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Head of Campus Update 
Well done to all the students and supporting parents who have helped make this another week of 
positive learning online.  I have been visiting many online lessons this week and seeing students 
working hard and progressing in their learning as well as having some fun along the way.  Thank you 
to the teachers who are working extremely hard to make the students experience as good as it can 
be.  There have been some new teaching apps created since our brief online learning experience in 
January and staff have been sharing their expertise with each other in multiple after school training 
sessions this week. These are then being used immediately with students online.  We will continue 
with online learning next week and will continue to follow the government’s regulations regarding 
when we can return to face to face teaching.  Please do feel to contact me to let me know your 
thoughts on your child’s experience along with any suggestions that you might have. We may not 
have any choice about having to do online learning for now, but together we can ensure that the 
students benefit as much as possible given the situation. 
 

Primary 
KG parents have been amazing supporting their children during live Google Meet sessions and 
supporting their children with the activities and then producing the most wonderful work on SeeSaw. 
Well done to Ai in Year 1 who has been orally segmenting words for her brother to blend back 
together during reading time! This week Year 1 and Year 2 have continued learning the story of The 
Three Little Pigs.  Everyone is getting really good at using their Talk for Writing actions to help them learn the words.  Year 1 have been using 
speech bubbles to show what the characters say, and Year 2 are starting to learn how to use speech marks in their writing.  Well done to 
everyone for their effort. In IPC, the Year 3 students have continued 'How human's work' investigating teeth. They have identified the different 
types of teeth in humans and their simple functions by learning about different types of teeth. They have also identified differences, similarities 
or changes related to scientific ideas and processes by comparing human and animal teeth. Year 5 enjoyed combining their mathematics, 
computing and geography skills this week to complete a project on a design program called Tinkercad. They designed their own town and 
completed a coordinates mapping quiz. In mathematics, the class refined their mental multiplying and dividing skills and in English, explored 
descriptive language from the story, One Chance. For the IPC topic 'Moving People', Year 6 have been learning about ancient civilisations and 
how migration was a factor in the spread of culture to new places. They also learned that not all migration is voluntary, but sometimes it is 
enforced, as was the case in the African slave trade. Students conducted research and 
made very interesting presentations to the class.   
 

Year 9 Options Meetings 
Thank you to all of the students who attended the Options Meetings with Dr. Kevin 
this week, as well as the parents who accompanied them.  This is the final stage in the 
process for the current Year 9 students to choose the IGCSE options that they will 
start in Year 10 and finish at the end of Year 11 culminating in their world class IGCSE 
qualifications. 
 

Vex IQ—Rise Above 
On Saturday 3 April 2021, St Stephen’s International School Khao Yai sent two teams 
to St. Andrew’s Bangkok to compete in a robotics tournament for the national 
championships of Thailand. The winning team goes on to compete at the VEX IQ 
World Competition. A few months earlier, our two teams were very successful in the 
scrimmage taking both first and second places. This is the second year VEX IQ has 
taken place in Thailand and as a result many schools are developing strong and 
enthusiastic teams who are taking part year after year. One of our teams did very well 
to improve their robot, by designing and building one that could triple stack the game 
pieces, which means it had the capability to achieve a high score. The lesson they 
learned  is that the robot is only part of the team; the drivers need a lot of practice to 
control the robot confidently in game situations under pressure. Our other team had 

some skilled drivers 
but their robot was 
not improved upon 
enough from  the 
scrimmage to compete 
with some of the top 
teams in the 
tournament this time around.  Unfortunately, we did not move on past the 
qualifying rounds. We are looking forward to next year’s tournament with high 
hopes and championship expectations. The new rules for next year will be 
revealed at the VEX IQ World Competition in May 2021. 

Monday 3 May 
Online learning 
 

Tuesday 4 May 
Coronation Day - Online learning 
 

Wednesday 5 May 
Online learning 
 

Thursday 6 May 
Online learning 
 

Friday 7 May 

Online learning 

 

Monday 3rd - Friday 7 May 

 
 
 
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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สารจากครูใหญ ่
ขอแสดงความชืน่ชมนกัเรียนและท่านผู้ปกครองซ่ึงให้ได้การสนับสนนุการเรียนการสอนระบบออนไลน์ในตลอดสัปดาห์ที่สองนี้  
โดยกระผมดร.เควนิ ไฮแลนส์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณก์ารเรียนการสอนในชั้นเรียนออนไลน์ และพบว่านกัเรียนตั้งใจเรียนมากและมี
พัฒนาการดีขึน้ ทั้งยังสนกุกับการเรียนรู้อกีด้วย ขอขอบคุณครทูกุท่านทีทุ่่มเทอย่างเตม็ที่เพือ่ปฏิบัติการสอนและมอบประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ดีให้แกน่ักเรียน โดยนับตั้งแตเ่ดอืนมกราคมที่ผ่านมา มีแอพลิเคชั่นส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึน้มากมาย คณะครูจงึ
แบ่งปันแนวทางการจัดการสอน รวมถึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนือ่ง ดังนั้น ครูจึงสามารถน าสื่อการเรียนรู้เหล่านี้มาใช้
ร่วมกับการเรียนการสอนระบบออนไลน์ให้แกน่ักเรียนได้ทนัทีที่เราเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
ทั้งนี้ โรงเรียนฯ จะด าเนนิการสอนด้วยระบบออนไลนต์่อไปอกีหนึ่งสัปดาห์ ในระหว่างรอการประกาศเพิ่มเติมจากภาครฐัเรื่องการ
อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนฯ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนฯ ขอนอ้มรับฟังความคิดเห็นจากท่านผู้ปกครอง เกี่ยวกับการ
เรียนรู้ของนกัเรียน รวมถึงขอเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงและพัฒนาตอ่ไป ทั้งนี ้โรงเรียนฯ อาจไม่สามารถให้บรกิารด้านอืน่ๆ เพิ่มเติม
ไปจากการสอนด้วยระบบออนไลน์ในระยะเวลานี้ แต่โรงเรียนฯ ค านึงถึงผลประโยชนข์องนกัเรียนเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะใน
สถานการณท์ี่ยากล าบากนี ้
 
ข่าวสารจากระดับช้ันประถมศึกษา 
ขอชืน่ชมท่านผู้ปกครองนกัเรียน Kindergarten ที่ได้รว่มสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลานในระบบ Google Meet รวมถึงการท า
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการท างานบนไม้กระดานหก และขอชื่นชมนอ้ง Ai นกัเรียนจากห้อง Year 1 ที่ชว่ยน้องชายฝึกการ
แยกและรวมเสียงในชว่งเวลาฝกึการอ่านมา ณ ทีน่ี้ 
ในสัปดาห์นี้ นกัเรียน Year 1 และ 2 ยังคงเรียนเรื่อง Three Little Pigs ทุกคนใช้ทกัษะ Talk for Writing เพื่อชว่ยเรียนรู้ค าศัพท ์นักเรียน Year 1 ใช้ speech bubbles เพื่ออธิบายสิ่งที่
ตัวละครพูด นกัเรียน Year 2 เริ่มเรียนรู้การใช้เครือ่งหมายค าพูดในการเขียน ขอชืน่ชมความมุ่งมั่นพยายามของนกัเรียนทกุคน 
นักเรียน Year 3 เริม่บทเรียนวิชา IPC เรือ่ง ‘How human’s work’ โดยเรียนรูเ้รือ่งฟนั ซึ่งนกัเรียนแยกชนิดและหน้าที่ของฟันของมนุษย์ และยังเปรียบเทียบความเหมอืนหรือแตกต่าง
ระหว่างฟนัของมนุษย์และสัตว์ดว้ย 
นักเรียน Year 5 สนุกกับการใช้ทกัษะทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภูมิศาสตร์รว่มกันในการท าโปรเจคบนโปรแกรม Tinkercard โดยนักเรียนสร้างเมืองและตั้งค าถามเกีย่วกับแผนที่
ด้วยโปรแกรมดังกล่าว นอกจากนี้ ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนฝึกการคูณและการหารในใจ อกีทั้งในวิชาภาษาอังกฤษ นกัเรียนศกึษาเกี่ยวกับการอธิบายในการอ่านเรือ่ง One Chance  
นักเรียน Year 6 เรียนรู้บทเรียนในวิชา IPC เรือ่ง ‘Moving People’ เกี่ยวกับอารยธรรมโบราณและการย้ายถิ่นฐานของประชากรเป็นปัจจัยต่อการแผข่ยายของวฒันธรรมไปสู่พื้นที่ใหม่ๆ 
อย่างไร นกัเรียนได้เรียนรู้ว่าการอพยพของประชากรนัน้ไม่ได้เกิดขึน้ด้วยความสมัครใจเสมอไป แตอ่าจเกิดจาก
การบังคับ ยกตวัอย่างเชน่ ชาวแอฟรกิันถกูเกณฑ์ให้เป็นทาส เป็นต้น นกัเรียนจึงคน้ควา้เพิ่มเตมิและน าเสนอ
ผลงานในชัน้เรียนออนไลน ์
 
การประชุมเลือกวิชาเรียนของนักเรยีน Year 9  
ขอขอบคุณนกัเรียนทกุคนและผู้ปกครองทกุท่านทีเ่ข้าประชุมร่วมกันดร.เควิน ไฮแลนส์ เกี่ยวกับการเลอืกวิชา
เรียนของนกัเรียน ซึ่งเป็นขัน้ตอนสุดท้ายของการเตรียมความพรอ้มส าหรับการเรียนรู้หลักสูตร IGCSE ใน
ระดับชั้น Year 10 ซ่ึงจะจบหลักสูตรและได้รับการรับรองมาตรฐาน IGCSE ระดับนานาชาต ิ
เมื่อศกึษาจบระดับชั้น Year 11  
 
การแข่งขัน Vex IQ - Rise Above 
เมื่อวันเสารท์ี่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา โรงเรียนฯ ส่งนักเรียน 2 ทีมเข้าแข่งขนัหุ่นยนตช์ิงแชมป์ระดับประเทศ      
ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพ ซ่ึงผู้ชนะจะไดร้ับสิทธิเ์ข้าแข่งขนัระดับนานาชาติในรายการ Vex 
IQ World Competition โดยก่อนหน้านี้ ทั้ง 2 ทมีจากโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตเีฟน่ส์ เขาใหญ่ ประสบ
ความส าเร็จในรอบคัดเลือกโดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 และ 2  
การแข่งขนั Vex IQ จัดขึน้เป็นครั้งที่สองในประเทศไทย ดังนัน้ ทมีโรงเรียนต่างๆ จึงพฒันาศักยภาพและผลงาน
อย่างเต็มที่ โดยทมีแรกของโรงเรียนฯ ของเราพัฒนาหุน่ยนต์ของทมีได้ดี โดยออกแบบและควบคุมให้ท าคะแนน
โดยใช้กลยุทธ์ triple stack ได้ ซึ่งจะท าให้มีโอกาสชนะสูงขึน้ แต่ทมีก็ได้เรียนรูว้่านอกจากหุ่นยนต์ที่ยอดเย่ียม
แล้ว ผู้ควบคุมก็ตอ้งฝึกฝนการบังคับหุ่นยนต์ภายใต้แรงกดดันในการแข่งขันให้ดีดว้ย  

ส าหรับอีกหนึ่งทมีของ
โรงเรียนฯ นั้นมีผู้ควบคุม
หุ่นยนต์ทีม่ีทกัษะสูงมาก แต่
หุ่นยนต์ของทีมยังไม่ได้รับ
การพัฒนาได้เทียบเท่ากับทีม
ระดับต้นๆ ของรายการ ดังนัน้ ทั้งสองทีมจงึไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  
อย่างไรก็ตาม ทมีโรงเรียนฯ จะฝกึฝนและพฒันาเพือ่เข้าแข่งขันในปี
ต่อไป โดยผู้จัดการแข่งขนัจะประกาศกฎการแข่งขันใหม่ในเดอืน
พฤษภาคมนี้  

วันจนัทร์ที่ 3 พฤษภาคม 

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 

วันฉัตรมงคล - มีการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

วันพฤหัสบดทีี่ 6 พฤษภาคม 

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

วันศุกรท์ี่ 7 พฤษภาคม 

การเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

วันจันทร์ที่ 3 - วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2020-2021 รายงานข่าวฉบับที ่29: วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 

การเว้นระยะห่างทางสังคม 

1. รับ-ส่งนักเรียนตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

2. นักเรียนมีสุขภาพดีและมีความพร้อมส าหรับการมา

โรงเรียน นักเรียนท่ีมีอาการไข้ ไอ จาม และไม่รับรู้กลิ่น
และรสอาหารไม่ได้รับอนุญาตให้มาโรงเรียน 

3.  ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียนฯ 
(ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม) 

4.  ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล ์

5. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา 
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Art Work During Online Learning 
We have some very talented artists at St Stephen’s.  Below is some art work that has been completed during online learning since 
the start of Term 3 by Year 8 and Year 9: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Year 9 - Amy (To be entered for Nancy Rothwell Award)    Year 8 - Bam (Pencil Sketch of a house)  

Y8 - Soda (Pencil Sketch of a house)  Y8 - Eve: (Building Sketch)             Y8—Bam (Building Sketch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y8—Jake  (Building sketch)             Y8—Ten (Building sketch) 
 

ผลงานศิลปะของนักเรียนในช่วงการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน ์
เด็กๆ หลายคนของเราช่างมีพรสวรรค์ด้านศิลปะ ดังตัวอย่างผลงานของนกัเรียน Year 8 และ 9 ในระหว่างการเรียนด้วยระบบออนไลน์ ตามภาพที่ปรากฎด้านบนนี้ 
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Develop your reading super power - use EPIC! 
Whilst it not possible to peruse the school library in person at the moment, all students can access our digital library, which is 
called EPIC!    As well as access to traditional books there are audiobooks, educational videos, comics and ‘read to me’ books.  
Already this year, over 900 books have been read from the EPIC online library.  There are  over 40,000  to choose from with books 
for early readers through to books for adults.  It is easy to access the book—see below for instructions.  If parents would like any 
help or advice about EPIC please contact our librarian, Ms. Wann on library_ky@sis.edu .  
 
How to Log on to EPIC 
If you are on a laptop or PC 
1. Go to www.getepic.com 
2. Enter class code (ubc8151), click on the students name and they're in! 
 
Alternatively, on a mobile phone or Android device: 
2. Install the Epic! app 
3. Enter class code (ubc8151) , click on the students name and they're in!  
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การพัฒนาทักษะการอ่านด้วยโปรแกรม EPIC 
ในช่วงเวลาทีเ่ด็กๆ ไม่สามารถเข้าไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดของโรงเรียนฯ ได้นัน้ นกัเรยีนสามารถใช้ห้องสมุดดิจทิัลหรือ EPIC ได ้
ซ่ึง EPIC ให้บริการหนังสอืตามหมวดหมู่ต่างๆ  ในรูปแบบหนังสือเสียง วีดีโอประกอบการเรียนรู้ การ์ตนู และหนังสอืพรอ้มเสียงอา่น เป็นต้น 
โดยในปีนี้มีผูอ้่านหนงัสือในระบบ EPIC กวา่ 900 เล่ม จากกว่า 40,000 เล่มที่ให้บริการแก่นกัอ่านตั้งแตร่ะดับเริ่มตน้ถึงวัยผู้ใหญ่  
นักเรียนสามารถเข้าใช้งานระบบตามขั้นตอนด้านล่างนี้  
หากต้องการข้อแนะน าเพิม่เตมิ กรุณาติดตอ่คุณหวาน เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ผ่านระบบอีเมลถึง library_ky@sis.edu  
 
ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ EPIC 
กรณีใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะและพกพา  
1. เข้าเว็บไซต์ www.getepic.com 
2. ใส่รหัสเข้าใช้งาน (ubc8151), คลิ๊กที่ชือ่นักเรียนเพื่อเข้าระบบ  
 
กรณีใชโ้ทรศัพทเ์คลื่อนที่หรืออุปกรณ์ที่ใชร้ะบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2. ดาวน์โหลดแอพลิเคชัน่ Epic! 
3. ใส่รหัสเข้าใช้งาน (ubc8151), คลิ๊กที่ชือ่นักเรียนเพื่อเข้าระบบ  
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ครูใหญ ่
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โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 

http://www.getepic.com/students

