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After School Activity Programme 
It is that time of term where we are beginning to plan for the After School Activities in Term 3.  During the next 
week the options available for Term 3 will be sent home.  There is a very wide range of options available, 
especially given the size of our school.  We have over 90% of our students choosing at least two afterschool 
activities per week and around 50% who choose at least 4 activities per week.   This is a reflection of the high 
quality and wide range of activities on offer.  I hope that even more students choose options from the After School 
Activities this time around. 

 

Drama Studio 
I am pleased to announce that we have created a dedicated Drama Studio in the basement of Building A. This 
creative space is already been used for lessons and some afterschool activities.  We are hoping to hold some small 
scale productions in the Drama Studio in the not too distant future! 
 
Covid-19  
Please read the letters carefully that have been sent from school.  It is essential that everyone follows the 
government instructions / advice to ensure that the risk to the whole school community is minimised.  Around the 
world many countries have closed their schools to slow the spread of the coronavirus.  It is possible that the Thai 
government may also take this decision in Thailand at some point and experience from elsewhere has shown that 
events can happen very fast.  At St. Stephen’s we  have planned for this and will use Google Classroom, Google 
Meeting, MyIMaths and Mathletics as key learning tools to maintain teaching and learning in the event that the 
school has to close.  During the last two weeks staff had training on using Google Meeting, which enables the 
teacher to teach the class live over the internet.  This does rely on students having internet access at home and 
access to an electronic device - a computer is best.  Please let Reception know if your child would not have access 
to the internet or an electronic device at home. 
 

 
Primary 
This week Kindergarten and Reception children have 
been thinking about what they would paint if they had a 
magic paintbrush. They painted a picture they would 
like to become real and talked about how they would 
help other people with this special superpower. In class 
this week Year 1 and Year 2 have been concentrating on logging in to some useful online learning 
sites.  It is so impressive to see how independent these young children are when using technology. Year 
3 students have planned an investigation to find out what plants need to grow well. They have thought 
of a question to investigate, predicted 
what will happen, and considered how 
they will collect and record 
their results in a fair experiment. Year 
4 students enjoyed learning about 
airline safety protocols and role-
played with hand-made props in the 
process. Just ask them why cabin crew 
ask for all shutters to be up during 
take-off and landing and they will tell 
you. In Mathematics the class 
collected data on teachers' hair 
colours and made a bar graph to show 
the results. In English the children 
wrote a poem about their friends and 
family following a template.  Year 5 
have been analysing maps and using 

topographical maps to help them make a 3-D model of Africa. The map will include major 
geographical features and will be used to help them plan a pretend class trip itinerary to 
Africa.  Year 6 have been learning all about how to live a fit and healthy lifestyle in IPC. They are 
currently working on carrying out a fair test to determine how exercise affects their heart rates 
and they will be moving on to how to prepare and cook healthy food this week. They've started a 
new literacy unit about journalism and report writing and have just completed their end of unit 7 
test and pre-unit 8 test in maths. Another busy week in Year 6!  

 
New Staff 
We are pleased to welcome some new staff to the school.  Ms. Ja joins us as an additional member of staff on the administration team and will be a regular face at 
Reception.  We also welcome Ms. Kae who joins as an additional member of staff in the EAL department and Ms. Phat who joins us as an additional member of 
staff in the Thai department. Ms. Phat will be focusing on teaching Thai as a Second Language.  Ms. Pom in the Thai department has recently left us and has been 
replaced as a Thai Teacher by Ms. Aew.  Ms. Meow is on maternity leave and  we welcome Ms. Mham who is covering her maternity period. 
 

Monday 16th  March 
Poetry Week  
 

Tuesday 17th  March 
Poetry Week 
 

Wednesday 18th March 
Poetry Week 
 

Thursday 19th March 
Poetry Week 
 

Friday 20th March 
Poetry Week 
 

Saturday 21st March 
Dorm Activities  

 
 

Monday 16th  – Saturday 21st  March 

 
 
 

 
Please do not come to school if you have 
any symptoms of illness such as a cold, sore 
throat, runny throat or fever.  No-one 
should come onto the school site if they 
have been to any high Covid-19 high risk 
countries in the last 14 days or been in 
contact with anyone who has.  This applies 
to students, parents, staff and visitors. 
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กิจกรรมหลังเลิกเรียน 
โรงเรียนฯ จัดเตรียมแผนการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 3 ซึ่งจะจัดส่งรายละเอียดถึงท่านผู้ปกครองภายในสัปดาห์หน้านี้        
โรงเรียนฯ จัดให้มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนอย่างหลากหลายส าหรับนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนจ านวนกว่าร้อยละ 90 สมัครเข้าร่วมอย่างน้อย 2 กิจกรรม
ต่อสัปดาห์ และกว่าร้อยละ 50 สมัครเข้าร่วม 4 กิจกรรมต่อสัปดาห์ ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียน ดังนั้น โรงเรียนฯ จึงคาดว่าจะมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียนจ านวนมากข้ึน ในภาคเรียนต่อไป 
 
ห้องเรียนการแสดง 
โรงเรียนฯ จัดเตรียมห้องเรียนการแสดง หรือ Drama Studio ณ ชั้นใต้ดิน อาคารเรียนเอ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ นักเรียนจะได้
เข้าใช้ห้องเรียนการแสดง ทั้งในคาบเรียนปกติและในกิจกรรมหลังเลิกเรียน นอกจากนี้ อาจมีการแสดงขนาดย่อมเกิดข้ึนในห้องเรียนการแสดง    
ในอนาคตอันใกล้นี้ 
 
Covid-19 
ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนฯ และพิจารณาการปฏิบัติตามข้อแนะน าและค าสั่งของรัฐบาลไทยอย่างเคร่งครัด   
ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  และปกป้องสวัสดิภาพของทุกคนในโรงเรียนฯ  
มีโรงเรียนหลายแห่งในหลายประเทศจ าเป็นต้องปิดท าการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดภายในท้องที่ ซึ่งรัฐบาลไทยอาจพิจารณาข้ันตอนการรับ
สถานการณ์ที่ขยายวงกว้างข้ึนอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในกรณีโรงเรียนฯ มีความจ าเป็นต้องปิดท าการชั่วคราว  โรงเรียนฯ ได้เตรียมแผนด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมออนไลน์ ได้แก่ Google Classroom และ Google Meeting รวมถึง MyIMaths และ Mathletics  
บุคลากรฝ่ายการสอนได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติด้านการใช้งานโปรแกรม Google Meeting มาเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ดังนั้น ครูจะสามารถ
ด าเนินการสอนสดผ่านโปรแกรมออนไลน์ ซึ่งนักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์และสัญญานอินเตอร์เนตที่บ้านด้วย การใช้งานผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะ
มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองแจ้งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทราบ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีอุปกรณ์หรือสัญญาณอินเตอร์เนต
ไว้ใช้งานที่บ้าน 

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 
ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Kindergarten และ Reception ช่วยกันระดม
ความคิดว่าหากนักเรียนมีแปรงระบายสีมหัศจรรย์ นักเรียนอยากจะ
วาดภาพอะไรบ้าง จากนั้น นักเรียนวาดภาพสิ่งที่อยากให้มีตัวตนอยู่จริง 
และอธิบายถึงพลังวิเศษที่สิ่งนั้นๆ มีและพลังเหล่านั้นจะช่วยผู้คนทั่วไป
ได้อย่างไรบ้าง 
นักเรียน Year 1 และ 2 ลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ตนเองได้อย่างยอดเยี่ยม 
นักเรียน Year 3 ออกแบบวิธีการส ารวจว่าพืช
ชนิดบ้างที่เจริญเติบโตได้ดี นักเรียนต้ังค าถาม 
และคาดเดาค าตอบไว้ล่วงหน้า และช่วยกันคิดวิธี
เก็บข้อมูลและผลการทดลอง 
นักเรียน Year 4 สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและนโยบายความ
ปลอดภัยของสายการบิน ด้วยการแสดงบทบาท
สมมติและใช้อุปกรณ์ท ามือเป็นสื่อประกอบการ
เรียนรู้ ท่านสามารถสอบถามนักเรียน Year 4 ได้
ว่า ท าไมพนักงานต้อนรับต้องให้ผู้โดยสารเปิด
ม่านหน้าต่างข้ึนในขณะที่นักบินก าลังน าอากาศ
ยานขึ้นหรือลง ส่วนในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียน
เก็บสถิติสีผมของครูเพื่อน าข้อมูลมาสร้างกราฟ 
ในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนแต่งกลอนเกี่ยวกับ
เพื่อนและครอบครัว  

นักเรียน Year 5  วิเคราะห์แผนที่ภูมิประเทศ เพื่อสร้างโมเดลจ าลองของทวีปแอฟริกา แผนที่บ่งชี้ลักษณะภูมิประเทศจะ
ช่วยให้นักเรียนสามารถออกแบบแผนการเดินทางในทวีปแอฟริกาได้  
ในวิชา IPC นักเรียน Year 6 เรียนรู้ทักษะการด ารงชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี และช่วยกันคิดวิธีการทดสอบว่าการออกก าลังกายมี
ผลต่อการท างานของหัวใจอย่างไร และเตรียมแผนการท าอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ นักเรียนยังเริ่มหน่วยการเรียนรู้ใหม่
เกี่ยวกับการเขียนและรายงานข่าว และในวิชาคณิตศาตร์นักเรียนสอบจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 และสอบก่อนเรียนหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 8 นับเป็นสัปดาห์ที่หนักหน่วงมากส าหรับนักเรียน Year 6! 
 
บุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 
โรงเรียนฯ มีความยินดีแนะน าบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ได้แก่ 1) นางสาวปวีนา เชี่ยวพานิช (จ๋า) เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  2) นางสาวศรศมน แดนไธสง (เก๋) ผู้ช่วยครูแผนกการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาเพิ่มเติม หรือ EAL 3) นางสาวภัทรศิมาภรณ์ แก้วไทรอินทร์ (ภัทร) ผู้ช่วยครูประจ าวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง                      
4) นางสาวกชพรรณ ฝ้ายทอง (อิ๋ว) ครูประจ าวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาวณิชชาภัทร เกตุฉาย  
และเนื่องด้วยนางฟ้าน้ าเพชร นิกสัน ครูประจ าวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยอยู่ในระหว่างการลาคลอดบุตร ดังนั้น โรงเรียนฯ จึงจัดสรรบุคลากรสอนแทนคือ         
5) นางมารยาท ประเสริฐ (แหม่ม)  

วันจันทร์ท่ี 9 มีนาคม 

สัปดาห์ Poetry Week 

วันอังคารท่ี 10 มีนาคม 

สัปดาห์ Poetry Week 

วันพุธท่ี 11 มีนาคม 

สัปดาห์ Poetry Week 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 มีนาคม 

สัปดาห์ Poetry Week 

วันศุกร์ท่ี 13 มีนาคม 

สัปดาห์ Poetry Week 

วันเสาร์ท่ี 14 มีนาคม 

นักเรียนประจ าท ากิจกรรมในโรงเรียนฯ 

วันจันทร์ที่ 16 - วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 

 

 

นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร หรอืผู้มาติดตอ่กิจธุระ   

ผู้มีอาการ ไดแ้ก่ เป็นหวัด เจ็บคอ มีน้ ามูก หรือมีไข้ 
หรือได้เดนิทางไปยังประเทศหรอืพื้นที่ทีม่ีความเสี่ยง

ของการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ในระยะเวลา 14 วนัที่ผ่านมา ไม่ควร

เข้ามาภายในโรงเรียนฯ ทั้งนี้ ท่านจะต้องกกักนั
ตนเอง และไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นด้วย 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2019-2020 รายงานข่าวฉบับที ่25: วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 


