Maidenhead ถอืวา่เปน็ยา่นของโรงเรยีนนี้ ซึ่งรถโรงเรยีน 7 สายสามารถใหบ้รกิารรบัสง่ได้
(รถบางสายมนีกัเรยีน ใชบ้รกิารจานวนมาก ควรตรวจสอบ) อยา่งไรกด็ี
โรงเรยีนไดร้บัความสนใจ จากผู้คนจากชานเมอืง London และ ตวัเมอืง Berks และ Bucks
มากขึ้น 'คนทอ้งที่' คอืกลุ่มลกูคา้กลุ่มใหญ ่แมก้ารเปลี่ยนงาน
อาจหมายถงึการยา้ยเขา้และออกจากโรงเรยีนออกอยู่บา้ง แตก่ม็ไีมม่ากเทา่ที่คดิ
มคีรอบครวัชาวตา่งชาตบิา้ง และจานวนนกัเรยีน ตา่งชาตกิาลงัเพิ่มขึ้น อยา่งรวดเรว็

นักเรียนและผู้ปกครอง



นกัเรยีนสว่นมากเริ่มเรยีนในโรงเรยีนประถม (single form ถงึ year 2)
หรอื year 3 (two forms ถงึ year 5) เมื่อนกัเรยีนอายปุระมาณ 11 ปี
โรงเรยีนจะมนีกัเรยีนมากพอ ในการเปดิแผนกประถมปลายจากนกัเรยีน
ในโรงเรยีน และรบันกัเรยีนจากภายนอกเพิ่มบา้ง
โรงเรยีนสามารถรบันกัเรยีน Form 6 เพิ่มไดป้ระมาณ 35 คน
ซึ่งนกัเรยีนใหมต่อ้งมผีลสอบ GCSE เกรด B/6 หรอืดกีวา่ในวชิาบงัคบั
แตม่ตีงัเลอืกอื่นๆเชน่ ICT หรอืกฬีา สาหรบันกัเรยีนที่ถนดัสายอาชพี

การเข้าเรียน

90 เปอรเ์ซน็ตข์องนกัเรยีนที่จบการศกึษาจากโรงเรยีนนี้เรยีนตอ่ใน
มหาวทิยาลยัในหลากหลายวชิา ทั้งดา้นวชิาการ เชน่ เศรษฐศาสตร ์ธรุกจิ
และวศิวกรรมศาสตร ์ซึ่งกาลงัไดร้บัความนยิม และวชิาสายอาชพี เชน่
การเปน็ผู้ฝกึสอนกฬีา หรอื นเิทศศาสตร ์10 เปอรเ์ซน็ตท์ี่เหลอื
เริ่มทางานในสายงานตา่งๆกนั นกัเรยีนไดร้บัการตอบรบัจาก
มหาวทิยาลยัมากถงึ 35 แหง่ และนกัเรยีนสว่นมากเรยีนตอ่ที่มหาวทิยาลยั
Bournemouth และมหาวทิยาลยั Oxford Brookes
ประมาณหนึ่งในสี่เรยีนตอ่ในมหาวทิยาลยักลุ่ม Russell และ ในป ี2560
นกัเรยีนหนึ่งคนไปเรยีนตอ่ที่มหาวทิยาลยั Oxford

หลังจบการศึกษา
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สว่นลด 10 เปอรเ์ซน็ตใ์หพ้ี่นอ้งของนกัเรยีน (เริ่มที่เดก็คนที่
3แตถ่า้เดก็คนแรก หรอืคนที่สอง ออกจากโรงเรยีน
เดก็คนที่สามจะยงัไดร้บัสว่นลดอยู่) สว่นลด 15
เปอรเ์ซน็ตส์าหรบัลกูจา้งของกระทรวงกลาโหมและสานกัการทตู มสีว่นลด 5
เปอรเ์ซน็ตห์ากจา่ยคา่เรยีนกอ่นกาหนด และ สว่นลด 20 เปอรเ์ซน็ต์
สาหรบับคุคลที่เคยทางานในบรษิทัเครื่องดื่มที่ไดร้บัใบอนญุาตเปน็เวลา 5
ปหีรอืนานกวา่นั้น

ทนุการศกึษา ดา้นวชิาการ ดา้นดนตร ีดา้นศลิปะ ดา้นการแสดง และดา้นกฬีา
มลูคา่ไมเ่กนิ 50 เปอรเ์ซน็ตข์องคา่เรยีน
โรงเรยีนพยามยามทาเรื่องงบประมาณ
ใหง้า่ยโดยการรวมคา่คลบัและกจิกรรมหลายๆอยา่งไวใ้นคา่เทอมสาหรบันกัเรี
ยนใน ชั้นสงู กจิกรรมพายเรอื แขง่เรอื บลัเลต่์
การเรยีนดนตรหีรอืภาษาแบบตวัตอ่ตวั และ การเรยีนเพิ่มเตมิ
เปน็กจิกรรมแยกตา่งหากจากคา่เทอม หมายความวา่
คา่เทอมครอบคลมุเรื่องเรยีนทั้งหมด มคีา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิเลก็นอ้ยเทา่นั้น
อยา่งไรกต็าม ควรเตรยีมพรอ้มสาหรบัทรปิทอ่งเที่ยวไกลๆ ของโรงเรยีน
เชน่การเดนิทางไป ประเทศแอฟรกิาใต ้หรอื ประเทศบราซลิ กระนั้นกต็าม
อาจารยใ์หญ ่พยายามจากดักจิกรรมเหลา่นี้ใหน้อ้ยที่สดุ
และเตรยีมงานลว่งหนา้อยา่งนอ้ยหนึ่งปเีพื่อใหพ้อ่แมเ่ตรยีมคา่ใชจ้า่ย

เรื่องการเงิน
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ความคิดเห็นของเรา
ครอบครวัชอบการศกึษาที่รอบดา้นในโรงเรยีนที่เปน็มติร ไมโ่ออ้วด
และมคีวามพรอ้ม
เราชอบบรรยากาศของโรงเรยีนที่คลา้ยกลบัมาหาวทิยาลยัมากเปน็พเิศษ
เราชอบการวางแผนผงัสมยัใหม ่และ ชอบการที่โรงเรยีนรปูแบบ non-
selective
เปน็จดุเริ่มตน้ของความสาเรจ็มากกวา่ขอ้อา้งเมื่อไมป่ระสบความสาเรจ็
ความสาเรจ็ของโรงเรยีน พสิจูนว์า่วธิคีดินี้มปีระสทิธภิาพ
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