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อาจารย์คริสติน คันนิฟฟ์ (Christine 
Cunniffe) BA MMus MBA รับ
ตำาแหน่งตั้งแต่ปี 2553. หลังจากเรียน
จบมหาวิทยาลัย ท่าน มีประสบการณ์
ด้านกฎหมาย (ซึ่งจะว่าไปแล้ว เป็นระดับ
มืออาชีพทีเดียว) โดยได้ฝึกงานหลังจบ
ปริญญาตรีกับบริษัทกฎหมายที่ตั้งอยู่
ในเมืองสลัฟ (Slough) ก่อนจะล้มเลิก
อาชีพอื่นๆ ตั้งแต่นักเปียโนจนถึงการ

เป็นผู้เชี่ยวชาญทางแฟชั่นในสังคมชนชั้นสูงในลอนดอน (ลอง
จินตนาการภาพแกรนด์เปียโนสีขาวในโรงแรมอลังการ) ทว่า สี่ปีหลัง
จากนั้น เธอก็ล้มเลิกความคิดที่จะต่อสัญญาการทำางานด้าน
กฎหมาย เมื่อว่าที่สามีของเธอชี้ให้เห็นจำานวนปีที่ต้องใช้ในการฝึก
ศึกษา เธอจึงมาทดลอง มาทำางานสอนแทน ซึ่งก็ปรากฏว่า อาจารย์
หลงรักงานสอนดนตรีตั้งแต่เริ่มทำางาน และได้เป็นหัวหน้าแผนกวิชา
ดนตรีตั้งแต่แรก โดยครั้งแรกเป็นหัวหน้าที่โรงเรียนสตีเวนเนจ 
(Stevenage) แล้วจากนั้น ไปสอน โรงเรียน เซนต์ เบอร์นาร์ดส์ (St 
Bernard’s) ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาประถมและมัธยมแบบคัด
เลือกเข้าเรียนในเมืองสลัฟอาจารย์เข้ารับตำาแหน่ง ผู้อำานวยการวิชา
ดนตรีที่มุ่งมั่นทของโรงเรียนแอลวีเอส แอสคอต( LVS Ascot ) 
ในปี 2546.

(ตอนที่อาจารย์เข้ามาเริ่มทำางานนั้น โรงเรียนนี้ไม่มีกลุ่มนักร้อง
ประสานเสียง แต่เพียงสองเทอมหลังจากนั้น กลุ่มนักร้องประสาน
เสียงโรงเรียน ได้แสดงเพลง Gloria ของ Vivaldi ที่โบสถ์ของอี
ตันคอลเลจ) ด้วยความที่เป็นคนสบาย ๆ มั่นใจ และคนเข้าถึงง่าย 
อาจารย์มีบุคลิกเปิดเผยอย่างมาก (หรือถ้าไม่เคยมีมาก่อน) สำาหรับ
การเป็นอาจารย์ใหญ่ ซึ่งอาจารย์รู้สึกว่า นักเรียนได้รับประโยชน์จาก
สิ่งนี้ ‘ถ้าครูสงสัยในตัวเอง ครูจะยอมรับว่ารู้สึกอย่างนั้น– เด็กๆ 

ต้องพบกับปัญหาในชีวิตอยู่แล้ว แล้วเราจะเสร้งทำาไปทำาไม่ไม่มีอะไร’ 
อาจารย์พักอาศัยอยู่ในโรงเรียนพร้อมกับสามี และลูกคนเล็ก ซึ่งก็
เรียนที่โรงเรียนนี้เช่นกัน (บุตรคนโตสองคนของอาจารย์เข้าเรียน
มหาวิทยาลัยแล้ว) ซึ่งบุตรทั้งสามคนเป็นหัวข้อของการ บทสนทนา
อยู่เสมอ ‘ครูเป็นคนยอมรับความจริงเกี่ยวกับประสบการณ์การเป็น
แม่ และครูอยากให้ผู้ปกครองทราบว่า ครูเข้าใจดีว่า คุณพ่อคุณแม่ 
กำาลังเผชิญกับสิ่งใดบ้าง’ และอาจารย์ก็ทำาอย่างที่พูดสำาเร็จจริง ๆ ผู้
ปกครองกล่าวถึงอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นคน ‘เห็นอกเห็นใจ’ และ ‘เข้า
อกเข้าใจ’ ผู้ปกครองทุกท่านมีอีเมลของอาจารย์สำาหรับการส่ง
ข้อความหาอาจารย์ และอาจารย์สามารถรับคำาตำาหนิได้อย่างดี ( ‘ครู
ไม่อยากให้ใครๆ พูดแต่สิ่งที่เขาคิดว่าครูอยากได้ยิน แต่อยากให้พูด
ตรงๆ’ และทุกคนก็ทำาแบบนั้น) อาจารย์เป็นผู้จัดการวงนักร้อง
ประสานเสียงผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ของโ รงเรียน ‘ ซึ่งเป็นเรื่องที่
สนุกมากและดีมากในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน’ ผู้ปกครอง
ท่านหนึ่งบอกเราว่า ‘อาจารย์ไม่ทำาให้เรารู้สึกว่าถูกข่ม เพราะอาจารย์ 
ไม่เคยวางตัวว่า ดูฉันสิ ฉัน “เป็นอาจารย์ใหญ่”’ ในขณะที่ผู้ปกครอง
คนอื่นชี้ให้เห็นๆ ความเชี่ยวชาญในกลยุทธ์ของเธอ ‘อาจารย์ เข้าใจ
งานของตัวเองเป็นอย่างดี และทราบดีว่า จะพัฒนาโรงเรียนไปใน 
ทิศทางใดและอย่างไร’ นักเรียนต่างชอบอาจารย์ นักเรียนชั้นเด็ก
เล็ก จะเข้าไปกอดเมื่อเห็นเธอ ในขณะที่นักเรียนบางคนในชั้นที่โตขึ้น
มา บอกว่า ไม่ค่อยจะเห็นอาจารย์ นอกจากเวลามีประชุม อาจารย์
กล่าวว่า ไม่มีเวลาสอนเท่าใด แต่ก็พร้อมเข้ามาแก้ปัญหาเมื่อต้องการ 
ในวงการอาจารย์ใหญ่ อาจารย์เป็นคนดังเพราะออกรายการ 
โทรทัศน์ เช่น รายการ This Morning ทางช่อง ITV เป็นประจำา 
และถกปัญหาต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความเครียดในวันเปิดเทอม ไปจน
กระทั่งคำาถามว่า ควรจะมีการบ้าน ในช่วงวันหยุดหรือไม่ (ควรสิ 
แน่นอนอยู่แล้ว มีการบ้านวันละนิดละหน่อยไม่ใช่เรื่องแย่) อาจารย์
ใหญ่

โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนแบบไม่คัดเลือกแต่ก็ไม่ใช่ว่า จะเรียนกันง่าย 
ๆ เสียเมื่อไร ‘โรงเรียนคิดเหมือนโรงเรียนสายวิชาการซึ่งหมายความว่า 
โรงเรียนทราบว่า เมื่อใดควรกวดขันและเมื่อใดควรปล่อยเพื่อให้นักเรียนได้
ผลการเรียนที่ดีที่สุด’ ผู้ปกครองกล่าวว่า ในกรณีที่นักเรียนมีผลสอบ
คะแนน ต่ากว่าเกณฑ์ประเมินระหว่างการสอบทดลอง นักเรียนจะต้องสอบ
ซ่อมหลายครั้ง แต่ทั้งนี้ ไม่มีการกดดัน ‘โดยทั่วไปแล้ว เด็กๆ มักบรรลุ
ศักยภาพของตัวเองได้อย่างพึงพอใจ และดูเหมือนว่า โรงเรียนทราบดีว่า 
ทางที่ดีที่สุดในการสอนนักเรียนแต่ละคนคืออะไร’

พันธกิจสำาหรับชั้นเด็กเล็กคือต้องมั่นใจว่า ไม่มีเด็กคนไหนถูกทิ้งไว้ตาม
ลำาพังในพื้นที่ในการศึกษาที่ยากลำาบาก โรงเรียนมีการพูดคุยกับเด็กๆที่อาจ 
‘เรียนไม่ทันเพื่อนหรือเรียนเร็วกว่าเพื่อน’ อย่าง สม่าเสมอ วิชาที่เด็กๆ ชอบ
กันมากที่สุดคือการอ่านเขียน (ซึ่งมาจากโครงการการอ่านหนังสือในห้อง
สมุดซึ่งเป็นที่โปรดปรานของเด็ก ที่ต่อมาได้กลายมาเป็นวิชาหลักใน
โรงเรียน วิชานี้สามารถทดสอบความเข้าใจของเด็กๆ ได้มากกว่า การให้
รางวัลเพราะรีบอ่านหนังสือให้จบเล่มเร็วๆ ) และวิชาวิทยาศาสตร์ ใน Year 
6 ซึ่งเด็กๆ มีความสุขมาก ‘เราได้จุดตะเกียงบุนเซินด้วยครับ’ นักเรียน
สามารถเลือกและผสมวิชาต่าง ๆ ใน หลักสูตรมาตรฐานระดับประเทศต่างๆ 
ถ้า รูปแบบไหนใช้ได้ดีแล้ว ก็สามารถใช้ต่อ หรือปรับปรุงได้ ถ้ารูปแบบไหน
ไม่เข้ากับนักเรียน ก็ไม่จำาเป็นนต้องเลือก และโรงเรียนยอมรับความการ
ยืดหยุ่นทางความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้อาจารย์สามารถปรับหลักสูตรได้ 
หากเป็นเรื่องที่เหมาะสม โรงเรียนมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา โดย
สอนนักเรียนตั้งแต่ชั้น Year 5 หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ชั้น Year 3 และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ชั้น Year 7 โดยยมีนักเรียนต่อ
ชั้นเรียนโดยเฉลี่ย 13 ถึง 15 คน และไม่เกิน 20 คนต่อชั้นเรียน

การพัฒนาของเด็กๆ สูงกว่าค่าเฉลี่ยจากทั่วประเทศ และเด็กๆ มีผลการ
สอบที่ดีสำาหรับโรงเรียนแบบไม่คัดเลือก ที่มี ขนาดใหญ่เช่นนี้ในปี 2560 มี
นักเรียน 30 เปอร์เซ็นต์ ที่สอบได้ A*- A/9-7 ในการสอบ GCSE มีนักเรียน
ประมาณ 9 หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ สอบได้ระดับกลางใน 20 วิชา โดยที่ไม่มีวิชา
ลาตินและวิชาคลาสสิก แต่มีวิชากฎหมาย จิตวิทยา พละศึกษา และสื่อ/
ธุรกิจศึกษา โดยทั้งนี้เมื่อไม่นานมานี้นั้น วิชาศาสนาศึกษา ได้ถูกเปลี่ยนเป็น
วิชาปรัชญา หลายวิชาในหมวดสายวิชาชีพ ( BTechs) เป็นที่ช ื่นชอบ ‘พวก
เราชอบให้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเด็กๆ ที่ต่างกัน
ไปและในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยก็เปิดกว้างมากขึ้นสำาหรับการเรียนแบบผสม 
‘ โดยอย่างไรเสีย นักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างน้อยสอง
วิชา แต่ไม่บังคับให้เรียนวิชาภาษา (นักเรียนสามารถเลือกสองวิชาจากวิชา
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน และภาษาเยอรมันในชั้น Year 7) ‘ครูมี
ประสบการณ์ตรงจากลูกของตัวเอง กับคนที่ไม่ชอบภาษาแล้ว การจะสู้ให้
ผ่านวิชาภาษาในการสอบ GCSE เป็นเรื่องยากมาก ๆ ‘ อาจารย์กล่าว 
นักเรียนประมาณร้อยละ 65 สามารถเรียนได้ถึงชั้นซิกซ์ฟอร์ม (Sixth 
Form) ซึ่งมากกว่าแต่ก่อน ซึ่งแน่นอน นี่เป็นเพราะตึกใหม่ที่มีชีวิตชีวา
สำาหรับชั้นซิกซ์ฟอร์ม โดยมีบริเวณสำาหรับอ่านหนังสือที่ทันสมัย ซึ่งภาค
ธุรกิจหลัก ๆ อาจภูมิใจ หลักสูตรใหม่มี 30 วิชา รวมทั้งวิชากฎหมายและ
จิตวิทยา ในปี 2560 มีนักเรียน 48 เปอร์เซ็นต์ ได้เกรด A*-B และ 16 
เปอร์เซ็นต์ ได้เกรด A*/A 

โรงเรียนมีโครงการวิชาการสำาหรับนักเรียนที่มีพรรสวรรค์และความ
สามารถพิเศษซึ่งมีผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่เป็นผู้ดูแล ซึ่งนักเรียนที่มีความ
ต้องการการศึกษาพิเศษ (SEN) ‘สำาหรับ ‘ตราบใดที่นักเรียนต้องการ ความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกห้องเรียนเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ ก็ไม่ได้เป็น
ปัญหาแต่อย่างใด’ แต่ถ้าต้องการความช่วยเหลือมากกว่านั้น การที่นักเรียน
จะเรียนทันตามหลักสูตรก็อาจเป็นเรื่องยาก’ อาจารย์กล่าว ผู้ปกครองของ
เด็กที่มีปัญหาซับซ้อนท่านหนึ่งกล่าวว่า ‘โรงเรียนไม่ได้แสร้งว่ามีคำาตอบ
สำาหรับทุกอย่าง แต่โรงเรียนยินดีที่จะลองสิ่งใหม่ๆ และเปิดกว้างมาก’

อาจารย ์ใหญ ่
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ปรัชญาทางการกีฬาของโรงเรียนคือต้องมีกิจกรรมสำาหรับทุกคน 
อาจารย์ใหญ่กล่าวว่า ‘เราไม่ใช่โรงเรียนที่บังคับเด็กผู้ชายทุกคนให้เล่นรักบี้ 
และให้เด็กผู้หญิงทุกคนให้เล่นเน็ตบอล จริงๆ แล้ว กีฬาที่เป็นที่ช ื่นชอบใน 
หมู่เด็กผู้ชายคือฮอกกี้ ซึ่งดีสำาหรับเด็กผู้ชายที่ไม่ชอบกีฬาที่มีการปะทะ 
อย่างไรก็ตาม พวกเราชอบกีฬาที่เล่นเป็นทีมมากกว่า และ กีฬาเป็น
กิจกรรมบังคับสำาหรับทุกคน รวมถึงนักเรียนในชั้นซิกซ์ฟอร์ม สิ่งที่เรา
ต้องการคือ เมื่อนักเรียนเรียนจบ เขาจะออกจากโรงเรียนไปโดยมีความรัก
ในกีฬาไปตลอดชีวิต และถ้านักเรียนเป็นคนไม่ได้โดดเด่นในทางกีฬา เขาจะ
เรียนรู้ที่จะไม่ท้อถอย’ อย่างไรก็ตาม เด็ก ๆ ก็มีบ่นมีงอแงบ้าง ผู้ปกครอง
ท่านหนึ่งบอกเราว่า ‘คุณจะเห็นว่า มีเด็กบางคนยืนกอดอกอยู่ข้างสนาม 
แต่เด็กส่วนใหญ่ชอบกีฬา’ สิ่งอำานวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมของ
โรงเรียนคือ โถงเล่นกีฬาสองแห่ง โดยโถงใหญ่ มีหน้าผาจำาลองและ
ตาข่ายสำาหรับเล่นคริกเกต และโถงเล่นกีฬาที่เล็กกว่า มีพื้นที่นุ่มเพื่อให้
เวลาเล่นยูโดหรือกีฬาที่มีการปะทะอื่นๆ แล้วล้มก็จะไม่เจ็บ สระน้าอุ่นน่าว่าย
ได้รับความนิยม และเป็นสถานที่สำาหรับการฝึก และทำากิจกรรมหลายอย่าง
สำาหรับนักเรียนทุกระดับความสามารถ สระน้ำาเปิดตั้งแต่เวลา 6.30 น.สาม
ครั้งต่อสัปดาห์ เพลงป๊อปจังหวะแน่นๆ ทำาให้ห้องฟิตเนสเป็นที่น่าสนใจ
สำาหรับวัยรุ่น นักเรียนในชั้นซิกซ์ฟอร์ม โรงเรียนมีสถาบันฝึกกอล์ฟแบบอี
ลีทต์ สำาหรับนักเรียนในชั้นซิกซ์ฟอร์ม ซึ่งรวมการฝึกจากคลับใกล้
โรงเรียนกับวิทยาศาสตร์กีฬาในชั้นสายอาชีพ BTec โรงเรียนชนะการ
แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนมากมาย เช่น การแข่งขันรักบี้ ฟุตบอล เน็ต
บอล และฮอกกี้ โรงเรียนส่งนักกีฬาและนักว่ายน้ำาไปแข่ง และ ทีมรองก็ฝึก
กันอย่างจริงจังไม่แพ้ทีมหลักเลยทีเดียว ซึ่งผู้ปกครองจะชอบทีมหลัก
มากกว่า ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่จะชอบมากวก่า แต่ผู้ปกครองบางคนกลับ
เห็นว่า เป็นแต้มต่อกับคนที่มีใจแคบ อย่างไรก็ตาม ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน
ว่า โรงเรียนให้การสนับสนุนนักเรียนซึ่งมุ่งมั่นด้านความสาเร็จใ นการแข่ง
กีฬานอกโรงเรียนเป็นอย่างมาก

วิชาการละครเป็นวิชาที่สนุกมาก ผู้ปกครองทุกท่านที่เราพูดคุยด้วยชื่นชม
การแสดงของนักเรียนที่ซ ้อมกันมาอย่างดี ผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่า 
‘การที่ได้เห็นฝ่ายจัดไฟหรือผู้กำากับได้รับคำาชมมากพอ ๆ กับนักแสดงเป็น
สิ่งที่ดีมาก’ โรงเรียนสัญญาณบ่งบอกว่า มีนักเรียนที่มีความสามารถทาง
ด้านงานศิลป์มากมาย และโรงเรียนมีพื้นที่สตูดิโอ กว้างขวางให้พวกเขา 
สำาหรับเรื่องดนตรีแล้ว (ซึ่งคุณก็อาจจะเดาได้อยู่แล้ว จากพื้นฐานของ
อาจารย์ใหญ่) โรงเรียนขึ้นชื่อในด้านนี้มาก โรงเรียนมีกลุ่มนักร้องประสาน
เสียง สามกลุ่ม และวงดนตรีหลายวง รวมถึง วงดนตรีร็อค และวงดนตรี
แจ๊ส โดยนักเรียนประมาณหนึ่งในสามเรียนเครื่องดนตรีด้วย นักเรียนบาง
คนเรียนจนได้รับประกาศนียบัตร นักเรียนรักห้องเรียนดนตรีทันสมัยของ
โรงเรียน และมีนักเรียนกลุ่มหนึ่ง ชอบมาเยี่ยมและรับประทานอาหารกลาง
วันขณะคุยงานในห้องอัดเสียง_ 

เกมสก์ ฬีา ทางเล อืก
และศ ลิปะ
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เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งบอกว่า ‘การตั้งนักเรียนในการรับผิดชอบและให้
ระดับคะแนนคณะบ้าน ช่วยให้ทำากิจวัตรยามเช้าผ่านได้อย่างมีวินัย
และเรียบร้อย’ ตั้งแต่การตื่นนอน เก็บที่นอน เก็บผ้าห่ม ซ้อน
ตะกร้าซักผ้า (ใช่แล้ว คุณได้รับผ้าซักใหม่ๆ ทุกวัน) เปิดหน้าต่าง 
และอาหารเช้า ถึงจะมีป้ายเคลือบพลาสติกที่เขียนว่า ‘บ้านนี้
สกปรกเกินกว่าจะทำาความสะอาดได้’ วางไว้ข้างๆ แต่ดีมากที่แทบ
ไม่ต้องใช้ป้ายนี้ 

นักเรียนคนหนึ่งบอกว่า ‘เราจดรายการว่า อยากแชร์ห้องนอนกับ
เพื่อนคนใด และเจ้าหน้าที่ประจำาบ้านจะพยายามทำาตามคำาขอขอ’ 
‘คำาเตือนอย่างสุภาพสำาหรับนักเรียนต่างชาติในการใช้พื้นที่ส่วน
กลางคือ ต้องพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษ โดยมีแผนที่โลกบนฝา
ผนังแสดงว่านักเรียนมาจากที่ใดกันบ้าง ที่จริงแล้ว โรงเรียนมี
นักเรียนอยู่ประจำาจำานวนมากเพราะมีนักเรียนต่างชาติจำานวนม 
าก แต่โรงเรียนก็มีตัวเลือกอื่นๆ นักเรียนไปกลับสามารถทดลอง
ประสบการณ์ใหม่และลงทะเบียนเพื่ออยู่ประจำาได้เป็นครั้งคราว ครู
ใหญ่ประจำาบ้านกล่าวว่า ‘ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ จะมีนักเรียนประจำา
ประมาณ 120 จาก 200 คน พักอยู่ในโรงเรียน’ ผู้ปกครองท่าน
หนึ่งกล่าวว่า ‘ถ้าคุณต้องการประสบการณ์นักเรียนประจำาในบ้าน
แบบคฤหาส์ ที่นี่อาจไม่เหมาะสำาหรับคุณ แต่เราอาจต้องมองข้าม
ตัวตึก เพื่อจะเห็นว่านักเรียนที่นี่สนุกกันขนาดไหน’ ‘ในบ้านพักของ
ลูกชาย มีนักเรียนจากต่างชาติจากหลายประเทศ ลูกหลานจาก
บริษัทกลั่นเครื่องดื่ม จากครอบครัวทหาร และจากครอบครัวร่า
รวย – แต่ตามวิถีของ LVS ทุกคนเท่ากันหมด’

โรงเรียนมีบ้านพักสำาหรับนักเรียนประจำา 4 หลัง (สามหลังสำาหรับ
นักเรียนประถมต้น และมัธยม ซึ่งแยกเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง และ
บ้านพักแบบรวม สำาหรับนักเรียนซิกซ์ฟอร์ม) และอีกสามหลังสำาหรับ
นักเรียนไปกลับซึ่งจะรวมกันเป็น 6 หลังสาหรับนักเรียนทุกคน อาจารย์
ใหญ่กล่าวว่า ‘ดีสาหรับการรวมกลุ่มนักเรียนเข้าด้วยกัน’ บรรยากาศใน
บ้านพักสบายเหมือนบ้าน แต่ใช้งานได้จริง โดยมีเก้าอี้นั่งหนังและ
ภาพถ่ายน่ามองในส่วนกลางขนาดใหญ่ ห้องนอนปูพรม สามารถรับ
นักเรียนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 5 คน นักเรียนคนหนึ่งบอกพวกเราว่า ‘ผมมา
ประเทศอังกฤษเมื่อสองปีที่แล้ว ปรับตัวได้เร็วมากกว่าที่คิดไว้เยอะ 
โรงเรียนช่วยได้มากครับ’ ครูประจำาบ้านเป็นผู้มีประสบการณ์ ครูเป็นผู้รู้
ในเรื่องการจัดการ ความคิดถึงบ้านเมื่อความรู้สึกนั้นเอ่อล้นขึ้นมา (ครู
ประจำาบ้านคนหนึ่งกล่าวว่า ‘เรามักพบนักเรียนหนึ่งหรือสองคนในแต่ละ
ปีในแต่ละบ้านมีอาการคิดถึงบ้า น โดยปกตินักเรียนจะใช้เวลาประมาณ
สองหรือสามอาทิตย์ ในการปรับตัว’)

ครูประจำาบ้านเป็นคนกระตือรือร้น ใจดี และมองโลกในแง่ดี (คุณครูคน
หนึ่งเพิ่งจัดระบบติดตามตัวแบบดิจิตอล ซึ่งทาให้ครูประจำาบ้าน และผู้
ปกครองสามารถติดตามเด็กได้ตลอดเวลา) การทำาให้มือ (และสมอง) 
ว่าง ๆ ยุ่งอยู่ตลอดเวลา โดยการหากิจกรรมให้ทำาอย่างต่อเนื่อง เป็น
เรื่องสาคัญอันดับหนึ่ง แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีการหยุดพัก หลังโรงเรียน
เลิก โรงเรียนจัดเวลาพักผ่อนตั้งแต่ 4 โมง ถึง 5 โมง 50 นาที (โดย
ปกตินักเรียนจะมีสโมสรหรือนักเรียนตั้งแต่ 9 ขวบขึ้นไป จะไป Ascot) 
หลังจากนั้นคือเวลาอาหารเย็น เวลาทำาการบ้าน และเวลาว่างอีกหนึ่ง
ชั่วโมง ก่อนเข้านอนเวลา 3 ทุ่มครึ่ง ในวันหยุดสุดสัปดาห์ โรงเรียนมีรถ
บัสขนาดเล็ก (ต้องจองกันชั่วโมงต่อชั่วโมง) เพื่อรับส่งทีมนักกีฬา และ
นักเรียนประจำา ไปทำากิจกรรมต่างๆ (ไปซื้อของ ไปดูหนัง ไปโบว์ลิ่ง ไป
เดินเล่นที่สวน Windsor Great Park ไปขับรถโกคาร์ท ไปเล่นเพนท์
บอล กิจกรรมทั้งหมดเป็นที่ช ื่นชอบ และบางครั้ง

สถานที่ของโรงเรียนเคยเป็นที่ต ั้งของ Heatherdown โรงเรียน
เตรียมแบบดั้งเดิมสำาหรับเด็กชาย และโรงเรียนเก่าของเดวิด คาเม
รอน ( David Cameron ) ก่อนที่จะไปเรียนต่อที่วิทยาลัยอีตัน ( 
Eton) ที่มีระบบรถไฟขนาดเล็ก อยู่ในโรงเรียน Heatherdown ถูก
รื้อไปในปี 2525 เมื่อบริษัท Licensed Trade Charity ที่ตั้งขึ้น
เมื่อเมื่อสองร้อยปีก่อนเพื่อช่วยเหลือพนักงานใน บริษัทขายเครื่อง
ดื่มและบริหารงานโรงเรียนในปัจจุบัน ตัดสินใจขายที่ในเมือง 
Slough ให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดัง ซึ่งมีศักยภาพให้งบประมาณ 
ก่อสร้างสถานที่ ที่หนังสือชี้ชวนของโครงการเรียกว่า ‘โรงเรียนประ
จำาาที่ทันสมัยที่สุดใน สหราชอาณาจักร’

แม้ว่าแผนผังตึกอิฐสีแดงที่ร่างอย่างบรรจงตามสไตล์ปี 80 จะไม่ทัน
สมัยสาหรับการเป็นโรงเรียนอีกต่อไป แต่ตัวตึกยังดูร่วมสมัยได้
อย่างน่าแปลกใจและคงไว้ด้วยความสาคัญพื้นฐา น ต่างๆ โรงเรียน
มีห้องที่เหมาะสมกับวิชาที่ต้องการห้องกว้างๆ เช่นการแสดงศิลปะ 
โดยไม่ต้องไปหาพื้น ที่ไกลๆ ข้างนอก ห้องเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกันจะ
อยู่ใกล้ๆ กัน เพื่อให้นักเรียน เปลี่ยนห้องเรียนได้สะดวก โรงเรียนมี
บรรยากาศคล้ายๆ วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก และมี
โปรแกรมปรับเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้สถานที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สิ่ง
ที่โรงเรียนกาลังจะทำาต่อไป คือปรับปรุงโรงอาหาร (นักเรียนกล่าวว่า
โรงอาหารเสิร์ฟอาหาร ‘อร่อยและหลากหลาย’) โดยให้มีประตูเปิดปิด
สองทางไปยังพื้นที่ นั่งรับประทานอาหารด้านนอก พื้นที่ 25 เอเคอร์

ด้านนอก เหมาะสาหรับการเล่นกีฬาหลายประเภท และมีสะพานขนาด
เล็ก ทอดข้ามทะเลสาบทรงสวยสมบูรณ์แบบ โรงเรียนเด็กเล็กสว่าง
และมีสีสันสดใส มีพื้นที่เล่นกว้างขวางสาหรับเด็กหัดเดิน ม้านั่ง 
Buddy (เด็กนักเรียนบอกว่า ไม่ค่อยได้ใช้เพราะไม่มีใครเหงา) และ
เครื่อ งเล่นไม้หลายชิ้นสำาหรับปีนป่ายและหาสมดุลร่างกาย นักเรียน
ตั้งแต่ Year 3 เป็นต้นไป มีพื้นที่เป็นส่วนตัวที่มองเห็นได้แม้ไม่ต้อง
ลากเส้นแบ่ง ในบริเวณที่เชื่อมต่อกัน ส่วนต้อนรับมีห้องเรียนนอก
อาคารและบ้านของเล่น น่ารักสาหรับเป็นจุดเริ่มของการเล่นบทบาท
สมมุติต่างๆ บรรยากาศทั่วไปชวนให้รู้สึกสบายและผ่อนคลาย แม้
นักเรียนจะเรียน และทางานหนัก เด็กๆจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งคา
ถามและคิด โรงเรียนยกเลิกการใช้เสียงกริ่งบอกชั่วโมงเรียนเมื่อ
กระดิ่งแตกไปเมื่อห้าปี ก่อน และมันเป็นการยกเลิก ความจาเป็นที่ครู
ต้องจบประโยคกลางคันไปด้วย การใช้กระดิ่งบอกชั่วโมงเรียนไม่ได้
นากลับมาใช้ตั้งแต่นั้นมา ตอนที่เราแวะชมโรงเรียน บ้านที่ถูกตั้งชื่อ
ตามเครื่องดื่มชื่อดัง เช่น Guinness และ Carlsberg กาลังจะ
เปลี่ยนชื่อ อาจารย์ใหญ่กล่าวว่า ‘ประวัติที่เชื่อมต่อกับ LTC เป็นเรื่อง
ที่ดี แต่คุณจะตั้งชื่อบ้านตามบุหรี่หรือ อย่างไรก็ตาม โรงงานกลั่น
เครื่องดื่มบางแห่งเลิกกิจการไปแล้วด้วยซ้า’ โรงเรียนมี สิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับวันที่นานกว่าปกติ เช่น การบริการอาหาร และ 
ศูนย์เรียนรู้หลังเลิกเรียน ซึ่งเป็นที่ช ื่นชอบของพ่อแม่ที่ท างานประ
จา

น ักเร ยีนประจ ำา ฉากหล ังและบรรยากาศ
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โรงเรียนมีระบบการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดผ่านการทางาน
ของกลุ่มคุ ณครูพิเศษ ซึ่งคุณครูคนเดิม จะดูแลนักเรียนตลอด
การเป็นนักเรียนที่โรงเรียนนี้ ผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่า 
‘ประทับใจมากกับคุณภาพการเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคน’ ผู้
ปกครองท่านอื่น ๆ บอกว่า ‘โรงเรียนมีรางวัลหลายรางวัลเพื่อ
แจกในที่ประชุม และไม่ใช่เฉพาะนักเรียนหัวกะทิที่ใครๆ ก็รู้จัก
เท่านั้นที่จะได้รางวัล’ นักเรียนบอกว่า นักเรียนที่อ าจมีความ
ประพฤติไม่ดีมีโอกาสประสบความสาเร็จไม่น้อยกว่านักเรียนตัว 
อย่าง ประสบการณ์ตรงของอาจารย์ใหญ่ทาให้เธอเข้าใจนักเรียน 
ที่อาจล่าช้าในเรื่องพัฒนาการ ‘ครูเคยมีปัญหาเหมือนกันเมื่ออายุ
ประมาณ 13 และประสบการณ์ตอนนั้น ทำาให้ครูต้องการช่วย
เหลือเด็กให้ถึงที่สุด จนกว่าจะไม่มีวิธีอะไรอีกแล้ว’ อาจารย์ใหญ่
เชื่อว่า เด็กบางคน ‘จำาเป็นต้องทดสอบขอบเขต แต่เด็กก็เข้าใจ
ถึงความมั่นคง ที่มากับขอบเขตที่ไม่เปลียนไปเปลี่ยนมา’ 
โรงเรียนมีการทำาโทษโดยให้กักตัว ตามลำาดับขั้นตอนตามปกติ 
ซึ่งการโดนกักตัวในวันเสาร์ตอนเช้าเป็นเรื่องที่แย่ที่สุด และถ้า
การลงโทษยังไม่เป็นผล นักเรียนจะถูกส่งตัวกลับบ้าน และให้
กลับมาเรียนต่อเมื่อ ได้ตกลงกติกากันแล้ว อาจารย์ใหญ่กล่าวว่า 
‘ครูไม่คิดมากถ้าต้องให้นักเรียนกลับบ้านเพราะนักเรียนทำาผิด 
เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ผิด หรือการนำาแอลกอฮอล์
มาโรงเรียน สิ่งเหล่านี้ ไม่มีการให้โอกาสครั้งที่สอง แต่ครูเคย
ทำาโทษในลักษณะนี้เพียงแค่สามหรือสี่ครั้งเท่านั้น’ มีการพาสุนัข
มาที่โรงเรียนปีละ 2 หรือ 3 ครั้งเพื่อค้นหาสารเสพติด แต่ไม่เคย
พบสารใดๆ อาจารย์ใหญ่เล่าอย่างสนุกสนานว่า ‘เด็กๆ ชอบเวลา
พาสุนัขมา’ โรงเรียนมีนโยบาย ไม่ยอมรับการรังแกใดๆ ทั้งสิ้น 
‘ครูเคยถูกรังแกตอนเป็นเด็ก และมั่นคงกับนโยบายนี้มาก แต่
โชคดีที่นักเรียนทำาหน้าที่ราวกับวีรบุรุษโดยแจ้งให้ครูทราบเมื่อ
เห็นพฤ ติกรรมรังแกเพื่อน’เราถามนักเรียน ว่า รู้จักเพื่อนที่มี
อาการผิดปกติด้านการรับประทานอาหาร หรือที่มีพฤติกรรม
ทำาร้ายตัวเอง หรือถูกรังแกหรือไม่ นักเรียนคนหนึ่งตอบว่า ‘โดย
ส่วนตัวไม่รู้จักใครที่ม ีพฤติกรรมแบบนั้น แต่ไม่ได้หมายความว่า 
ฉันจะไม่รู้ไม่เห็นอะไร หรือบอกว่าไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลย เพราะมัน
เกิดขึ้นได้ทุกที่’ คำาตอบนี้แสดงว่า ไม่ใช่เพียงครูอาจารย์ที่มีความ
ระมัดระวัง นักเรียนยังกล่าวด้วยว่า พวกเขาอยากเห็นครู ทุกคน
ปฏิบัติต่อนักเรียนแบบเท่า

การด แูลอยา่งใกล ช้ ดิ 
ความเป น็อย ูท่ ี ด่  ีและ
ระเบ ยีบว นิ ัย

นักเรียนและผู้ปกครองเป็นมิตร ไม่เสแสร้ง และตรงไปตรงมา นักเรียนช่างคิดแต่ไม่เครียด หลักแหลมแต่ไม่เสีย
มารยาท นักเรียนแสดงออกว่า ชอบโรงเรียนในลักษณะที่ไม่ได้ทำาให้เราสงสัย ในวันเปิดเทอม นักเรียนคนหนึ่ง
กล่าวว่า ‘รู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน มากกว่าแค่จะกลับไปโรงเรียน’ ครอบครัวของนักเรียนมีพื้นเพทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่ครอบครัวเชื้อพระวงศ์ ไปจนครอบครัวท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ในระยะหลัง 
โรงเรียนปรับท่าทีเข้าหาครอบครัวที่มีฐานะดีมากขึ้น พื้นที่ภายในรัศมี 15 ถึง 20 ไมล์ หรือ ตะวันตกถึงเมืองของ 
Reading และทางเหนือถึงเมือง Maidenhead ถือว่าเป็นย่านของโรงเรียนนี้ ซึ่งรถโรงเรียน 7 สายสามารถให้
บริการรับส่งได้ (รถบางสายมีนักเรียน ใช้บริการจานวนมาก ควรตรวจสอบ) อย่างไรก็ดี โรงเรียนได้รับความ
สนใจ จากผู้คนจากชานเมือง London และ ตัวเมือง Berks และ Bucks มากขึ้น ‘คนท้องที่’ คือกลุ่มลูกค้ากลุ่ม
ใหญ่ แม้การเปลี่ยนงาน อาจหมายถึงการย้ายเข้าและออกจากโรงเรียนออกอยู่บ้าง แต่ก็มีไม่มากเท่าที่คิด มี
ครอบครัวชาวต่างชาติบ้าง และจานวนนักเรียน ต่างชาติกาลังเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว

น ักเร ยีนและผ ูป้กครอง
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นักเรียนส่วนมากเริ่มเรียนในโรงเรียนประถม (single form ถึง 
year 2) หรือ year 3 (two forms ถึง year 5) เมื่อนักเรียนอายุ
ประมาณ 11 ปี โรงเรียนจะมีนักเรียนมากพอ ในการเปิดแผนกประถม
ปลายจากนักเรียน ในโรงเรียน และรับนักเรียนจากภายนอกเพิ่มบ้าง 
โรงเรียนสามารถรับนักเรียน Form 6 เพิ่มได้ประมาณ 35 คน ซึ่ง
นักเรียนใหม่ต้องมีผลสอบ GCSE เกรด B/6 หรือดีกว่าในวิชาบังคับ 
แต่มีตังเลือกอื่นๆเช่น ICT หรือกีฬา สาหรับนักเรียนที่ถนัดสายอาชีพ

90 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนี้เรียน
ต่อใน มหาวิทยาลัยในหลากหลายวิชา ทั้งด้านวิชาการ เช่น 
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งกาลังได้รับความ
นิยม และวิชาสายอาชีพ เช่น การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา หรือ 
นิเทศศาสตร์ 10 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ เริ่มทางานในสายงานต่างๆ
กัน นักเรียนได้รับการตอบรับจาก มหาวิทยาลัยมากถึง 35 แห่ง 
และนักเรียนส่วนมากเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Bournemouth 
และมหาวิทยาลัย Oxford Brookes ประมาณหนึ่งในสี่เรียน
ต่อในมหาวิทยาลัยกลุ่ม Russell และ ในปี 2560 นักเรียนหนึ่ง
คนไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Oxford

การเข า้เร ยีน

หล ังจบการศ กึษา

ส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ให้พี่น้องของนักเรียน (เริ่มที่เด็กคนที่ 3แต่ถ้า
เด็กคนแรก หรือคนที่สอง ออกจากโรงเรียน เด็กคนที่สามจะยังได้รับ
ส่วนลดอยู่) ส่วนลด 15 เปอร์เซ็นต์สาหรับลูกจ้างของกระทรวงกลาโหม
และสานักการทูต มีส่วนลด 5 เปอร์เซ็นต์หากจ่ายค่าเรียนก่อนกาหนด 
และ ส่วนลด 20 เปอร์เซ็นต์ สาหรับบุคคลที่เคยทางานในบริษัทเครื่อง
ดื่มที่ได้รับใบอนุญาตเป็นเวลา 5

ปีหรือนานกว่านั้น ทุนการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านดนตรี ด้านศิลปะ 
ด้านการแสดง และด้านกีฬา มูลค่าไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าเรียน 
โรงเรียนพยามยามทาเรื่องงบประมาณ ให้ง่ายโดยการรวมค่าคลับและ
กิจกรรมหลายๆอย่างไว้ในค่าเทอมสาหรับนักเรี ยนใน ชั้นสูง กิจกรรม
พายเรือ แข่งเรือ บัลเล่ต์ การเรียนดนตรีหรือภาษาแบบตัวต่อตัว และ 
การเรียนเพิ่มเติม เป็นกิจกรรมแยกต่างหากจากค่าเทอม หมายความ
ว่า ค่าเทอมครอบคลุมเรื่องเรียนทั้งหมด มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อย
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ควรเตรียมพร้อมสาหรับทริปท่องเที่ยวไกลๆ 
ของโรงเรียน เช่นการเดินทางไป ประเทศแอฟริกาใต้ หรือ ประเทศ
บราซิล กระนั้นก็ตาม อาจารย์ใหญ่ พยายามจากัดกิจกรรมเหล่านี้ให้
น้อยที่สุด และเตรียมงานล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งปีเพื่อให้พ่อแม่เตรียม
ค่าใช้จ่าย

ครอบครัวชอบการศึกษาที่รอบด้านในโรงเรียนที่เป็นมิตร ไม่โอ้อวด และมี
ความพร้อม เราชอบบรรยากาศของโรงเรียนที่คล้ายกลับมาหาวิทยาลัยมาก
เป็นพิเศษ เราชอบการวางแผนผังสมัยใหม่ และ ชอบการที่โรงเรียนรูปแบบ 
nonselective เป็นจุดเริ่มต้นของความสาเร็จมากกว่าข้ออ้างเมื่อไม่ประสบ
ความสาเร็จ ความสาเร็จของโรงเรียน พิสูจน์ว่าวิธีคิดนี้มีประสิทธิภาพ

เร ื อ่งการเง นิ

ความค ดิเห น็ของเรา
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