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Head of Campus Update
It has been good to have all students back in school this week. Well done to all of the Early Years students
who have made such a good start, and thank you to parents who are supporting them. I have been very
pleased with both the attendance to online lessons, and with the responsible approach of the students
from across the school. The vast majority of students are concentrating well in lessons and trying hard,
although one or two secondary students who have missed several homeworks have had a Saturday
detention with Dr. Alex! It is a good opportunity for all students to practise some of the school dispositions
that we work so hard on in school. Certainly taking responsibility for one’s own actions during lessons and
focusing on the learning taking place are aspects of integrity, leadership and resilience for example. The
signals coming from government are that covid is not going to go away and that we are going to have to
learn to live with it. The government intends that schools will be opening in the not too distant future and
we are preparing for that. From my discussions with students, they cannot wait to return to school and I
know their teachers are very much looking forward to that as soon as it is possible.
International Literacy Day
Thank you to the students who dressed up for International Literacy Day. There were a number of activities
in both the primary and secondary phases of the school that celebrated literacy and also gave students an
opportunity to consider how lucky they are compared to many others across the world who do not have
the opportunities to read and write as they do.

Monday 13 September—Friday 17 September
Monday 13 September
Online learning for all students.
Tuesday 14 September
Online learning for all students.
Wednesday 15 September
Online learning for all students.
Thursday 16 September
Online learning for all students.
Friday 17 September
Online learning for all students

Primary
Year 1 and Year 2 have created wonderful work this week, both in writing and money problem solving!
What great thinkers they have been! Year 3 have revisited 3D shapes this week in mathematics, and talked
about their properties. They started looking at time lines and are now beginning to understand just how
long ago the dinosaurs walked on this planet. It is the last week looking at a Huge Bag of Worries in
English. Next week Year 3 are looking forward to sharing some fabulous work with you. In IPC, Year 4
started the topic 'Footprints from the Past'. They researched dinosaurs that lived through the Triassic, Jurassic and Cretaceous periods, compared the
time they existed to that of humans and created a timeline. They studied different types of natural and manmade rocks and how they were created to better understand how fossil remains give clues as to what
dinosaurs looked like. This week Year 5 had a focus on 3D shapes. As a consequence of not being in school,
they found a way to combine mathematics with computing. Using a website to draw 3D shapes with
centiblocks Year 5 then looked at them from
different views and made a note of their
answers. Year 6 have been enjoying their
Talk4Writing unit called 'Gadgets'. First they gave
themselves spy names and decoded some
messages. After that, they designed their own
gadgets with many impressive features. They are
now preparing and learning techniques to write a
persuasive ad about their amazing gadgets.
Library Books
There are a number of students who have not returned their text books from last year,
which is causing some challenges for students this year. Can any students who have not
returned their textbooks from last year, do so as soon as possible please.
Online IGCSE Sociology Club
A new online club for our secondary students is Sociology for IGCSE. Sociology is a social
science and will be quite a social event as several teachers have agreed to give talks to
help the students learn about different societies. Over the year this will include Ms
Jacki talking about learning in remote schools in Australia, Mr James will discuss equality
and rights, Ms Lisa will give a presentation on experiences of teaching in Africa. There will
be other guest speakers talking about refugees, NGOs and social science research. We are
also delighted that Ms Rose, the psychology teacher from our Bangkok campus has offered
to help during online learning too. So if any more students would like a social challenge, or
if any parents would like to offer a talk in their area of expertise, then please email Dr Alex.

Your child will learn better online if they
have a suitable working environment.
 Sitting at a table or desk of the right
height for your child is best. Avoid your
child working on the floor, bed or sofa!
 Make sure your child has all of the
equipment that they need.
 Be mindful that other activities in the
background may distract your child
and others.

SISMO Competitions

In the past the school has taken part in the Siam School Mathematics and Science
Olympics competitions. This year, SISMO Mathematics and SISMO Science is available
online to all students from KG to Year 12 and will take place on 26 September.
Students from forty five countries will be taking part in this with the finals taking place
in February 2022. Additional details will be sent early this week. I hope that many of our students will take part.
Camera and Online Learning
Can parents be mindful that if their child is on camera, home activities are visible to other children and potentially their
parents. Can all household members please ensure they are dressed politely and use appropriate language—thank you.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

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

Friday, 18th August
สารจากครูใหญ่
กระผมมีความยินดีที่นักเรียนทุกคนได้กลับเข้าสู่การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ นักเรียนระดับชั้น EYFS เริ่มต้นได้ดี ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้
การสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลานจากที่บ้านอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ กระผมยังยินดีที่ได้รับทราบถึงสถิติการเข้าเรียนและความมุ่งมั่ นตั้งใจ
เรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ของนักเรียนทุกคน นักเรียนส่วนใหญ่มีสมาธิจดจ่อกับบทเรียน แต่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเพียงไม่กี่ คนที่ไม่ส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายติดต่อกันหลายครั้ง ดังนั้น ดร.อเล็กซ์ (ผู้ประสานงานระดับชั้นมัธยมศึกษา) จึงกาหนดบทลงโทษสาหรับนักเรียนกลุ่ม
ดังกล่าวในวันเสาร์ที่ผ่านมา นับเป็นตัวอย่างสาคัญสาหรับนักเรียนทุกคน เพื่อตระหนักถึงการปฏิบัติตามแนวดาเนินการต่างๆ ของโรงเรียนฯ ซึ่ง
บุคลากรทุกฝ่ายต้องทางานอย่างเต็มที่เพื่อนักเรียนทุกคน นักเรียนจึงพึงมีความรับผิดชอบต่อตนเองในชั้นเรียนออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น มีสติ
สมาธิ ความซื่อสัตย์ ภาวะผู้นาและความยืดหยุ่นอยู่เสมอ
สาหรับสถานการณ์โรคโควิดในขณะนี้ รัฐบาลได้ส่งสัญญาณบ่งชี้ว่าโควิดจะไม่หายไปในเร็ววันนี้ แต่ทุกคนต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อรับ มือกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไป อีกทั้ง อาจมีการอนุญาตให้สถานศึกษาเปิดทาการในอนาคตอันใกล้นี้ กระผมได้มีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนหลาย
คนในประเด็นดังกล่าวนี้ ทุกคนต่างรอคอยการกลับเข้าเรียนที่โรงเรียนฯ และคณะครูทุกท่านก็รอคอยโอกาสดังกล่าวนี้เช่นเดียวกัน
วัน International Literacy Day
ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ร่วมกิจกรรมแต่งกายตามธีมวันการรูห้ นังสือสากล (International Literacy Day) นักเรียนทั้งระดับชั้นประถมและ
มัธยมศึกษาร่วมทากิจกรรมและตระหนักถึงโอกาสที่นักเรียนได้รู้หนังสือ ในขณะที่เด็กหลายคนในหลายพื้นที่ของโลกไม่มีโอกาสได้เรียนเขีย นอ่าน

วันจันทร์ที่ 13 - วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
เปิดเรียนระบบออนไลน์
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
เปิดเรียนระบบออนไลน์
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564
เปิดเรียนระบบออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
เปิดเรียนระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
เปิดเรียนระบบออนไลน์
นักเรียน Year 1 และ 2 ทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งการเขียนและการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน เด็กๆ มีทักษะการคิดที่ดีมาก
นักเรียน Year 3 เรียนรู้เรื่องรูปทรง 3 มิติในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ นักเรียนยังศึกษาเกี่ยวกับการลาดับเหตุการณ์ด้วยเส้นเวลา หรือการทา
ไทม์ไลน์ ซึ่งนักเรียนเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าในอดีตนั้นมีไดโนเสาร์เดินได้อยู่บนโลกในนี้ด้วย อีกทั้ง ในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนยัง เรียนรู้เรื่อง Huge
Bag of Worries ด้วย โดยนักเรียนจะนาเสนอผลงานผ่านวารสารข่าวในสัปดาห์หน้าด้วย
นักเรียน Year 4 เรียนรู้บทเรียนวิชา IPC เรื่อง ‘Footprints from the Past’ โดยค้นคว้าเรื่องไดโนเสาร์ใน 3 ยุค และนาช่วงอายุของไดโนเสาร์
ในอดีตมาเปรียบเทียบกับช่วงอายุของมนุษย์ อีกทั้งยังค้นคว้าเกี่ยวกับหินตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงศึกษาว่าซากฟอสซิล ทาให้เราทราบรูปลักษณ์ของไดโนเสาร์ได้อย่างไรด้วย
นักเรียน Year 5 เน้นการเรียนรู้เรื่องรูปทรง 3 มิติ การเรียนรู้นอกโรงเรียนทาให้นักเรียนได้ค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับคอมพิวเตอร์
และใช้เว็บไซต์เพื่อสร้างรูปทรง 3 มิติ จากนั้นก็แสดงภาพจากมุมต่างๆ พร้อมเขียนคาอธิบาย
นักเรียน Year 6 สนุกกับบทเรียน Talk4Writing เรื่อง ‘Gadgets’ เริ่มต้นด้วยการสร้างชื่อหลอกและถอดรหัสลับ จากนั้นก็ออกแบบแก็ดเจ็ตพร้อม
ฟีเจอร์มากมาย และเตรียมตัวเรียนรู้เทคนิคการเขียนโน้มน้าวใจ
เกี่ยวกับแก็ดแจ็ตของตนเอง

หนังสือจากห้องสมุด
มีหนังสือหลายเล่มที่นักเรียนได้ยืมออกจากห้องสมุดโรงเรียนไป
ตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนนักเรียนบาง
คนในปีนี้ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนักเรียนส่งคืนหนังสือโดยเร็ว
ที่สุดด้วย
ชมรม Online IGCSE Soiology
ชมรม Sociology for IGCSE จะดาเนินการด้วยระบบออนไลน์สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในปีนี้ โดยสังคมวิทยา
เป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ซึ่งคณะครูหลายท่านจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมผ่านการพูดคุยออนไลน์ เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้ความแตกต่างของวงสังคมต่างๆ โดยในปีนี้ ครูแจ็คกี้จะพูดเกี่ยวกับโรงเรียนในออสเตรเลีย ครูเจมส์จะ
บรรยายเกี่ยวกับความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน ครูลิซ่าจะนาเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์การสอนในแอฟริกา นอกจากนี้
ยังมีแขกรับเชิญพิเศษที่จะเล่าเรื่องราวของผู้ลี้ภัย องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร และการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ นอกจากนี้แล้ว
ครูโรส จากสาขากรุงเทพ ยังยินดีให้การสนับสนุนในชั้นเรียนออนไลน์ด้วย ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจแบ่งปัน
ประสบการณ์สามารถติดต่อดร.อเล็กซ์ ผ่านระบบอีเมลต่อไป
การแข่งขัน SISMO Competitions
ในปีที่ผ่านมา โรงเรียนฯ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก แต่ในปีนี้ การ
แข่งขัน SISMO Mathematics และ SISMO Science จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์สาหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ KG ถึง
Year 12 ในวันที่ 26 กันยายนนี้
ผู้เข้าร่วมขันจาก 45 ประเทศทั่วโลกจะเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวนี้ โดยรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
โรงเรียนฯ จะจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมในเร็วๆนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนของเราจะสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ครั้งนี้

เด็กๆ จะเรียนรู้ได้ดีขึ้น ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี
 ปรับระดับโต๊ะ ก้าอี้ ให้เหมาะสมกับสรีระของผู้เรียน
หลีกเลี่ยงการนั่งเรียนบนพื้น เตียง หรือโซฟา
 เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม
 หลีกเลี่ยงการทากิจกรรมอื่นๆ ด้านหลังผู้เรียนหรือ
หน้ากล้อง เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและผู้อื่น

การใช้กล้องและการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์
เมื่อนักเรียนเปิดกล้องสาหรับการเรียนออนไลน์ ขอความกรุณาสมาชิกท่านอื่นในครอบครับหลีกเลี่ยงการทากิจกรรมอื่นๆ ด้านหลังผู้เรียนหรื อหน้ากล้อง เพื่อไม่ให้เป็นการ
รบกวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้อื่น อีกทั้ง นักเรียนจะต้องแต่งกายเหมาะสมและใช้ภาษาที่สุภาพด้วย - ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

