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Head of Campus Update
Welcome back to all parents and students. This Monday 6 September will see Early Years
students joining the rest of the school for online learning. Whilst, this is not the way that we
would want to start the academic year, the rest of the school has made a very good start and
are already well into their new schemes of learning for this year. The summer break has been
marked by what seemed to be ever increasing covid numbers, but finally those numbers seem
to be heading down again, both nationally and locally. We are hopeful that with the
government’s relaxation of covid measures, we will be able to open for face to face learning in
school sooner rather than later. As you will see from the write up on our examination results
below, our students are continuing to make good progress despite all of the challenges and I am
grateful to our students for their hard work and resilience, to teachers for their dedication and
to all parents for your ongoing support.
IGCSE and AS Level Examination Results
This year brought the first set of AS Level results of the newly reopened Sixth Form. The
students have done brilliantly, achieving a 100% pass rate in every subject and achieving well
against their personal targets. Mark deserves a special mention achieving four grade As in
biology, chemistry, physics and mathematics. Year 11 also did fantastically well with a 100%
pass rate. Ja achieved 6 grade A*, 2 grade As and a B in Thai that she only started studying when
she joined the school four years ago, which is an amazing achievement. So well done to
everyone in Year 11 and Year 12 for your great set of examination results and all of the hard
work in achieving them.

Monday 6 September—Friday 10 September

Monday 6 September
Online learning start for Early Years students.
Tuesday 7 September
Online learning for all students.
Wednesday 8 September
Online learning for all students.
International Literacy Day
Thursday 9 September
Online learning for all students.
Friday 10 September
Online learning for all students

Primary
Year 1 and 2 this week have been amazing resilient learners. Even when they have found their learning
tricky they have kept on going ; they never gave up! As a result we have created some great self
portraits and amazing stories proving what greatness can come from never giving up! Can you tell who
this self-portrait has been done by? Year 3 has
been working so hard this week, as always. The
thing that is impressing me the most is the way
they have been able to adapt to the new way
they are expected to set out their work in
KS2. For each lesson the students have to write
a learning objective and a long date before
starting their work. For the first few days it
seemed to take so long before everyone was
ready to begin, but now - such resilient
children. In IPC, Year 4 students have continued
the topic 'Brainwave' by finding out about how
Google Meet Rules
we learn and how we can improve the way that we learn. This week they
1.
Be on time and prepared for your lesson.
2.
Be in a well lit room, which is quiet and where
focused on calming and relaxing techniques through art, and demonstrated
you will not be interrupted.
learning in depth by teaching others. In Year 5 IPC lessons our focus has also
3.
Do video calls from your desk or other
appropriate location.
been on the brain, its functions, how they learn and all about the growth
4.
No multi-tasking, we can see you. Look at your
versus fixed mindset. The students have done lots of independent research
screen, pay attention to others and when speaking
into the different parts of the brain and even had a go at teaching a chosen
make sure to look at your camera.
5.
Undertake good etiquette as you would in a
skill to their peers. They learned how their memory works and what
normal lesson. Eg. No eating.
constitutes good teaching and learning. They are looking at how to develop a
6.
Consider posting your comment/question in the
growth mindset which will help them bring a positive frame of mind to any
chat window.
7.
Have respect for each other by not talking over
challenges they may face. Year 6 students started a new IPC topic called 'Out
others, removing any others from the meeting, or
of Africa'. The entry point began with some deep thinking about how and
replacing any others sharing screen.
when life on earth began, followed by students imagining what humans may
look like in the future. Each student drew a picture of what they might look like
one thousand years in the future. After that, the students came up with some
fascinating questions about what they would like to learn during this unit
including: "Can we live on Mars?", "Will we have super powers?", and "Why are we getting taller?". Then, with a focus on evolution,
students researched Charles Darwin and made a presentation about him to the class. Students have also looked at specific plants and
animals to investigate how they have adapted and evolved over time.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
ปีการศึกษา 2564-2565 ฉบับที่ 1: วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

Friday, 18th August
สารจากครูใหญ่
ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่
นักเรียนระดับชั้น EYFS จะเปิดเรียนระบบออนไลน์ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายนนี้
แม้ว่าสถานการณ์ในขณะนี้จะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้สาหรับการเปิดปีการศึกษาใหม่ แต่ทกุ คนก็สามารถปรับตัวเข้ากับการ
เรียนรู้ได้ดี
ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่ผ่านมานั้นมีจานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่เพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งกาลังลดอย่างต่อเนื่องในระยะนีท้ ั้ ง
ในระดับท้องถิน่ และสถิตริ วมของประเทศ ดังนั้น เราจึงคาดหมายได้ว่ารัฐบาลอาจประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาด โดยสถานศึกษาอาจเปิดทาการได้ในเร็ววันนี้
อย่างไรก็ตาม นักเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ ประสบความสาเร็จอย่างมากจากการวัดระดับความรู้หลังจบ
หลักสูตร ซึ่งนักเรียนมีพัฒนาการที่ดอี ย่างต่อเนือ่ ง ดังนั้น กระผมขอชืน่ ชมและขอบคุณในความมุ่งมั่นพยายามของนักเรียนทุกคน
รวมไปถึงคณะครูและท่านผู้ปกครองผู้ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างดีเยีย่ มมา ณ ที่นี้
ผลการวัดระดับความรู้หลังจบหลักสูตร IGCSE และ AS Level
นับตั้งแต่โรงเรียนฯ เปิดสอนระดับ Sixth Form นัน้ เรามีนักเรียนเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้หลังจบหลักสูตร AS Level เป็น
ครั้งแรกในปีนี้ และนักเรียนทุกคนก็ประสบความสาเร็จอย่างยิ่ง โดยทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบ 100% และทาผลงานได้ดกี ว่าที่
ตั้งเป้าหมายไว้ในทุกรายวิชา
น้อง Mark ได้เกรด A ในวิชาชีวทิ ยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
นักเรียน Year 11 ทุกคนสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100%
น้อง Ja ได้เกรด A* รวม 6 วิชา, เกรด A อีก 2 วิชา และเกรด B ในวิชาภาษาไทยซึ่งเริม่ เรียนครั้งแรกเมือ่ 4 ปีทแี่ ล้ว
ขอชืน่ ชมนักเรียน Year 11 และ 12 ทุกคนที่ทุ่มเทกับการเรียนรูจ้ นประสบความสาเร็จในการทดสอบวัดระดับความรู้ครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 6 - วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
เปิดเรียนระบบออนไลน์วันแรก สาหรับระดับชั้น EYFS
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
เปิดเรียนระบบออนไลน์
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564
เปิดเรียนระบบออนไลน์
วัน International Literacy Day
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
เปิดเรียนระบบออนไลน์
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
เปิดเรียนระบบออนไลน์

ข่าวสารจากระดับชัน้ ประถมศึกษา
นักเรียน Year 1 และ 2 เริม่ ต้นการเรียนรู้ได้ดีและตั้งใจเรียนมาก นี่คอื ตัวอย่างภาพเหมือนตนเอง ซึ่งเป็นผลงานนักเรียนทีแ่ สดงความตั้งใจและไม่
ยอมแพ้! เรามาลองทายกันเล่นๆ
ดูไหมว่านี่คือผลงานของใคร?
นักเรียน Year 3 ตั้งใจเรียนดีมากในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา และ
เป็นทีน่ ่าประทับใจอย่างยิ่งทีท่ ุกคนสามารถปรับตัวเข้ากับวิธกี าร
ทางานในชั้นเรียนใหม่ในระดับคีย์สเตจ 2
อีกทั้ง นักเรียนได้เขียนวัตถุประสงค์การเรียนรูร้ ายวิชาและเขียน
วันทีก่ ากับก่อนเริ่มทางานที่ได้รับมอบหมายด้วย นักเรียนใช้เวลา
ค่อนข้างมากในการปรับตัวในช่วงสัปดาห์แรก และเริ่มเข้าที่เข้าทาง
แล้วในสัปดาห์นี้
นักเรียน Year 4 เรียนรู้เรื่อง ‘Brainwave’ ในวิชา IPC ซึ่งเกี่ยวกับ
การหาวิธีการเรียนรูแ้ ละแนวทางการพัฒนาวิธีการเรียนรูข้ อง
ระเบียบการเข้าใช้งาน Google Meet มีดังนี้
ตนเอง โดยในสัปดาห์นี้ นักเรียนมุ่งเน้นเทคนิคการผ่อนคลายด้วย
1.นักเรียนต้องลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมตรงต่อเวลาที่กาหนดในแต่ละ
ศิลปะ และทดลองผลัดกันสอนวิธีการเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียน
รายวิชา
นักเรียน Year 5 เรียนรู้วิชา IPC เกี่ยวกับสมอง การทางานของสมอง การเจริญเติบโตและทัศนคติแบบเดิมๆ
2.นักเรียนควรอยู่ในห้องที่เงียบและไม่มีสิ่งรบกวนในขณะที่เข้าใช้งาน
3.เปิดการใช้งานวีดีโอคอล โดยวางอุปกรณ์บนโต๊ะหรือเลือกสถานที่ที่
โดยนักเรียนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของสมอง และแนะนาการพัฒนาทักษะให้แก่เพือ่ นๆ ร่วมชัน้
เหมาะสม
เรียน อีกทั้งยังเรียนรู้เกี่ยวกับความทรงจาและสิ่งที่ชว่ ยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ดังนัน้ นักเรียนจึงช่วยกันคิด
4.หลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานโปรแกรมอื่นๆ เพื่อให้ครูมองเห็นนักเรียน
วิธีการพัฒนาระบบความคิดในแง่บวก ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถจัดการกับอุปสรรคทางการเรียนรูท้ ี่อาจ
ผ่านโปรแกรมซึ่งนักเรียนควรอยู่หน้าจอ ตั้งใจฟังในขณะที่ครูบรรยาย
และมองไปที่กล้องในขณะที่พูด
พบได้
5.พึงรักษามารยาทพื้นฐานเช่นเดียวกับการปฏิบัติในชั้นเรียนตามปกติ
นักเรียน Year 6 เริม่ บทเรียนวิชา IPC เรือ่ ง ‘Out of Africa’ โดยการวิเคราะห์ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึน้ บนโลกใบนี้
ยกตัวอย่างเช่น ไม่รับประทานอาหารขณะเรียน
ได้อย่างไร และลองจินตนาการว่ามนุษย์จะมีลักษณะอย่างไรในอนาคต โดยวาดภาพมนุษย์ในอีกหนึ่งพันปี
6.พึงระวังการแสดงความคิดเห็น หรือตั้งคาถามในกล่องข้อความ
ตามจินตนาการของตนเอง จากนัน้ นักเรียนช่วยกันตั้งคาถามที่อยากรู้ ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้ชีวิตบน
7.ให้เกียรติผู้อื่น ไม่พูดแทรกผู้อื่น ไม่ลบชื่อผู้อื่นออกจากโปรแกรม
หรือไม่แชร์หน้าจอในระหว่างที่ผู้อื่นแชร์อยู่
ดาวอังคารได้หรือไม่ เราจะมีพลังวิเศษหรือไม่ และเราจะตัวสูงขึน้ หรือไม่ จากนัน้ นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ รวมถึงค้นคว้าเกี่ยวกับชีวประวัติของ Charles Darwin และนาเสนอผลงานแก่เพื่อนร่วมชัน้ เรียน
นอกจากนี้ นักเรียนยังค้นคว้าเกี่ยวกับวิวัฒนาการของพืชและสัตว์บางชนิดด้วย

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

