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อาจารย์ใหญ่
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เข้ารับตาแหน่งปี2553.
หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย อาจารย์
ได้มีประสบการณ์ทางกฎหมาย
(หมายถึงทางวิชาชีพ) และได้ตาแหน่ง
ฝึกงานในบริษัทกฎหมายในเมือง Slough
ก่อนอาจารย์จะตัดสินใจทาอาชีพอื่นๆ
ตั้งแต่นักเปียโนถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางแฟชั่นในสังคมหรูหราทีL
่ ondo
n (นึกภาพแกรนด์เปียโนสีขาวในโรงแรมหรู) หลังจากนั้นสี่ปี
เมื่อคนที่จะกลาย เป็นสามีในอนาคตของอาจารย์คุยเรื่องจานวนปีที่ต
้องใช้ในการเรียนกฎหมาย
อาจารย์ตัดสินใจพักความสนใจทางกฎหมายรอบใหม่ไว้ก่อน และทดลอง
ทางานสอน ปรากฎว่าอาจารย์หลงรักงานสอนดนตรีตั้งแต่ต้น อาจารย์เริ่ม
สอนครั้งแรกที่โรงเรียน Stevenage และโรงเรียน St Bernard's
ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาประถมและมัธยมแบบ selective ในเมือง
Slough อาจารย์เข้ารับตาแหน่ง ผู้อานวยการวิชาดนตรีที่มุ่งมั่นที่LVS
Ascot ในปี2546
(โรงเรียนนี้ไม่มีวงนักร้องประสานเสียงตอนที่อาจารย์เริ่มงาน แต่เพียง
เดือนหลังจากนั้น วงนักร้องประสานเสียงโรงเรียน ได้แสดงเพลง Gloria
ของ Vivaldi ที่โบสถ์ของวิทยาลัย Eton)
ด้วยความที่เป็นคนสบายๆ มั่นใจ และเข้าถึงง่าย
อาจารย์มีบุคลิกเปิดเผยอย่าง มาก (หรืออาจเรียกว่าแบบไม่เคยมีมาก่อน)
สาหรับการเป็นอาจารย์ใหญ่
ซึ่งอาจารย์เชื่อว่านักเรียนได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้'ถ้าครูไม่แน่ใจ
ครูจะบอก ว่าไม่แน่ใจ - เด็กๆต้องเจอปัญหาในชีวิตอยู่แล้ว
แล้วเราจะหลอกกันไปทาไม ว่าไม่มีปัญหา'
อาจารย์พักอาศัยอยู่ในโรงเรียน กับสามีและลูกคนเล็ก
ซึ่งก็เรียนที่โรงเรียนนี้
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(ลูกคนโตสองคนของอาจารย์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว) ซึ่งทั้งสาม
อยู่ในบทสนทนาตลอดเวลา
'ครูเป็นคนซื่อสัตย์กับประสบการณ์การเป็นแม่
และครูอยากให้ผู้ปกครองทราบว่า ครูเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่
กาลังเผชิญอะไรอยู่บ้าง'
และอาจารย์ก็ทาได้เช่นนั้นจริงๆ
ผู้ปกครองกล่าวถึงอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นคน 'เห็นใจ' และ 'เข้าอกเข้าใจ'
ผู้ปกครองทุกท่านมีอีเมลสาหรับส่งข้อความหาอาจารย์
และอาจารย์สามารถรับคาตาหนิได้อย่างดี('ครูไม่อยากให้ใครๆ
พูดแต่สิ่งที่เขาคิดว่าครูอยากได้ยิน แต่อยากให้พูดตรงๆ'
และทุกคนก็ทาแบบนั้น)
อาจารย์เป็นผู้จัดการวงนักร้องประสานเสียงผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ของโ
รงเรียน
'ซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกมากและดีมากที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน'
ผู้ปกครอง ท่านหนึ่งบอกเราว่า
'ไม่มีใครตาแหน่งสูงหรือด้อยกว่ากันถ้าอยู่กับอาจารย์เพราะอาจารย์
ไม่เคยวางตัวว่า ตัวเอง 'เป็นอาจารย์ใหญ่'' ในขณะที่ใครๆ
มองเห็นความสามารถในการวางแผนของอาจารย์'อาจารย์
เข้าใจงานของตัวเองเป็นอย่างดีและทราบดีว่าจะพัฒนาโรงเรียนไปใน
ทิศทางไหนและอย่างไร' นักเรียนชอบอาจารย์เด็กเล็กๆ
จะเข้าไปกอดเมื่อเห็นเธอ ในขณะที่นักเรียนในชั้นสูงๆ
บอกว่าไม่ค่อยจะเห็นอาจารย์นอกจากเวลาประชุม อาจารย์กล่าวว่า
ไม่มีเวลาสอนเท่าไหร่แต่ก็พร้อมเข้ามาแก้ปัญหาเมื่อเป็นที่ต้องการ
ในวงการอาจารย์ใหญ่อาจารย์เป็นคนดังเพราะได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ
โทรทัศน์เช่น รายการ This Morning ทางช่อง ITV และถกปัญหาต่างๆ
ตั้งแต่เรื่องความเครียดในวันเปิดเทอม
ไปจนกระทั่งคาถามว่าควรจะมีการบ้าน ในช่วงวันหยุดหรือไม่(ควรสิ
แน่นอนอยู่แล้ว มีการบ้านวันละนิดหน่อยไม่ใช่เรื่องแย่)

เรื่องวิชาการ
โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนแบบ Non-selective แต่ไม่ได้เรียนกันง่ายๆ
'โรงเรียนเชื่อในการเรียนแบบโรงเรียนสามัญ ซึ่งหมายความว่า โรงเรียนทราบว่า
เมื่อไหร่ควรกวดขันและเมื่อไหร่ควรปล่อยเพื่อให้นักเรียนได้ผลการเรียนที่ดีที่สุด'
ผู้ปกครองกล่าวว่า
เราจะได้เห็นการสอบซ่อมหลายครั้งในกรณีที่นักเรียนมีผลสอบคะแนน
ต่ากว่าเกณฑ์ประเมินระหว่างการทดลองสอบ แต่ไม่มีการกดดัน
'เด็กๆมักเห็นศักยภาพของตัวเอง ได้อย่างมีความสุขและดูเหมือนว่า
โรงเรียนทราบดีว่าทางที่ดีที่สุดในการสอนนักเรียน แต่ละคนคืออะไร'
พันธกิจสาหรับโรงเรียนเด็กเล็ก คือ
จะต้องไม่มีเด็กคนไหนถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวในทางการศึกษา
โรงเรียนมีการพูดคุยกับเด็กๆที่อาจ'เรียนไม่ทันเพื่อนหรือเรียนเร็วกว่าเพื่อน'อย่าง
สม่าเสมอ วิชาที่เด็กๆชอบกันมากที่สุด คือ การอ่านเขียน
(ซึ่งมาจากการอ่านที่เป็นที่ช ื่นชอบในห้องสมุด
จึงกลายมาเป็นวิชาหลักในโรงเรียน
วิชานี้สามารถทดสอบความเข้าใจของเด็กๆได้มากกว่า
การให้รางวัลเพราะรีบอ่านหนังสือให้จบเล่มเร็วๆ) และวิชาวิทยาศาสตร์ใน Year 6
ซึ่งเด็กๆมีความสุขมาก 'เราได้จุดตะเกียงบุนเซินด้วยครับ'
หลักสูตรมาตรฐานระดับประเทศสามารถเลือกและผสมวิชาต่างๆได้ถ้า
รูปแบบไหนใช้ได้ดีแล้วก็สามารถใช้ต่อหรือปรับปรุงได้
ถ้ารูปแบบไหนไม่เข้ากับนักเรียน ก็ไม่จาเป็นต้องเลือก
และโรงเรียนต้อนรับการยืดหยุ่นทางความคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้อาจารย์สามารถปรับหลักสูตรได้หากเป็นเรื่องที่เหมาะสม
โรงเรียนมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชา สอนนักเรียนตั้งแต่Year 5
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์และภาษา อังกฤษตั้งแต่Year 3 และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่
Year 7 โดยเฉลี่ยมีนักเรียน 13 ถึง 15 คน และไม่เกิน 20 คนต่อชั้นเรียน
การพัฒนาของเด็กๆ สูงกว่าค่าเฉลี่ยจากทั่วประเทศ และเด็กๆ
มีผลการสอบที่ดีสาหรับโรงเรียน non-selective โดยเฉพาะสาหรับโรงเรียน nonselective ที่ใหญ่ขนาดนี้ในปี2560 มีนักเรียน 30เปอร์เซ็นต์ที่สอบได้A*A/9-7 ในการสอบ GCSE มีนักเรียนประมาณ 9 หรือ 10 เปอร์เซ็นต์
สอบได้ระดับกลางใน 20 วิชา ยกเว้นวิชาลาตินและวิชาคลาสสิก
แต่มีวิชากฎหมาย จิตวิทยา พละศึกษา และ สื่อมวลชนและธุรกิจศึกษา วิชา RS
ได้เปลี่ยนเป็นวิชาปรัชญา เมื่อเร็วๆนี้วิชาต่างๆ ในหมวด BTechs เป็นที่ช ื่นชอบ
'พวกเราชอบที่เด็กๆมีทางเลือกที่เหมาะ
กับตัวเองและตอนนี้มหาวิทยาลัยก็เปิดกว้างมากขึ้นสาหรับการเรียนแบบสหวิทยา
การ' ทุกคนต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สองวิชาเป็นอย่างน้อย
แต่ไม่บังคับสาหรับวิชาภาษา
(นักเรียนสามารถเลือกสองวิชาจากวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน
และภาษาเยอรมัน ใน Year 7) อาจารย์ใหญ่กล่าวว่า
'ครูมีประสบการณ์ตรงจากลูกของตัวเอง ถ้าหากใครไม่ชอบภาษา
มันจะเป็นเรื่องที่แย่มาก หากจะพยายาม ให้ลูกสอบ วิชาภาษาในการสอบ GCSE'
ประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนสามารถเรียนได้ถึง Form 6
ซึ่งมากกว่าในอดีต แน่นอน นี่เป็นผลของหลักสูตรForm 6 แบบใหม่
ธุรกิจใหญ่ๆน่าจะภูมิที่หลักสูตรใหม่ตัดวิชา บางวิชาออกไป หลักสูตรใหม่มี30
วิชาเพิ่มเข้ามา เช่น กฎหมาย และจิตวิทยา ในปี2560 มีนักเรียน 48 เปอร์เซ็นต์
ได้เกรด A*-B และ 16 เปอร์เซ็นต์ได้เกรด A*/A
โรงเรียนมีโปรแกรมวิชาการซึ่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายนักเรียนที่มีความสามารถพิเ
ศษเป็นผู้ดูแล อาจารย์ใหญ่กล่าวว่า
สาหรับนักเรียนที่อาจมีข้อจากัดด้านการเรียนรู้'ถ้านักเรียนต้องการ
ความช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกห้องเรียนเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นไม่มีปัญหา
แต่ถ้าต้องการความช่วยเหลือมากกว่านั้น
มันจะยากที่นักเรียนจะเรียนทันตามหลักสูตร'
ผู้ปกครองของเด็กที่มีปัญหาซับซ้อนท่านหนึ่ง กล่าวว่า
'โรงเรียนไม่ได้แสร้งว่ามีคาตอบ สาหรับทุกอย่าง
แต่โรงเรียนยินดีที่จะลองสิ่งใหม่ๆ และเปิดกว้างมาก'
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เกมส์กีฬา ทางเลือก
และ ศิลปะ
ปรัชญาทางการกีฬาของโรงเรียนคือต้องมีกิจกรรมสาหรับทุกคน
อาจารย์ใหญ่กล่าวว่า
'พวกเราไม่ใช่โรงเรียนที่บังคับเด็กผู้ชายทุกคนให้เล่นรักบี้
และเด็กผู้หญิงทุกคนให้เล่นเนตบอล จริงๆแล้ว กีฬาที่เป็นที่ช ื่นชอบ
หมู่เด็กผู้ชายคือฮอกกี้ซึ่งดีสาหรับเด็กผู้ชายที่ไม่ชอบกีฬาที่มีการปะทะ
อย่างไรก็ตาม พวกเราชอบกีฬาที่เล่นเป็นทีมมากกว่า และ
กีฬาเป็นกิจกรรมบังคับ สาหรับทุกคน รวมถึงนักเรียนใน Form 6
สิ่งที่เราต้องการคือ เมื่อนักเรียนเรียนจบ
เขาจะออกจากโรงเรียนไปโดยมีความรักในกีฬาไปตลอดชีวิต
และถ้านักเรียน เป็นคนไม่ได้มีพรสวรรค์ทางกีฬา
เขาจะเรียนรู้ที่จะไม่ท้อถอย' อย่างไรก็ตาม ก็มีเสียงบ่นและความไม่พอใจ
ผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกเราว่า 'คุณจะเห็นมีเด็กๆ ยืนกอดอกอยู่ข้างสนาม
แต่เด็กส่วนใหญ่ชอบกีฬา'
สิ่งอานวยความสะดวกล้าๆที่โรงเรียนคือ โรงยิมสองแห่ง
ซึ่งโรงยิมขนาดใหญ่มีหน้าผาจาลอง และเนตสาหรับเล่นคริกเกต
และโรงยิมขนาดเล็ก
มีเบาะเพื่อให้ไม่เจ็บเวลาเล่นยูโดหรือกีฬาที่มีการปะทะอื่นๆ
สระน้าอุ่นน่าว่ายได้รับความนิยม และเป็นสถานที่ส าหรับการฝึก
และทากิจกรรมหลายอย่าง สระน้าเปิดตั้งแต่เวลา 6.30 สามครั้งต่อสัปดาห์
เพลงป๊อปจังหวะแน่นๆ ทาให้ห้องฟิตเนสเป็นที่น่าสนใจสาหรับเด็กๆ
สาหรับนักเรียนใน Form 6 โรงเรียนมีคลับสาหรับนักกอล์ฟ
ซึ่งรวมการฝึกจากคลับใกล้โรงเรียนกับวิทยาศาสตร์กีฬา BTec
โรงเรียนชนะการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนมากมาย เช่น การแข่งขันรักบี้
ฟุตบอล เนตบอล และฮอกกี้โรงเรียนส่งนักกีฬาและนักว่ายน้าไปแข่ง และ
ทีมบีก็เอาจริง เอาจังไม่แพ้ทีมเอ ซึ่งผู้ปกครองจะชอบทีมเอมากกว่า
แต่บางคนก็มองว่าทีมเอเป็นจุดด้อยของคนใจแคบ อย่างไรก็ตาม
ทุกคนทราบว่าโรงเรียนให้การสนับสนุนนักเรียนซึ่งมุ่งมั่นด้านความสาเร็จใ
นการแข่งกีฬานอกโรงเรียนเป็นอย่างมาก
วิชาดราม่าเป็นเรื่องสนุกมาก
ผู้ปกครองทุกท่านที่เราพูดคุยด้วยชื่นชมการแสดง ที่ซ
้อมมาอย่างดีของนักเรียน ผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่า
'มันดีมากที่ได้เห็นคนจัดไฟหรือผู้กากับได้รับคาชมมากพอๆกับนักแสดง'
โรงเรียนมีศิลปินที่มีความสามารถมากมาย และโรงเรียนมีพื้นที่สตูดิโอ
กว้างขวางให้พวกเขา โรงเรียนเก่งมากทางดนตรี
(ซึ่งคุณก็อาจจะเดาได้อยู่แล้ว จากพื้นฐานของอาจารย์ใหญ่)
โรงเรียนมีวงนักร้องประสานเสียง สามวง และวงดนตรีหลายวง รวมถึง
วงดนตรีร็อค และวงดนตรีแจส
ประมาณหนึ่งในสามของนักเรียนเรียนดนตรี
บางคนเรียนถึงระดับอนุปริญญา
นักเรียนรักห้องเรียนดนตรีทันสมัยของโรงเรียน และมีนักเรียนกลุ่มหนึ่ง
ชอบมาเยี่ยมและรับประทานอาหารกลางวันขณะคุยงานในห้องอัดเสียง
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มีไปทัศนศึกษาในสถานที่ที่ไกลออกไปเช่น Portsmouth)
เวลาเข้าและออกของรถบัส เที่ยงตรงราวกับเที่ยวบิน ที่สนามบิน
Heathrowคุณครูประจาบ้านท่านหนึ่งบอกว่า
'การปกครองและให้คะแนนบ้าน
ช่วยให้กิจวัตรยามเช้าผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยราวกับการทางานของนาฬิกา'
ตั้งแต่การตื่นนอน เก็บที่นอน เก็บผ้าห่ม ซ้อนตะกร้าซักผ้า (ใช่แล้ว
คุณได้รับผ้าซักใหม่ๆทุกวัน) เปิดหน้าต่าง และอาหารเช้า
ถึงจะมีป้ายเคลือบพลาสติกที่เขียนว่า
'บ้านนี้สกปรกเกินกว่าจะทาความสะอาดได้' วางไว้ข้างๆ
แต่มันดีมากที่ไม่ต้องใช้ป้ายนี้นักเรียนคนหนึ่งบอกว่า
'เราจดรายการว่าอยากได้อะไรในการแชร์ห้องนอนกับเพื่อน
และครูประจาบ้านจะพยายามทาให้เกิดขึ้นตามที่ขอ'
'คาเตือนอย่างสุภาพสาหรับนักเรียนต่างชาติในการใช้พื้นที่ส่วนกลางคือ
ต้องใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนต่างชาติมาจากประเทศต่างๆทั่วโลก
และแผนที่โลกที่ก าแพงแสดงว่าพวกเขามาจากประเทศไหนกันบ้าง ที่จริงแล้ว
โรงเรียนมีนักเรียนประจาเต็มเวลาจานวนมากเพราะมีนักเรียนต่างชาติจานวนม
าก แต่โรงเรียนก็มีตัวเลือกอื่นๆ
นักเรียนไปกลับสามารถทดลองประสบการณ์ใหม่และลงทะเบียนเพื่ออยู่ประจ
าได้เป็น ครั้งคราว ครูใหญ่ประจาบ้านกล่าวว่า 'ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์
จะมีนักเรียนประจาประมาณ 120 จาก 200 คน พักอยู่ในโรงเรียน'
ผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่า
'ถ้าคุณต้องการประสบการณ์นักเรียนประจาในบ้านสไตล์Manor
ที่นี่อาจไม่เหมาะสาหรับคุณ แต่เราอาจต้องมองข้ามตัวตึก
เพื่อจะเห็นว่านักเรียนที่นี่สนุกกันขนาดไหน' 'ในบ้านพักของลูกชาย
มีนักเรียนจากต่างชาติจากหลายประเทศ ลูกหลานจากบริษัทกลั่นเครื่องดื่ม
จากครอบครัวทหาร และจากครอบครัวร่ารวย – แต่ตามวิถีของ LVS
ทุกคนเท่ากันหมด'

นักเรียนประจา
โรงเรียนมีบ้านพักสาหรับนักเรียนประจา 4 หลัง
(สามหลังสาหรับนักเรียนประถมต้น และมัธยม
ซึ่งแยกสาหรับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง และบ้านพักแบบรวม
สาหรับนักเรียน Form 6)
และอีกสามหลังสาหรับนักเรียนไปกลับกาลังจะรวมกันเป็น 6
หลังสาหรับนักเรียนทุกคน อาจารย์ใหญ่กล่าวว่า
'มันเป็นเรื่องดีสาหรับการสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน'
บรรยากาศในบ้านพักสบายเหมือนบ้าน แต่ใช้งานได้จริง
โดยมีเก้าอี้นั่งหนังและภาพถ่ายน่ามองในส่วนกลางขนาดใหญ่
ห้องนอนปูพรม สามารถรับนักเรียนได้ตั้งแต่1 ถึง 5 คน
นักเรียนคนหนึ่งบอกพวกเราว่า 'ผมมาประเทศอังกฤษเมื่อสองปีที่แล้ว
ปรับตัวได้เร็วมากกว่าที่คิดไว้เยอะ โรงเรียนช่วยได้มากครับ'
ครูประจาบ้านเป็นผู้มีประสบการณ์ครูเป็นผู้รู้ในเรื่องการจัดการ
ความคิดถึงบ้านเมื่อความรู้สึกนั้นเอ่อล้นขึ้นมา
(ครูประจาบ้านคนหนึ่งกล่าวว่า
'เรามักพบนักเรียนหนึ่งหรือสองคนในแต่ละปีในแต่ละบ้านมีอาการคิดถึงบ้า
น โดยปกตินักเรียนจะใช้เวลาประมาณสองหรือสามอาทิตย์ในการปรับตัว')
ครูประจาบ้านเป็นคนกระตือรือร้น ใจดีและมองโลกในแง่ดี
(คุณครูคนหนึ่งเพิ่งจัดระบบติดตามตัวแบบดิจิตอล ซึ่งทาให้ครูประจาบ้าน
และผู้ปกครองสามารถติดตามเด็กได้ตลอดเวลา) การทาให้มือ (และสมอง)
ว่างๆยุ่งอยู่ตลอดเวลา โดยการหากิจกรรมให้ทาอย่างต่อเนื่อง
เป็นเรื่องสาคัญอันดับหนึ่ง แต่ไม่ใช่ไม่มีการหยุดพัก หลังโรงเรียนเลิก
โรงเรียนจัดเวลาพักผ่อนตั้งแต่4 โมง ถึง 5 โมง 50 นาที
(โดยปกตินักเรียนจะมีคลับหรือนักเรียนตั้งแต่9 ขวบขึ้นไป จะไป Ascot)
หลังจากนั้นคือเวลาอาหารเย็น เวลาทาการบ้าน และ เวลาว่างอีกหนึ่งชั่วโมง
ก่อนเข้านอนเวลา 3 ทุ่มครึ่ง ในวันหยุดสุดสัปดาห์โรงเรียนมีรถบัสขนาดเล็ก
(ต้องจองกันชั่วโมงต่อชั่วโมง) เพื่อรับส่งทีมนักกีฬา และนักเรียนประจา
ไปทากิจกรรมต่างๆ (ไปซื้อของ ไปดูหนัง ไปโบว์ลิ่ง ไปเดินเล่นที่สวน
Windsor Great Park ไปขับรถโกคาร์ท ไปเล่นเพนท์บอล
กิจกรรมทั้งหมดเป็นที่ช ื่นชอบ และบางครั้ง
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ฉากหลัง และ บรรยากาศ
สถานที่ของโรงเรียนเคยเป็นที่ต ั้งของ Heatherdown
โรงเรียนเตรียมแบบดั้งเดิมสาหรับเด็กชาย และโรงเรียนเก่าของ David
Cameron ก่อนที่จะไปเรียนต่อที่วิทยาลัย Eton ที่มีระบบรถไฟขนาดเล็ก
อยู่ในโรงเรียน Heatherdown ถูกรื้อไปในปี2525 เมื่อบริษัท Licensed
Trade Charity ที่ตั้งขึ้นเมื่อเมื่อสองร้อยปีก่อนเพื่อช่วยเหลือพนักงานใน
บริษัทขายเครื่อ งดื่มและบริหารงานโรงเรียนในปัจจุบัน
ตัดสินใจขายที่ในเมือง Slough ให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดัง
ซึ่งมีศักยภาพให้งบประมาณ ก่อสร้างสถานที่
ที่หนังสือชี้ชวนของโครงการเรียกว่า 'โรงเรียนประจาที่ทันสมัยที่สุดใน
สหราชอาณาจักร'
แม้ว่าแผนผังตึกอิฐสีแดงที่ร่างอย่างบรรจงตามสไตล์ปี80
จะไม่ทันสมัยสาหรับการเป็นโรงเรียนอีกต่อไป
แต่ตัวตึกยังดูร่วมสมัยได้อย่างน่าแปลกใจและคงไว้ด้วยความสาคัญพื้นฐา
น ต่างๆ โรงเรียนมีห้องที่เหมาะสมกับวิชาที่ต ้องการห้องกว้างๆ
เช่นการแสดงศิลปะ โดยไม่ต้องไปหาพื้น ที่ไกลๆข้างนอก
ห้องเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกันจะอยู่ใกล้ๆกัน เพื่อให้นักเรียน
เปลี่ยนห้องเรียนได้สะดวก โรงเรียนมีบรรยากาศคล้ายๆวิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก และมีโปรแกรมปรับเฟอร์นิเจอร์
เพื่อให้สถานที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่โรงเรียนกาลังจะทาต่อไป
คือปรับปรุงโรงอาหาร (นักเรียนกล่าวว่าโรงอาหารเสิร์ฟอาหาร
'อร่อยและหลากหลาย') โดยให้มีประตูเปิดปิดสองทางไปยังพื้นที่
นั่งรับประทานอาหารด้านนอก พื้นที่25 เอเคอร์ด้านนอก
เหมาะสาหรับการเล่นกีฬาหลายประเภท และมีสะพานขนาดเล็ก
ทอดข้ามทะเลสาบทรงสวยสมบูรณ์แบบ

โรงเรียนเด็กเล็กสว่างและมีสีสันสดใส
มีพื้นที่เล่นกว้างขวางสาหรับเด็กหัดเดิน ม้านั่ง Buddy
(เด็กนักเรียนบอกว่า ไม่ค่อยได้ใช้เพราะไม่มีใครเหงา) และเครื่อ
งเล่นไม้หลายชิ้นสาหรับปีนป่ายและหาสมดุลร่างกาย นักเรียนตั้งแต่Year
3 เป็นต้นไป มีพื้นที่เป็นส่วนตัวที่มองเห็นได้แม้ไม่ต้องลากเส้นแบ่ง
ในบริเวณที่เชื่อมต่อกัน
ส่วนต้อนรับมีห้องเรียนนอกอาคารและบ้านของเล่น
น่ารักสาหรับเป็นจุดเริ่มของการเล่นบทบาทสมมุติต่างๆ
บรรยากาศทั่วไปชวนให้รู้สึกสบายและผ่อนคลาย แม้นักเรียนจะเรียน
และทางานหนัก เด็กๆจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งคาถามและคิด
โรงเรียนยกเลิกการใช้เสียงกริ่งบอกชั่วโมงเรียนเมื่อกระดิ่งแตกไปเมื่อห้าปี
ก่อน และมันเป็นการยกเลิก
ความจาเป็นที่ครูต้องจบประโยคกลางคันไปด้วย
การใช้กระดิ่งบอกชั่วโมงเรียนไม่ได้นากลับมาใช้ตั้งแต่นั้นมา
ตอนที่เราแวะชมโรงเรียน บ้านที่ถูกตั้งชื่อตามเครื่องดื่มชื่อดัง เช่น
Guinness และ Carlsberg กาลังจะเปลี่ยนชื่อ อาจารย์ใหญ่กล่าวว่า
'ประวัติที่เชื่อมต่อกับ LTC เป็นเรื่องที่ดีแต่คุณจะตั้งชื่อบ้านตามบุหรี่หรือ
อย่างไรก็ตาม โรงงานกลั่นเครื่องดื่มบางแห่งเลิกกิจการไปแล้วด้วยซ้า'
โรงเรียนมีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับวันที่นานกว่าปกติเช่น
การบริการอาหาร และ ศูนย์เรียนรู้หลังเลิกเรียน ซึ่งเป็นที่ช
ื่นชอบของพ่อแม่ที่ท างานประจา
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การดูแลอย่างใกล้ชิด
ความเป็นอยู่ที่ดี และ
ระเบียบวินัย
โรงเรียนมีระบบการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดผ่านการทางานของกลุ่มคุ
ณครูพิเศษ ซึ่งคุณครูคนเดิม
จะดูแลนักเรียนตลอดการเป็นนักเรียนที่โรงเรียนนี้
ผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่า
'ประทับใจมากกับคุณภาพการเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคน'
ผู้ปกครองท่านอื่น ๆ บอกว่า
'โรงเรียนมีรางวัลหลายรางวัลเพื่อแจกในที่ประชุม
และไม่ใช่เฉพาะนักเรียนหัวกะทิที่ใครๆก็รู้จักเท่านั้นที่จะได้รางวัล'
นักเรียนบอกว่า นักเรียนที่อ
าจมีความประพฤติไม่ดีมีโอกาสประสบความสาเร็จไม่น้อยกว่านักเรียนตัว
อย่าง
ประสบการณ์ตรงของอาจารย์ใหญ่ทาให้เธอเข้าใจนักเรียน
ที่อาจล่าช้าในเรื่องพัฒนาการ
'ครูเคยมีปัญหาเหมือนกันเมื่ออายุประมาณ 13 และประสบการณ์ตอนนั้น
ทาให้ครูต้องการช่วยเหลือเด็กให้ถึงที่สุด จนกว่าจะไม่มีวิธีอะไรอีกแล้ว'
อาจารย์ใหญ่เชื่อว่า เด็กบางคน 'จาเป็นต้องทดสอบขอบเขต
แต่เด็กก็เข้าใจถึงความมั่นคง ที่มากับขอบเขตที่ไม่เปลียนไปเปลี่ยนมา'
โรงเรียนมีการทาโทษโดยให้กักตัว ตามลาดับขั้นตอนตามปกติ
ซึ่งการโดนกักตัวในวันเสาร์ตอนเช้าเป็นเรื่องที่แย่ที่สุด
และถ้าการลงโทษยังไม่เป็นผล นักเรียนจะถูกส่งตัวกลับบ้าน
และให้กลับมาเรียนต่อเมื่อ
ได้ตกลงกติกากันแล้ว อาจารย์ใหญ่กล่าวว่า
'ครูไม่คิดมากถ้าต้องให้นักเรียนกลับบ้านเพราะนักเรียนทาผิด เช่น
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ผิด หรือการนาแอลกอฮอล์มาโรงเรียน
สิ่งเหล่านี้ไม่มีการให้โอกาสครั้งที่สอง
แต่ครูเคยทาโทษในลักษณะนี้เพียงแค่สามหรือสี่ครั้งเท่านั้น'
มีการพาสุนัขมาที่โรงเรียนปีละ 2 หรือ 3 ครั้งเพื่อค้นหาสารเสพติด
แต่ไม่เคยพบสารใดๆ อาจารย์ใหญ่เล่าอย่างสนุกสนานว่า
'เด็กๆชอบเวลาพาสุนัขมา' โรงเรียนมีนโยบาย
ไม่ยอมรับการรังแกใดๆทั้งสิ้น 'ครูเคยถูกรังแกตอนเป็นเด็ก
และมั่นคงกับนโยบายนี้มาก
แต่โชคดีที่นักเรียนทาหน้าที่ราวกับวีรบุรุษโดยแจ้งให้ครูทราบเมื่อเห็นพฤ
ติกรรมรังแกเพื่อน'เราถามนักเรียน
ว่ารู้จักเพื่อนที่มีอาการผิดปกติด้านการรับประทานอาหาร
หรือที่มีพฤติกรรมทาร้ายตัวเอง หรือถูกรังแกหรือไม่
นักเรียนคนหนึ่งตอบว่า 'โดยส่วนตัวไม่รู้จักใครที่ม ีพฤติกรรมแบบนั้น
แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่รู้ไม่เห็นอะไร
หรือบอกว่าไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลย เพราะมันเกิดขึ้นได้ทุกที่'
คาตอบนี้แสดงว่า ไม่ใช่เพียงครูอาจารย์ที่มีความระมัดระวัง
นักเรียนยังกล่าวด้วยว่า พวกเขาอยากเห็นครู
ทุกคนปฏิบัติต่อนักเรียนแบบเท่าๆกัน นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า
'ครูบางคนเข้มงวดกว่าครูคนอื่น'
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นักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียนและผู้ปกครองเป็นมิตร ไม่เสแสร้ง และตรงไปตรงมา นักเรียนช่างคิดแต่ไม่เครียด
หลักแหลมแต่ไม่เสียมารยาท
นักเรียนแสดงออกว่าชอบโรงเรียนในลักษณะที่ไม่ได้ทาให้เราสงสัย ในวันเปิดเทอม
นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า 'รู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน มากกว่าแค่จะกลับไปโรงเรียน'
ครอบครัวของนักเรียนมีพื้นเพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ห ลากหลาย
ตั้งแต่ครอบครัวเชื้อพระวงศ์ไปจนครอบครัวที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ในระยะหลัง
โรงเรียนปรับท่าทีเข้าหาครอบครัวที่มีฐานะดีมากขึ้น
พื้นที่ภายในรัศมี15 ถึง 20 ไมล์หรือ ตะวันตกถึงเมืองของ Reading และทางเหนือถึงเมือง
Maidenhead ถือว่าเป็นย่านของโรงเรียนนี้ซึ่งรถโรงเรียน 7 สายสามารถให้บริการรับส่งได้
(รถบางสายมีนักเรียน ใช้บริการจานวนมาก ควรตรวจสอบ) อย่างไรก็ดี
โรงเรียนได้รับความสนใจ จากผู้คนจากชานเมือง London และ ตัวเมือง Berks และ Bucks
มากขึ้น 'คนท้องที่' คือกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่แม้การเปลี่ยนงาน
อาจหมายถึงการย้ายเข้าและออกจากโรงเรียนออกอยู่บ้าง แต่ก็มีไม่มากเท่าที่คิด
มีครอบครัวชาวต่างชาติบ้าง และจานวนนักเรียน ต่างชาติกาลังเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว
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การเข้าเรียน
นักเรียนส่วนมากเริ่มเรียนในโรงเรียนประถม (single form ถึง year 2)
หรือ year 3 (two forms ถึง year 5) เมื่อนักเรียนอายุประมาณ 11 ปี
โรงเรียนจะมีนักเรียนมากพอ ในการเปิดแผนกประถมปลายจากนักเรียน
ในโรงเรียน และรับนักเรียนจากภายนอกเพิ่มบ้าง
โรงเรียนสามารถรับนักเรียน Form 6 เพิ่มได้ประมาณ 35 คน
ซึ่งนักเรียนใหม่ต้องมีผลสอบ GCSE เกรด B/6 หรือดีกว่าในวิชาบังคับ
แต่มีตังเลือกอื่นๆเช่น ICT หรือกีฬา สาหรับนักเรียนที่ถนัดสายอาชีพ

หลังจบการศึกษา
90 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนี้เรียนต่อใน
มหาวิทยาลัยในหลากหลายวิชา ทั้งด้านวิชาการ เช่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
และวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งกาลังได้รับความนิยม และวิชาสายอาชีพ เช่น
การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา หรือ นิเทศศาสตร์10 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ
เริ่มทางานในสายงานต่างๆกัน นักเรียนได้รับการตอบรับจาก
มหาวิทยาลัยมากถึง 35 แห่ง และนักเรียนส่วนมากเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย
Bournemouth และมหาวิทยาลัย Oxford Brookes
ประมาณหนึ่งในสี่เรียนต่อในมหาวิทยาลัยกลุ่ม Russell และ ในปี2560
นักเรียนหนึ่งคนไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Oxford
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เรื่องการเงิน
ส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ให้พี่น้องของนักเรียน (เริ่มที่เด็กคนที่
3แต่ถ้าเด็กคนแรก หรือคนที่สอง ออกจากโรงเรียน
เด็กคนที่สามจะยังได้รบ
ั ส่วนลดอยู่) ส่วนลด 15
เปอร์เซ็นต์สาหรับลูกจ้างของกระทรวงกลาโหมและสานักการทูต มีส่วนลด 5
เปอร์เซ็นต์หากจ่ายค่าเรียนก่อนกาหนด และ ส่วนลด 20 เปอร์เซ็นต์
สาหรับบุคคลที่เคยทางานในบริษัทเครื่องดื่มที่ได้รับใบอนุญาตเป็นเวลา 5
ปีหรือนานกว่านั้น
ทุนการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านดนตรีด้านศิลปะ ด้านการแสดง และด้านกีฬา
มูลค่าไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าเรียน
โรงเรียนพยามยามทาเรื่องงบประมาณ
ให้ง่ายโดยการรวมค่าคลับและกิจกรรมหลายๆอย่างไว้ในค่าเทอมสาหรับนักเรี
ยนใน ชั้นสูง กิจกรรมพายเรือ แข่งเรือ บัลเล่ต์
การเรียนดนตรีหรือภาษาแบบตัวต่อตัว และ การเรียนเพิ่มเติม
เป็นกิจกรรมแยกต่างหากจากค่าเทอม หมายความว่า
ค่าเทอมครอบคลุมเรื่องเรียนทั้งหมด มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อยเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ควรเตรียมพร้อมสาหรับทริปท่องเที่ยวไกลๆ ของโรงเรียน
เช่นการเดินทางไป ประเทศแอฟริกาใต้หรือ ประเทศบราซิล กระนั้นก็ตาม
อาจารย์ใหญ่พยายามจากัดกิจกรรมเหล่านี้ให้น้อยที่สุด
และเตรียมงานล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งปีเพื่อให้พ่อแม่เตรียมค่าใช้จ่าย

ความคิดเห็นของเรา
ครอบครัวชอบการศึกษาที่รอบด้านในโรงเรียนที่เป็นมิตร ไม่โอ้อวด
และมีความพร้อม
เราชอบบรรยากาศของโรงเรียนที่คล้ายกลับมาหาวิทยาลัยมากเป็นพิเศษ
เราชอบการวางแผนผังสมัยใหม่และ ชอบการที่โรงเรียนรูปแบบ nonselective
เป็นจุดเริ่มต้นของความสาเร็จมากกว่าข้ออ้างเมื่อไม่ประสบความสาเร็จ
ความสาเร็จของโรงเรียน พิสูจน์ว่าวิธีคิดนี้มีประสิทธิภาพ
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