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New Half Term  
The new half term starts on on Monday 26 October.  After school activities will start straightaway. 
 
Parents Meeting 
Thank you to all the parents who attended the parents meetings on Thursday 8 October and Friday 9 October.   
It was good to be able to welcome you into school for these important meetings. 
 
University Visit to Bangkok University 
Year 10, Year 11 and Year 12 students all attended a visit to Bangkok University on Tuesday 6 October.  The 
purpose of the visit was to raise awareness of universities in general .  In the UK it is normal for local universities 
to host visits for school children to promote university education in general and it is good that we have links with a 
number of universities to be able to facilitate this for us in Thailand.  The students visited a number of faculties 
including media and engineering where they were in awe of some of the resources available. Some students 
particularly enjoyed  having a go at ‘broadcasting’ from the media centre.  The students also found out about how 
to apply to the university system in Thailand and learnt about some of the benefits of joining the international 
programme at a Thai University.  With the current Covid-19 situation keeping options open is good! 
 
Visit from Professor Soraj 
Our students were extremely privileged to benefit from a visit on Thursday 8 October from Professor Soraj 
Hongladarom of Chulalongkorn University, where he is professor of philosophy and Director of the Centre for 
Ethics of Science and Technology. He has published books and articles on such diverse issues as bioethics, 
computer ethics, and the roles that science and technology play in the culture of developing countries.   Professor 
Soraj talked about philosophy as a subject and about students going to university.  The students from Year 9 to 
Year 12 were well prepared for the talk and asked many questions, both about philosophy and about applying to 
university and university life in general.  An example of one question was “How would Thai students benefit from 
studying at a university abroad”.  Professor Soraj talked about the benefits that an international experience gives 
to students who do this as well as the benefits to Thailand as a whole.  All in all everyone received some 
fascinating perspectives on a range of issues from someone who is clearly a deep thinker. 
 
Primary 
KG & Nursery have celebrated ‘International Space Week’ to end this term. They have made a rocket launching chemical reaction using coke and mentos, made 
their own rocket ships and explored new textures including slime in the EYFS paddling pool. The children have learnt about rocket launching, landing, the moon, 
the planets and a space dance! All of the children have had an amazing week and have really 
worked hard this term.  The Year 1 and Year 2 school trip to the Petrified Wood Museum in 
Korat was a complete success.  All the children had a wonderful time and behaved 
impeccably.  The content of the museum was quite advanced, but that did not stop the children 
asking lots of questions, and showing real interest in the exhibits.   In IPC, the Year 3 students 
have recognised that environments can change and that this can sometimes pose dangers to 

living things. They identified changes and 
dangers in the local habitat and discussed 
global environmental dangers and 
endangered species. Year 5 and 6 had their 
exit point for their unit 'Making New 
Materials'. They conducted four separate 
experiments including melting, dissolving, 
planting seeds and even making slime! The 
students delivered informative presentations 
using scientific vocabulary and demonstrated 
a clear understanding of the scientific 
method.  Four groups worked to prepare and 
present to the Year 3 and 4 classes in 
the Study Hall. The children remained 
professional and informed the younger 
students on what they had learnt the past half 
term. Everybody enjoyed the hands-on 
experiments which included oobleck slime, 

greenhouses, dissolving and melting.  
 
Remembrance of Rama IX 
On Friday 9 October a special Google Meet Flag was held to mark the passing away of the late 
King Rama IX. 
 
Flu Vaccination Programme 
Thank you to Dr Warasin Chanprakaisi, and everyone who participated in the annual flu vaccination programme on Wednesday 7 October. 
 
Upcoming Events 
We have two major events in the first week back after the half-term break.  On Thursday 29 October we have Loy Kratong where all of 
the students and staff are asked to come to school in traditional Thai dress and on Friday 30 October it is Halloween and we are asking 
students to dress in appropriately ‘spooky’ clothes—but no superhero or sports outfits please. 

Monday 26th October 
New half-term starts. 
After school activities. 
 

Tuesday 27th October 
After school activities 
 

Wednesday 28th October 
After school activities 
 

Thursday 29th October 

Loy Kratong—dress in traditional Thai costume. 
After school activities 
 

Friday 30th October 
Halloween — dress in Halloween ‘spooky’ costume. 

 

Saturday 31st October 
Dorm trip—Farm Mor Por 

 

 

Monday 26th October-– Saturday 31st October 

 
 
 
Social Distancing Measures 
1. Please stick as closely as possible to the 
stipulated drop off and pick up times. 
2. Students must be well when they come into 
school.  Anyone with symptoms of illness such as a 
temperature, cough, runny nose or lack of taste 
must stay at home. 
3. Make sure that you have your face mask and 
wear it at all times in school (apart from when you 
eat and drink) 
4. Remember to wash hands regularly using 
either soap and water or hand gel. 
5. Maintain a distance from others of at least 
one metre at all times. 
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เปดิครึ่งหลกัภาคเรียนที่ 1 
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ เปิดท าการเรียนการสอนในวันจันทร์ท่ี 26 ตุลาคม 2563 และมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนตามปกติ 
 
การประชุมผู้ปกครองและคร ู
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านท่ีเข้าร่วมการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 8 และวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม ท่ีผ่านมา 
โรงเรียนฯ มีความยินดียิ่งท่ีได้มีโอกาสต้อนรับท่านในโอกาสส าคัญน้ี 
 
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เมื่อวันอังคารท่ี 6 ตุลาคม ท่ีผ่านมา นักเรียน Year 10 ถึง 12 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสนใจแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในประเทศอังกฤษน้ัน สถาบันการศึกษาจะเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน จึง
เป็นท่ีน่ายินดีท่ีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวน้ีเพิ่มข้ึนหลายแห่งแล้ว  
นักเรียนได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานท่ีจัดการสอน รวมไปถึงสื่อการสอน นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้โดยรอบ นักเรียนมีความสนใจการถ่ายทอดสดออกอากาศจาก
ศูนย์สื่อสารของมหาวิทยาลัยมาก นอกจากน้ี นักเรียนยังได้ศึกษาวิธีการและข้ันตอนการสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และ
ประโยชน์ของการศึกษาต่อในระบบนานาชาติในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 
 
การบรรยายพิเศษ โดยศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  
เมื่อวันพฤหัสยดีท่ี 8 ตุลาคม ท่ีผ่านมา นักเรียนได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ผู้เช่ียวชาญด้านปรัชญาและผู้อ านวยการศูนย์จริยธรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งท่านได้ตีพิมพ์หนังสือและบทความวิชาการอย่างหลากหลาย เช่น    ชีวจริยธรรม จริยธรรมในการใช้
คอมพิวเตอร์ และบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อวัฒนธรรมการพัฒนาประเทศ  
ท้ังน้ี ท่านศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ บรรยายเร่ืองการเรียนวิชาปรัชญาในระดับอุดมศึกษาและเปิดโอกาสให้นักเรียน Year 9 ถึง 12 ได้ซักถามข้อสงสัยท้ังในด้าน
ปรัชญาและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
ตัวอย่างค าถามส าคัญได้แก่ นักเรียนชาวไทยจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างประเทศอย่างไรบ้าง ดังน้ัน ท่านศาสตราจารย์จึงแนะท้ัง
ข้อดีของการศึกษาในต่างประเทศ รวมไปถึงการศึกษาต่อในประเทศไทยด้วย  
นักเรียน ตลอดจนบุคลากรจึงได้รับแนวคิดและองค์ความรู้จากท่านศาสตรจารย์ผู้มีความคิดเชิงลึกในโอกาสน้ี 
 
ข่าวสารจากระดบัชั้นประถมศึกษา 
นักเรียน KG และ Nursery เรียนรู้เรื่อง ‘International Space Week’ ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดครึ่งภาคเรียน นักเรียนปล่อยกระสวยประดิษฐ์ของตนเองโดย
การใช้โค้กกับลูกอมเมนทอสเพื่อสร้างยานปล่อยกระสวย นอกจากน้ี นักเรียนยังสนุกกับการเล่มสไลม์ในสระน้ าเป่าลมด้วย อีกทั้ง นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปล่อยกระสวยอวกาศ การจอดยาน ดวงจันทร์ และโลก รวมถึงได้ท ากิจกรรม space dance ซึ่งทุกคนสนุกกับการเรียนรู้ในสัปดาห์ดังกล่าวน้ีอย่างมาก 
นักเรียน Year 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา ทุกคนต่างสนุกสนานกับการ
เรียนรู้และยังปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมท้ังน้ี แม้ว่าเน้ือหาท่ีทางพิพิธภัณฑจ์ัดแสดงน้ันค่อนข้างเป็นข้อมูลเชิงลึก แต่นักเรียนก็ต้ังใจศึกษา
เรียนรู้และต้ังค าถาม ซึ่งแสดงออกได้ถึงความสนใจในการเข้าชมนิทรรศการ 
นักเรียน Year 3 ในวิชา IPC ตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมน้ันเปลี่ยนแปลงไปเสมอและยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต นักเรียนจึงช่วยกัน
ระบุความเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอันตรายของสิ่งแวดล้อมของโลก 

นักเรียน Year 5 และ 6 จบหน่วยการเรียนรู้ Exit Point  เรื่อง 
‘Making New Materials’ ด้วยการทดลอง 4 เรื่อง ได้แก่ การ
ละลาย การหลอมเหลว การเพาะพันธุ์พืช และการท าสไลม์ 
นักเรียนน าเสนอข้อมูลด้วยศัพท์วิทยาศาสตร์และสาธิตการ
ทดลองตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร์ด้วย ท้ังน้ี นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 4 กลุ่มย่อยเพื่อสาธิตการทดลองให้แก่น้องๆ Year 3 
และ 4 ณ ห้องเรียนรวม (Study Hall) ด้วย นักเรียนทุกคน
สามารถให้ข้อมูลแก่น้องๆ ท่ีเข้าชมการทดลองและถ่ายทอด
ความรู้ที่ได้รับตลอดครึ่งภาคเรียนท่ี 1 ได้อย่างดี ทุกคนจึงสนุก
และร่วมท าการทดลอง ท้ังการท าสไลม์ เรือนกระจก การทดลอง
การหลอมเหลว และการละลายด้วย 
 
กิจกรรมร าลึกถึงพระมหากรณุาธคิณุในหลวงรัชกาลที่ 9 
เมื่อวันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม ท่ีผ่านมา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธี
เคารพธงชาติและพิธีร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลท่ี 
9 ผ่านโปรแกรม Google Meet 
 

บรกิารฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ ่
ขอขอบคุณนายแพทย์วารสินทร์ จันทร์ประกายสี และทุกท่านท่ีเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ าปี เมื่อวันพุธท่ี 7 ตุลาคม      
ท่ีผ่านมา 
 
กิจกรรมที่จะเกดิขึ้น 
โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมส าคัญในสัปดาห์แรกของการเปิดครึ่งหลังภาคเรียนท่ี 1 น้ี ได้แก่ วันลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 ตุลาคม 
2563 ซึ่งนักเรียนและบุคลากรสามารถแต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากน้ี ในวันศุกร์ท่ี 30 ตุลาคม 2563 จะมีกิจกรรมวันฮัลโลวีน ซึ่งนักเรียนสามารถแต่งกายตามเทศกาลมาโรงเรียนฯ ได้ ท้ังน้ี ต้องไม่ใช่ชุดซุปเปอร์ฮีโร่
หรือชุดกีฬา 

วันจันทร์ท่ี 26 ตุลาคม 2563 
เปิดเรียนวันแรก 
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันอังคารท่ี 27 ตุลาคม 2563 
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันพุธท่ี 28 ตุลาคม 2563 
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 ตุลาคม 2563 
วันลอยกระทง - แต่งกายด้วยชุดไทย 
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันศุกร์ท่ี 30 ตุลาคม  2563 
วันฮัลโลวีน - แต่งกายตามเทศกาล 

วันเสาร์ท่ี 31 ตุลาคม  2563 
กิจกรรมวันหยุดส าหรับนักเรียนประจ า: ฟาร์มหมอปอ 

วันจันทร์ท่ี 26- วันเสาร์ท่ี 31 ตุลาคม 2563 

การเว้นระยะห่างทางสังคม 

1. รับ-ส่งนักเรียนตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

2. นักเรียนมีสุขภาพดีและมีความพร้อมส าหรับการมาโรงเรียน 

นักเรียนท่ีมีอาการไข้ ไอ จาม และไม่รับรู้กลิ่นและรสอาหาร
ไม่ได้รับอนุญาตให้มาโรงเรียน 

3.  ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียนฯ 
(ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม) 

4.  ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล ์

5.  เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2020-2021 รายงานข่าวฉบับที ่10: วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 


