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Covid-19 and Online Learning  
I would like to thank everyone for the fantastic efforts that have been made regarding the transition from coming 
to school to learn to learning online.  All of the teachers have been working very hard to make the online learning 
as effective as possible.  I have been pleased with the responsibility shown towards learning of our students with 
great attendance and most students being on time and ready to learn.   We are in a period of great turbulence and 
having the stability of a learning routine is very important.  We may have more change on the way.  If a partial or 
full lock down for Thailand is implemented teachers will have to stay at home.  In that event everyone will do their 
best to keep lessons continuing online.  In the event that there are any problems, a list of educational websites 
with a range of learning opportunities has been sent home.  Please do make the most of those too. 
 

St. Stephen’s Virtual Talent Show 
Wednesday 1 April was due to have been our Talent Show.  Whilst we are unable to hold this event as planned on 
site, we do have footage of everyone who auditioned for the event.  Consequentially, we will hold a Virtual Talent 
Show as scheduled, online through Google Meet on Wednesday 1 April at 15:30.  All students will be invited 
through their Google Meet accounts and we hope that many parents will watch as well.  Please do mute 
yourselves though so that everyone can enjoy the show. 
 

Traffic Police Visit Nursery Students 
Nursery students have been learning about Road Transport. On 
Monday 16 March some traffic enforcers were invited to school on to 
teach the children about road signs and road safety. The enforcers 
showed basic hand signals for road transport and for pedestrians. The 
children had fun and were very excited about the visit.  
 

Extreme Reading Competition 
There has never been a better time to enjoy a good book than now!  
With everyone advised to remain at home unless needing to go out for essential travel, it is 
the time to choose an old favourite book, or one that you have been meaning to read for a 
while, settle down and read a good story.  Or perhaps, you would like to try reading in novel 

ways (sorry for the pun)!  So to encourage some ingenuity we are holding an Extreme Reading Competition.  Please send a picture of 
yourselves reading in unusual positions with the title and author of the book to library_ky@sis.edu .  You can be reading a physical book 
or an eBook on an electronic device.  We will publish some examples of these in the first bulletin after the Songkran break.  To get us 
started, here is Dr Kevin reading ‘Do Androids Dream of Electric Sheep’ by  Philip K. Dick to Gafferh the dog! 
 

Primary 
This week the kindergarten and reception children have been reading 'The Cautious Caterpillar'. 
They were set the challenge of going on a hunt in their gardens to see what insects they could 
find. It is really impressive that each and every pupil in both Year 1 and Year 2 have been 
attending online sessions and completing work set.  This is new to them all - and they are 
learning together.  A fantastic first week - it can only get better. Year 3 children have explored 
the part that flowers play in the life cycle of flowering plants, including pollination, fertilisation 
and seed formation, seed dispersal and germination, by ordering 
and describing each stage. Like plants, the children have proved 
themselves to be very adaptable this week, having to work at 
home using technological devices. Well done!  The Year 4 students 
have really taken to online learning with enthusiasm. It is 
wonderful to see how adept they are at using technology and 
adhering to the rules of using Google Meet. In IPC the children 
designed a new airline logo along with creating menus for long-haul flights. In mathematics the 
focus was on using decimal hundredths and identifying the corresponding fractions. The class 
explored truth versus opinion in English as part of the unit on 'Newspaper Reports'. Year 5 wrote 
a diary entry from the perspective of Tim Peake, a former UK astronaut. They also read myths 
from different cultures about why the moon appears to take on different shapes. After 
researching, the students prepared what they would say to the people who believe these myths. 
Year 6 students have been showing fantastic resilience and adaptability to our new online 
learning regime. They have been coming online with a smile on their face every day, fully ready 

to learn and take part in our online activities.  
 
Year 3 Space Cadets 
This week Year 3 Computing starts the Space 
Cadet course! Students begin their adventure in 
outer space, where they can choose which space 
cadet they want to play as: either Mae or Buzz. 
They practice sequencing and collect items in 
space! They also learn the following commands: 
"on start", "walk", and "jump". Additionally, students review sequencing concepts as they learn two new types of 
jumps: “long jump” and “super jump”. Then, they create their own sequences of animation as they program an 
astronaut dance party! Finally, as students continue their coding adventure, they 

explore different ways to solve a problem! They use the "turn around" code block to collect items located on the left and right of their 
character.   

Monday 30th  March 
Online learning 
 

Tuesday 31st  March 

Online learning 
 

Wednesday 1st April 
Online learning 
St. Stephen’s Virtual Talent Show—15:30 
 

Thursday 2nd April 
Online learning 
 

Friday 3rd Apri; 
Online learning 
Year 9 Virtual Options Meeting 
 

 

Monday 30th March – Friday 3rd April 

 
 
 
 
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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สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ ขอขอบคุณทุกท่านส าหรับความพยายามในการปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
บุคลากรฝ่ายการสอนทุกท่านต่างท างานอย่างหนักเพื่อวางแผนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นักเรียนส่วนใหญ่มีการ
เตรียมความพร้อมและสามารถเข้าร่วมการเรียนการสอนสดออนไลน์อย่างตรงต่อเวลาที่ก าหนด การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนั้นมี
ความส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) นี้ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนฯ อาจจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น หากมีประกาศจ ากัดพื้นที่โดยมิให้ผู้ใดออกนอกเคหะสถาน 
บุคลาการฝ่ายการสอนจะต้องอยู่แต่ภายในที่พัก ซึ่งอาจสามารถด าเนินการสอนสดในรูปแบบออนไลน์ได้ หรือในบางกรณีอาจเกิดข้อขัดข้องบาง
ประการก็เป็นได้ ดังนั้น โรงเรียนฯ จึงจัดเตรียมเอกสารเผยแพร่แหล่งรวมสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์และน าส่งถึงผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ของบุตรหลานจากที่บ้านต่อไปได้ 
 
การประกวด St. Stephen’s Virtual Talent Show  
โรงเรียนฯ จะจัดการประกวด Talent Show ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 แม้ว่าโรงเรียนฯ จะไม่สามารถจัดการประกวดในโรงเรียนฯ ได้  
แต่ก็ได้รับตัวอย่างการแสดงของผู้เข้าประกวดในรอบคัดเลือกแล้ว ดังนั้น การประกวดจึงยังสามารถด าเนินต่อไปได้ตามตารางที่ก าหนดผ่าน
โปรแกรม Google Meet ในวันพุธที่ 1 เมษายน เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป นักเรียนทุกคนสามารถเข้าใช้งานโปรแกรม Google Meet และขอ

เรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมรับการแสดงในวันและเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อ
อรรถรสในการรับชม ขอความกรุณาทุกท่านปิดไมโครโฟนของท่านด้วย 
 
เจ้าหน้าท่ีจราจรพบกับนักเรียนระดับช้ัน Nursery 
นักเรียนระดับชั้น Nursery เรียนรู้เรื่อง Road Transport หรือ การจราจรบนท้องถนน 
ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนฯ จึงเรียนเชิญเจ้าหน้าที่จราจรเข้าให้
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญานมือที่ใช้สื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ใช้รถใช้ถนน 
นักเรียนทุกคนต่างสนุกสนานกับการเรียนรู้ใหม่ๆ 
 
 
การประกวดผู้รักการอ่าน 

ไม่มีโอกาสใดเหมาะส าหรับการอ่านหนังสือดีๆ มากไปกว่าช่วงเวลานี้อีกแล้ว! ในขณะที่ทุกคนได้รับค าแนะน าให้อยู่ในบ้านและไม่ออกไปข้างนอกโดยไม่มีเหตุจ าเป็นนั้น นับเป็น
โอกาสอันดีที่จะได้หยิบหนังสือเล่มโปรดข้ึนมาอ่านอีกครั้ง หรืออาจเป็นหนังสือที่น่าสนใจแต่ยังไม่มีโอกาสได้เปิดอ่าน ดังนั้น ทุกคนควรหาสถานที่เหมาะๆ และเปิดอ่านหนังสือ
ดีๆ สักเล่มหรือแม้แต่นวนิยายเรื่องยาว และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการประกวดผู้รักการอ่าน ทุกท่านสามารถส่งภาพตนเองขณะก าลังอ่านหนังสือเล่มโปรดด้วย
ท่าทางประกอบต่างๆ พร้อมหนังสือและชื่อผู้ประพันธ์ ถึง library_ky@sis.edu เพื่อเข้าประกวด ซึ่งอาจเป็นหนังสือสักเล่ม
หรืออีบุ๊คก็ได้ โรงเรียนฯ จะเผยแพร่ตัวอย่างในวารสารข่าวฉบับหลังเทศกาลสงกรานต์นี้ ศึกษาตัวอย่างได้ที่ ภาพถ่ายของ
ดร. เควิน ไฮแลนส์ ซึ่งก าลังอ่านหนังสือเรื่อง ‘Do Androids Dream of Electric Sheep’ ประพันธ์โดย Philip K. Dick 
ให้เจ้าสุนัขชื่อกาแฟฟัง 
 
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Kindergarten และ Reception อ่านเรื่อง ‘The Cautious 
Caterpillar’ นักเรียนได้รับมอบหมายให้ส ารวจแมลงในสวนที่บ้าน  
เป็นที่น่าประทับใจว่านักเรียน Year 1 และ 2 สามารถเข้าเรียนออนไลน์และท า
การบ้านส่งได้เรียบร้อยดีมาก แม้ว่าจะเป็นระบบการเรียนรู้แบบใหม่ แต่ทุกคนก็
ท างานร่วมกันได้ดี นับว่าเป็นสัปดาห์แรกที่ประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง  
นักเรียน Year 3 ศึกษาวงจรชีวิตของดอกไม้ ต้ังแต่ระยะเพาะพันธุ์ การผสมเกสร
ดอกไม้ การผสมพันธุ์ การเพาะเมล็ด การกระจายเมล็ด และการเจริญเติบโต โดยนักเรียนสามารถเรียงล าดับและอธิบาย
รายละเอียดของแต่ละข้ันตอนได้ นักเรียนสามารถปรับตัวได้ดีกับวิธีการเรียนรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่บ้าน  
นักเรียน Year 4 เองก็สนุกกับการเรียนออนไลน์เช่นกัน นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภายใต้ระเบียบการเข้าใช้งาน
โปรแกรม Google Meet ได้ดี ในวิชา IPC นักเรียนออกแบบโลโก้สายการบินและเมนูอาหารที่เสิร์ฟบนอากาศยาน ในวิชา
คณิตศาสตร์ นักเรียนศึกษาเรื่องทศนิยมหลักร้อยและการเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วน ส่วนในวชิาภาษาอังกฤษ นักเรียน
เรียนรู้เรื่อง ‘Newspaper Reports’ นอกจากนี้ นักเรียน Year 5 ได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับนักอวกาศชาวอังกฤษ ชื่อ Tim 
Peake และยังอ่านต านานของแต่ละท้องถ่ินเกี่ยวกับดวงจันทร์ในลักษณะต่างๆ เมื่อจบการศึกษาค้นคว้าแล้วนักเรียนทราบ
ว่ามีคนส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องราวเล่าขานต่อกันมา  

นักเรียน Year 6 นักเรียนเริ่มการเรียนรู้ออนไลน์ได้ดีเยี่ยม 
และเข้าเรียนสดด้วยรอยย้ิมในทุกๆ วัน แสดงถึงความพร้อม
ในการเรียนและการร่วมกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมให้อย่างมาก 
 
Space Cadets ของนักเรียน Year 3 
นักเรียน Year 3 เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ในบทเรียนเรื่อง 
Space Cadet! นักเรียนเริ่มผจญภัยในอวกาศ ซึ่งสามารถ
เลือกว่าจะเล่นใน Mae หรือ Buzz ซึ่งตัวละครเกมจะต้องตะลุยด่านและเก็บของสะสม ตามค าสั่ง 
“On start” หรือ “Walk” หรือ “Jump” นอกจากนี้ นักเรียนยังรู้จักการ “long jump” และ 

“super jump” และยังสามารถออกแบบตัวละครเกมเป็นนักอวกาศด้วย! สุดท้ายนักเรียนใช้โค้ดด้ิงในการตะลุยด่านและใช้ “turn around” เพื่อเก็บของสะสมไว้
ทั้งด้านซ้ายและขวาของตัวละครเกม 

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

วันอังคารที่ 31 มนีาคม 
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

วันพุธที่ 1 เมษายน 
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
การประกวด St. Stephen’s Virtual Talent Show - 15.30 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
การประชุม Year 9 Virtual Options  

วันจันทร์ที่ 30 - ศุกร์ที่ 3 เมษายน  

 
 
 
 
ระเบียบการเข้าใช้งาน Google Meet มดีังนี้  
1.นักเรียนต้องลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมตรงต่อเวลาที่ก าหนดในแต่ละ
รายวิชา 
2.นักเรียนควรอยู่ในห้องที่เงียบและไม่มีสิ่งรบกวนในขณะที่เข้าใช้งาน 
3.เปิดการใช้งานวีดีโอคอล โดยวางอุปกรณ์บนโต๊ะหรือเลือกสถานที่ที่
เหมาะสม 
4.หลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานโปรแกรมอ่ืนๆ เพื่อให้ครูมองเห็นนักเรียน
ผ่านโปรแกรมซ่ึงนักเรียนควรอยู่หน้าจอ ตั้งใจฟังในขณะที่ครูบรรยาย 
และมองไปที่กล้องในขณะที่พูด 
5.พึงรักษามารยาทพื้นฐานเช่นเดียวกับการปฏิบัติในชั้นเรียนตามปกติ 
ยกตัวอย่างเช่น ไม่รับประทานอาหารขณะเรียน 
6.พึงระวังการแสดงความคิดเห็น หรือตั้งค าถามในกล่องข้อความ 
7.ให้เกียรติผู้อ่ืน ไม่พูดแทรกผู้อ่ืน ไม่ลบชื่อผู้อ่ืนออกจากโปรแกรม 
หรือไม่แชร์หน้าจอในระหว่างที่ผู้อ่ืนแชร์อยู ่

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2019-2020 รายงานข่าวฉบับที ่26: วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 
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Art Work 
Below is some art work that our dorm students made at a recent weekend workshop. 
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Tang-Tae - Y10 Sun - Y9 Dylan - Y7 

Ku - Y10 Pat - Y5 Yaya - Y4 


