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Reopening of School 
Unfortunately there is some confusion from the government about the opening of 
international schools on Monday 1 June, and in the absence of a clear go ahead online 
learning will continue at least for Monday 1 June to Wednesday 3 June next week, pending 
further information from the government.   However, it remains likely that we will be able 
to open soon.  It also remains likely that anyone who is out of province in a high risk area 
such as Bangkok will need to self-quarantine for fourteen days before coming back to 
school.  If we open we will be required to survey all members of the school community.  
Only children of families who meet the criteria will be able to come into school—this will be 
to avoid infection of the anyone else in the school community. This would apply for 
children, parents and other members of the household.  I know that some people are out 
of area.  If that is the case, it would be a good idea to return to Pak Chong so that your child
(ren) may return to school as soon as possible once the school is given permission to 
reopen. 
  
Sixth Form 
Year 11 have now completed their IGCSE course of study.  Their long weeks of revision and 
examinations, made even more challenging by the Covid-19 situation and working from 
home is over.  Many of the Year 11 students are looking forward to the challenges of A 
Level study in Year 12 and Year 13 from August 2020.  I am also sure that they will be 
looking forward to welcoming new students to the St. Stephen’s Sixth Form, including from outside of Thailand.  Over the next 
four weeks, our budding sixth formers will be undertaking a transition programme where they will learn some sixth form subjects 
and the skills that will help them to be successful in their study.  Whilst we were hoping that this would be on campus from next 
week, I am sure that they will still make the most of the online opportunities in the interim period.  
 
Secondary Examination Week 
The secondary examination week has taken place the week beginning 
Tuesday 26 May.  Given the various technological and technical challenges, 
everyone has done well to make the most of the week—well done every one. 
 
Wednesday 3 June 
Whilst Wednesday 3 June is a national holiday, it remains a normal school 
day for St. Stephen’s International School! Online learning will be taking place 
as usual. 
   
Primary 
This week the Kindergarten and Reception children have been making junk 
model dinosaurs, experimenting with colour mixing to make dinosaur prints 
and investigating what happens to eggs (dinosaur eggs!) when they are 
soaked in vinegar and food colouring.  In mathematics this week, Year 2 have 
been consolidating their understanding of using standard units of 
measurements, e.g. cm and m, g and kg, and ml and L.  The Year 1 children 
have applied their understanding of adjectives to write a list poem. They had 
to look out of their window and describe in detail what they could see.  There 
are some fantastic poets in the class! Year 3 students have investigated the 
attract and repel forces of magnetism. They have used these forces to create 
their own magnetic game or toy to play with at home.  Year 4 have enjoyed 
working with money using British pounds and pence. In English they read 
extracts from a fictional story, 'Sitti's Secret' and explored how they can 
communicate without speaking the same language. In IPC, they investigated 
gases by conducting an experiment using fizzy drinks and a scale. Did you 
know that gas actually has a weight?  This week Year 5 brought their portraits to life by making gifs with their vector art portraits 
that they made last week. Students used Google Slides and applied the ideas behind the stop motion animation techniques to 
carefully adjust shapes, one slide at a time, making their portraits move.  

Monday 1st June 
Online learning 
 

Tuesday 2nd June 
Online learning 
 

Wednesday 3rd June 
Online learning  
 

Thursday 4th June 
tbc 
 

Friday 5th June 
tbc 
 
 

 

 

Monday 1st June  –  Friday 5th June 

 
 
 
Google Meet Rules 
1. Be on time and prepared for your lesson. 
2. Be in a well lit room, which is quiet and where 
you will not be interrupted. 
3. Do video calls from your desk or other 
appropriate location. 
4. No multi-tasking, we can see you. Look at your 
screen, pay attention to others and when speaking 
make sure to look at your camera. 
5. Undertake good etiquette as you would in a 
normal lesson. Eg. No eating. 
6. Consider posting your comment/question in 
the chat window. 
7. Have respect for each other.by not talking over 
others, removing any others from the meeting, or 
replacing any others sharing screen 
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การเปดิท าการของสถานศึกษา 

โรงเรียนระบบนานาชาติทัว่ประเทศยังไม่สามารถเปิดท าการได้ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563  จึงยังเป็นเหตุผลส าคัญให้

โรงเรียนฯ ยังคงต้องพิจารณาให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ถึงวันพธุที่ 3 

มิถุนายน เบื้องต้นนี้ต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งวา่จะได้รับทราบผลการพิจารณาที่ชัดเจนจากรัฐบาลในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็

ตาม นักเรียนที่พ านักอยู่ในเขตพื้นที่ที่มคีวามเส่ียง เช่น กรุงเทพมหานคร อาจยงัจ าเป็นต้องท าการกกัตัวเป็นเวลา 14 วนั

ด้วย ดังนั้น เมื่อได้รับการยืนยันอย่างเปน็ทางการให้สามารถเปิดท าการได้แล้ว โรงเรียนฯ จะจัดส่งแบบส ารวจข้อมูลของผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ซ่ึงนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองเท่านั้นที่จะสามารถกลับเข้าเรียนที่โรงเรียนฯ ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็น

การลดความเส่ียงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในโรงเรียนฯ มาตรการดังกล่าวนีจ้ะรวมถึงสมาชิกใน

ครอบครัวที่ได้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับนักเรียนด้วย ดังนั้น การเดินทางกลับเขาใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมลว่งหน้าส าหรับ

การกลับเข้าเรียนนั้นจึงเป็นแนวคิดที่ดีเลยทีเดียว 
 

Sixth Form 

นักเรียน Year 11 ได้ศึกษาจนจบหลกัสตูร IGCSE แล้ว นักเรียนใช้เวลาหลายสปัดาห์ในการทบทวนบทเรียนและการสอบ 

ซ่ึงยิ่งมีความท้าทายมากขึ้นในการเรียนรู้จากที่บ้านในยุคโควิดนี้ นกัเรียนหลายคนเตรียมความพรัอมส าหรับการเรียนใน

ระดับ A Level ในชั้น Year 12 และ 13 ซ่ึงจะเร่ิมขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะมีเพือ่นร่วมชั้นเรียน

เพิ่มขึ้นจากทั้งในและต่างประเทศ ดังนัน้ ใน 4 สัปดาห์นับจากนี้ นกัเรียนจะเร่ิมต้นการเปลี่ยนผ่านเข้าสูห่ลักสูตร sixth 

form ในบางวิชา และฝึกฝนบางทักษะเพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรับการเรียนรูต้่อไป ในขณะที่เรารอการประกาศจากรฐับาลว่าดว้ยการเปิดท าการสถานศึกษาในปลาย

สัปดาห์หน้านั้น นักเรียนยังคงมีโอกาสในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ต่อไปด้วย 
 

สัปดาห์การสอบส าหรบันักเรียนระดบัชั้นมัธยม 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสอบปลายภาคเสร็จสิ้นเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงพบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคบ้าง

เล็กน้อย แต่ทกุคนประสบความส าเร็จลุล่วงมาด้วยด ี 

ขอชื่มชมความส าเร็จของนักเรียนทุกคนมา ณ ที่นี้ 
 

วันพุธที่ 3 มิถุนายน  

โรงเรียนฯ จะจัดการสอนในรูปแบบออนไลน์ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน ตามปกติ แม้ว่าจะเป็น

วันหยุดราชการก็ตาม 
 
 

ข่าวสารจากระดบัชั้นประถมศึกษา 

นักเรียน Kindergarten และ Reception ประดิษฐ์ไดโนเสาร์จากเศษวัสดุเหลอืใช้ ทดลองผสมสีเพื่อ

สร้างรอยเท้าไดโนสาร์ และทดลองการจุ่มไข่(ไดโนเสาร์) ลงไปในน้ าส้มสายชูผสมสีอาหาร จากนั้นจึง

เฝ้าสังเกตผลการทดลอง 

ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียน Year 2 ฝกึฝนการแปลงหนว่ย เซนติเมตรเป็นเมตร กรัมเป็นกิโลกรัม และ

มิลลิลิตรเป็นลิตร  

นักเรียน Year 1 ฝกึใช้ค าคุณศัพท์ในการเขียนบทกลอน โดยใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่เห็นเป็นอันดับ

แรกเมื่อมองออกไปนอกหน้าตา่ง ซ่ึงได้ผลงานที่น่าทึ่งมาก!  

นักเรียน Year 3 ส ารวจแรงผลักและแรงดึงของแม่เหล็ก และน าไปสร้างเกมและของเล่นที่บ้าน  

นักเรีย Year 4 สนกุกับการเทียบค่าเงินปอนด์และเพนนี และอ่านหนังสือเร่ือง ‘Sitti’s Secret’ และ

ศึกษาวา่ตัวละครสื่อสารด้วยการพูดภาษาที่แตกต่างกันได้อย่างไร ส่วนในวิชา IPC นักเรียนศึกษาเร่ือง

แก็ส ด้วยการทดลองกับน้ าอัดลม รู้หรือไม่ว่าแก็สก็มีน้ าหนกั?  

นักเรียน Year 5 ใชภ้าพเวคเตอร์ที่ท าเสร็จเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาสร้าง gifs และใช้เทคนิค stop motion animation ในโปรแกรม 

Google Slide เพื่อปรับรูปร่างให้ภาพมกีารเคลื่อนไหวได้ 

วันจันทร์ที่ 1 มถิุนายน 

การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

วันอังคารที่ 2 มิถนุายน  

การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 

การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 

รอการยืนยัน 

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 

รอการยืนยัน 

วันจันทร์ท่ี 1 - วันศุกร์ท่ี 5 มิถุนายน  

 
 
 

ระเบียบการเข้าใช้งาน Google Meet มีดังนี้  
1.นักเรียนต้องลงช่ือเข้าใช้โปรแกรมตรงต่อเวลาท่ีก าหนดในแต่ละ
รายวิชา 
2.นักเรียนควรอยู่ในห้องท่ีเงียบและไม่มีสิ่งรบกวนในขณะท่ีเข้าใช้
งาน 
3.เปิดการใช้งานวีดีโอคอล โดยวางอุปกรณ์บนโต๊ะหรือเลือก
สถานท่ีท่ีเหมาะสม 
4.หลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานโปรแกรมอื่นๆ เพื่อให้ครูมองเห็น
นักเรียนผ่านโปรแกรมซึ่งนักเรียนควรอยู่หน้าจอ ต้ังใจฟังในขณะท่ี
ครูบรรยาย และมองไปท่ีกล้องในขณะท่ีพูด 
5.พึงรักษามารยาทพื้นฐานเช่นเดียวกับการปฏิบัติในช้ันเรียน
ตามปกติ ยกตัวอย่างเช่น ไม่รับประทานอาหารขณะเรียน 
6.พึงระวังการแสดงความคิดเห็น หรือต้ังค าถามในกล่องข้อความ 
7.ให้เกียรติผู้อื่น ไม่พูดแทรกผู้อื่น ไม่ลบช่ือผู้อื่นออกจากโปรแกรม 
หรือไม่แชร์หน้าจอในระหว่างท่ีผู้อื่นแชร์อยู่ 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2019-2020 รายงานข่าวฉบับที ่34: วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 


