
รายการ สารคดี   “กาวใหมการศึกษาไทย” 
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ (ความยาว 45 นาที) 

 
ลําดับ ภาพ เสียง 

1 Title โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 
 

เสียงดนตรีบรรเลงสบายๆ 
 

2 - INS. ภาพนิ่งในอดีตโรงเรียนพระตําหนัก 
  สวนกุหลาบ 
- Super สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
  กรุงเทพมหานครป พ.ศ. 2525 
- ภาพฉายาลักษณของสมเด็จพระเทพ 
  หรือภาพพระองคมีกิจกรรมกับนักเรียน  
- INS.ภาพนักเรียนกอนประถมศึกษา 
  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
  (Run CG Super ทั้ง 4) 
- ภาพฉายาลักษณของสมเด็จพระเทพ 
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  หรือภาพพระองคเปดโรงเรียน  หรือกิจกรรม 
  ที่พระองคทรงมีสวนรวมกับโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Run ภาพฉายาลักษณของสมเด็จพระเทพ 
   หรือภาพพระองคมีกิจกรรมกับนักเรียน  
 

VO:  การจัดตั้งโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อปพ.ศ. 2525  
เกิดขึ้นดวย พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา 
 ทั้งในระดับกอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และอุดมศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
คนไทยทุกคนมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการเขารับการศึกษา 
ไมนอยกวา 12 ปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ   
จึงไดมีพระราชดําริวา “เมื่อบูรณะซอมแซมอาคารพระตําหนัก
สวนกุหลาบ ซึ่งเปนอาคารสําคัญอาคารหนึ่งและในอดีตไดเคย
ใชเปนอาคารเรียนมาแลว จึงสมควรใหใชเปนโรงเรียนตอไป”  
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบจึงไดเกิดขึ้นและเปดทําการ
สอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2525 นอกจากนี้พระองคทรง
ดํารงตําแหนงองคประธานกรรมการศึกษาโรงเรียนพระตําหนัก
สวนกุหลาบ ตลอดระยะเวลาที่ผานมามีการประชุม
คณะกรรมการ ปละ 2 ครั้ง จนถึงปจจุบันรวม 45 ครั้งพระองค
ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเปนองคประธานการประชุมทุกครั้ง 
และในที่ประชุมแตละครั้งไดพระราชทานพระราชดําริ 
ตลอดจนพระราชทานความชวยเหลือนานัปการ 
 
VO : และจากพระราชดํารินั่นเอง “โรงเรียนพระตําหนักสวน
กุหลาบ  จึงเปนอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่สรางคนใหมีความรู 
ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จําเปน  และปลูกฝงนิสัยจิตใจ
ที่ดีงาม  มีความพรอมที่จะตอสูเพื่อตนเอง และสังคม เรียกวา
เปนส่ิงสําคัญของการกาวไปสูอนาคตของชาติตอไป 
  
 
 
 



ลําดับ ภาพ เสียง 
3 - พิธีกรยืนพูดในมุมหนึ่งของโรงเรียน 

- INS.โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 
- Super สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 สํานักงานคณะกรรม 
การการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
นักเรียนกําลังเดินเขาโรงเรียน 
 - ภาพผูปกครองพานักเรียนเขาประตูชองกุด  
   สงเด็กที่ประตูกัลยาวดี ออกประตูนางใน 
   ไคลคลา 
- ภาพการเขาแถวเคารพธงชาติของเด็ก 
  ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่สนามฝายใน 
  และภาพการเคารพธงชาติและสวดมนตของ 
  เด็กระดับปฐมวัย 
 

พิธีกรเกริ่นนําเพื่อเขาสูนวัตกรรมกาวใหมการศึกษาไทย 
พิธีกร  :  สวัสดีคะ…วันนี้เราจะพาคุณผูชมไปรูจักกับโรงเรียน
พระตําหนักสวนกุหลาบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ตั้งอยูทายพระบรมมหาราชวัง   
             และที่สําคัญโรงเรียนแหงนี้ยังริเร่ิมโครงการตางๆ 
ที่นาสนใจมากมาย อยางกิจกรรมลานวัด - ลานวัง เพื่อ
พัฒนาการเรียน การสอนในดานตางๆ ใหเหมาะสมกับวัยแหง
การเรียนรูของนักเรียนอีกดวย  เรียกไดวาเปนอีกหนึ่ง 
“นวัตกรรมกาวใหมของการศึกษาไทย” อยางแทจริงคะ 
 
 
 

4                                               key seen โรงเรียนในฝน 
5 - VTR.สัมภาษณ  ผูอํานวยการโรงเรียน 

- Super ชื่อ / สกุล 
- ตัดสลับกับภาพโรงเรียน และนักเรียน  
  กําลังเรียนวิชาตางๆ (ตามบทสัมภาษณ) 

พิธีกรสัมภาษณ 
สัมภาษณ ผูอํานวยการโรงเรียน 
 ประเด็นคําถาม 
- วิสัยทัศน  และปรัชญาในการบริหารโรงเรียน 
- แนวทางปฏิบัติงานตามกระแสพระราชดําริ 
- นวัตกรรมตางๆ ที่ทางโรงเรียนไดจัดขึ้น (ลานวัด-ลานวัง)  
- ความหมาย / วัตถุประสงค ของ กิจกรรม ลานวัด-ลานวัง   
- ยกตัวอยาง กิจกรรม วามีอะไรบาง  
เปนการจัดกิจกรรมของนักเรียนระดับปฐมวัยและศูนยทดลอง
เด็กหูหนวกปฐมวัยจัดกิจกรรมชวยเหลือตนเอง 
* อนุบาล 1  จัดกิจกรรมเลนกลางแจง กิจกรรมเสรี   
   และกิจกรรมเขาจังหวะ 
* อนุบาล 2  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ  กิจกรรมศิลปะ  
   และกิจกรรมการศึกษา 
* ศูนยทดลอง   กิจกรรมรอยดอกไม 
 
 
 
 
 

6                                             key seen นวัตกรรมกาวใหมการศึกษาไทย 



ลําดับ ภาพ เสียง 
7 - INS. ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมดทุกๆ 

  วิชาที่บูรณาการมาเปนโขน 
VO: อยากใหอาจารยเขียนเรื่องราววาทําไมถึงเลือกบูรณการ
โขนเพราะวาอะไร  (ที่อาจารยเลาใหฟงวาสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ อยากใหอนุรักษไว แลวอาจารยก็เลยบูรณาการ
วิชาอื่นๆใหเขากัน) 

8 -VTR. สัมภาษณอาจารย บุญเมฆ ภมรสิงห 
- Super ชื่อ / สกุล 
- INS. ครูกําลังสอนนักเรียนในหองเรียน 
  ตางๆ ในมุมสวยๆ  
- CG ตัวอักษรโยง วิชาที่เกี่ยวของ 

สัมภาษณอาจารย  บุญเมฆ ภมรสิงห 
 ประเด็นคําถามใหอาจารยชวยอธิบายที่มาของโขน   
- ความเปนมา 
- บูรณการจากวิชาอะไรบางอยางไร (คราวๆ) 
*นําเสนอ Power Point เพื่อใหคุณผูชมไดเรียนรูถึงการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการดวยผังการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใช
หัวเรื่อง โขน แลวเชื่อมโยงสูสาระการเรียนรูวิชา ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป ทัศนศิลป กับสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 
(ยิมนาสติก) 

9 - VTR. สัมภาษณอาจารย (หองนาฏศิลประดับ 
  มัธยมศึกษา)  
- Super ชื่อ / สกุล 
- INS. ครูกําลังสอนนักเรียนในหองเรียน 
- Super ชื่อ อาจารย (เกี่ยวกับนาฏศิลป) 

สัมภาษณอาจารย  ครูสอนโขน  
(หองนาฏศิลประดับมัธยมศึกษา)  
ประเด็นคําถาม  
- นําการรายรําไปบูรณการกับโขนอยางไร 
- ขั้นตอนในการทํา 
- ทําแลวไดผลอยางไรกับเด็ก 
*ซึ่งเปนการฝกนาฏศิลปเบื้องตนไดแก  การตบเขา  การถอง
สะเอว  การเตนเสา  ขณะที่นักเรียนฝกก็จะเปนการสัมภาษณ
ครูสอนไปตามบทสัมภาษณเกี่ยวกับที่มาของการจัดการเรียน
โขน  

10 - VTR. สัมภาษณอาจารย (หองดนตรีไทย)  
- Super ชื่อ / สกุล 
- INS. ครูกําลังสอนนักเรียนในหองเรียน 
 

สัมภาษณอาจารย (วิชาดนตรีไทย) 
(หองดนตรไีทย)  
ประเด็นคําถาม 
- นําดนตรีไปบูรณการกับโขนอยางไร 
- ขั้นตอนในการทํา 
-ทําแลวไดผลอยางไรกับเด็ก 
*ซึ่งจะแสดงการฝกหัดเครื่องดนตรีไทย  ทั้ง  3 หอง  คือ  
ระนาด  ฆอง,ซอดวง  ขลุย,ขิม จะเข และการฝกบรรเลงเพลง
ลาวดวงเดือนหองที่ 2-3 และเพลงทองยอนที่หอง 1   ขณะที่
นักเรียนฝกก็จะเปนการสัมภาษณครูสอนเกี่ยวกับการนําดนตรี
ไปบูรณาโขนอยางไร 
 



ลําดับ ภาพ เสียง 
11 - VTR. สัมภาษณอาจารย (หองนาฏศิลประดับ 

  ประถมศึกษา)  
- Super ชื่อ / สกุล 
- INS. ครูกําลังสอนนักเรียนในหองเรียน 
 

สัมภาษณอาจารย (วิชานาฏศิลป)
(หองนาฏศิลประดับประถมศึกษา)  
ประเด็นคําถาม 
- นําการรายรําไปบูรณการกับโขนอยางไร 
- ขั้นตอนในการทํา 
- ทําแลวไดผลอยางไรกับเด็ก 
*ซึ่งเปนการฝกนาฏศิลปเบื้องตน เกี่ยวกับการรายรํา  เพลงชา 
เพลงเร็ว    
 
 

12 - VTR. สัมภาษณอาจารย (หองทัศนศิลป)  
- Super ชื่อ / สกุล 
- INS. ครูกําลังสอนนักเรียนในหองเรียน 
 

สัมภาษณอาจารย (วิชาทัศนศิลป)  
ประเด็นคําถาม 
- นําการวาดภาพไปบูรณการกับโขนอยางไร 
- ขั้นตอนในการทํา 
- ทําแลวไดผลอยางไรกับเด็ก 
*แลวพาเด็กไปศึกษาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดารามอธิบายถึง
ภาพลายไทย  หลังจากที่ศึกษาแลวใหนักเรียนวาดภาพเครื่อง
แตงตัวละคร โขน ขณะที่นักเรียนฝกวาดภาพอยูจะเปนการ
สัมภาษณครูสอนเกี่ยวกับการวาดภาพไปบูรณาการกับโขน
อยางไร 
 
 

13 - INS. ประมวลของทั้ง 4 วิชากวาจะมาเปนโขน VO: อยากใหอาจารยเขียนเรื่องราวสรุปประเด็น   การสอนโขน 
การสอนดนตรีไทย การสอนนาฏศิลป และการสอนทัศนศิลป   
ในการเรียนการสอน โขน เปนการบูรณาการ ของ 2 หมวดหลัก
คือหมวดวิชาศิลปะ และหมวดวิชา สุขศึกษา รวมเขาดวยกัน 
ดังนี้   
ในวิชา ศิลปะ จะประกอบดวย วิชาทัศนศิลป ซึ่งเรียนเกี่ยวกับ
การวาดภาพตางๆ โดยผูสอนไดจินตนาการและนําเด็กซึ่งเรียน 
วิชานี้ไดไปดูงานจริงตามผนังโบสถของตางๆ  เชน ภาพจิต
กรรมในโบสถ ของวัดพระแกว แลวนํามาวาดเพื่อเปนฉากหลัง 
ของโขนโดยใหสอดคลองกับเรื่องที่จะแสดง  เปนตน  
นอกจากนี้ ในหมวดของศิลปะ ยังมีการบูรณาการในวิชา 
นาฏศิลป ที่อาจารยสอนพื้นฐานการรายรํา เพื่อเปน ทารํา ตางๆ
ของ โขน เชน ทารําของ เหลาเสนาลิง  ทารํา ของพระลักษณ 
พระราม เปนตน  



และยังมีอีกหนึ่งวิชาในหมวดนี้ที่นํามาบูรณาการรวม คือ วิชา
ดนตรี  โดยการนําดนตรีไทย มาประยุกค ใชเปนเพลงตางๆ ใน
การแสดง โขน ในแตละครั้ง เปนตน  และมีอีก หนึ่งหมวดวิชา 
ที่นํามาบูรณาการในการ ใชในการเรียน โขนครั้งนี้ คือ หมวด
วิชา สุขศึกษา ซึ่งใช การเรียน ยิมนาสติก ในวิชา 
พลศึกษา เชน ทา มวนตัว ทาตอตัว มาประยุกค ใชกับทา ของ 
โขน เปนตน  
  
 

ลําดับ ภาพ เสียง 
14 - VTR. สัมภาษณอาจารย (หองยิมนาสติก)  

- Super ชื่อ / สกุล 
- ins. ครูกําลังสอนนักเรียนในหองเรียน 
 

สัมภาษณอาจารย (วิชายิมนาสติก)  
ประเด็นคําถาม 
- นําการฝกยิมนาสติกไปบูรณาการกับโขนอยางไร 
- ขั้นตอนในการฝกทาตางๆที่เกี่ยวของ (คราวๆ) 
- ทําแลวไดผลอยางไรกับเด็ก 
*ขณะเดียวกันเด็กก็จะแสดง การมวนตัว  กล้ิงตัว  การตีลังกา  
การตอตัว 2  คน  5  คน   
 

15 - INS. ประมวลภาพวิชาตางๆ ที่บูรณาการเปน 
  โขน 

VO: อยากใหอาจารยเขียนเรื่องราวสรุปประเด็น  ในสวนของ
วิชาตางๆที่บูรณาการเปนโขน 
 
 
 

16 - ins. ครูกําลังสอนนักเรียนในหองเรียน 
- Super ชื่อ อาจารย (เกี่ยวกับโขน) 
 
 

สัมภาษณอาจารย อัศนีย   
ประเด็นคําถาม 
- จุดประสงคของหลักสูตรมีวาอยางไร 
- ขบวนการสอนมีขั้นตอนอยางไร 
- เร่ืองที่นํามาสอนใหปฏิบัติในแตละภาคการศึกษา 
  เหมือนกันหรือไม 
- ทําไมถึงเลือกเรื่อง “ พิเภกสวามิภักดิ์ ” 
- สอนแลวไดผลอยางไรกับเด็ก 
*แลวมีการแสดงโขนตั้งแตตนจนจบ ตอน “ พิเภกสวามิภักดิ์” 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

17                                               key seen ผลความสําเร็จ 
ลําดับ ภาพ เสียง 

18 VTR. สัมภาษณเด็กนักเรียน 2 คน 
- Super ชื่อ / สกุล 

ประเด็นคําถาม 
- มีความภาคภูมิใจอยางไรที่ไดเรียนในโรงเรียน 
  และทํา กิจกรรมตางๆเหลานี้ 
 

19 VTR. สัมภาษณผูปกครอง  3 คน 
- Super ชื่อ / สกุล 

 
 

 

ประเด็นคําถาม 
- มีความภาคภูมิใจอยางไรที่ลูกไดเรียนในโรงเรียน 
  และทํากิจกรรมตางๆเหลานี้ 
 
 

20 พิธีกรสรุปทั้งหมด และปดรายการ พิธีกร  :  และนี้ก็เรียกวาเปนอีกหนึ่ง นวัตกรรมกาวใหม
การศึกษาไทย  ซึ่งโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบไดสงเสริม 
พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนมาอยางตอเนื่องเพื่อ
การศึกษาที่ดี และมีคุณภาพ  ซึ่งเหมาะสม และสอดคลองไป
กับวัยแหงการเรียนรู และอาจกลาวไดวา เปนการปฎิรูป
กระบวนการเรียนรูที่แทจริง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายการสารคดี “กาวใหมการศึกษาไทย”  
การเรยีนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร โรงเรยีนสฤษดิเดช สพท.จบ.1 (ความยาว 45 นาที) 

 

ลําดับ ภาพ เสียง 
ความยาว

(นาที) 
1 Title ประมวลภาพโรงเรียนสฤษดิเดช 

Super : นวัตกรรมกาวใหมของการศึกษาไทย 
 

ดนตรีบรรเลงสบายๆ  

2 - ประมวลภาพเมืองจันทบุรี 
 
 
 
 
 
- หนาโรงเรียนมุมกวาง 
- ปายโรงเรียน 
- อาคารไมหลายๆมุมสวยๆ 
- นักเรียนบรรเลงวงโยทวาทิต 
- นักเรียนเคารพธงชาติ 
- นักเรียนนั่งเรียนตามหองเรียนตางๆ 
 

VO :  เมืองจันทบุรีเรียกวา เปนหนึ่งในดินแดนตะวันออก
ของประเทศไทย ที่เพียบพรอมไปดวยความสมบูรณใน
ทุกๆดาน ดังคําขวัญที่กลาวไววา “น้ําตกเลื่องชื่อ เมือง
ผลไม พริกไทยพันธุดี อัญมณีมากเหลือ เส่ือจันทบุรี 
สมบูรณธรรมชาติ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช รวม
ญาติกูชาติที่จันทบุรี”  ซึ่งเปนที่รูจักของผูคนทั่วไปมาชา
นานแลว...และยังมีเร่ืองราวความสําเร็จกาวใหมของ
การศึกษาไทยนั่นคือ โรงเรียนสฤษดิเดช  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 11 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
เพียงระดับเดียวของชุมชนในทองถิ่นที่ไดรับความนิยม 
สงบุตรหลานเขามาเรียนเปนจํานวนมาก เนื่องจาก
โรงเรียนสฤษดิเดช  มีการจัดการศึกษาไดอยางมี
คุณภาพ และพัฒนารูปแบบการเรียน การสอนอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นก็คือ  การจัดการเรียนรูภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร  ในรปูแบบที่หลากหลาย เรียกวาเปนนวัตกรรม
กาวใหมของการศึกษาไทยก็วาได............. 
 

 

3                                            Key Scene  โรงเรียนในฝน  
 

4 
 
- VTR.สัมภาษณ  นายโอภาส ใบสูงเนิน 
 (ผูอํานวยการโรงเรียน)  
- Super ชื่อ / สกุล 
- ตัดสลับกับภาพโรงเรียน และนักเรียน  
  กําลังเรียนวิชาตางๆ (ตามบทสัมภาษณ) 

 
สัมภาษณ นายโอภาส ใบสูงเนิน (ผูอํานวยการโรงเรียน)  
ประเด็นคําถาม 
-  วิสัยทัศน / ปรัชญาในการบริหารงาน 
-  หลักการ และเหตุผลการจัดการศึกษา 
- การสนับสนุนที่สงผลตอความสําเร็จ 
 
 
 

 
 

5                                            Key Scene  นวัตกรรมกาวใหมการศึกษาไทย  



ลําดับ ภาพ เสียง 
ความยาว

(นาที) 
6 - บรรยากาศในโรงเรียนหลายๆมุม 

- นักเรียนกําลังเรียนในหองตางๆ 
- อาจารยกําลังสอนหนาหองหลายๆมุม 
 
 
- Super : โรงเรียนจัดหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ 
  ออกเปน 2 รูปแบบคือ 
  1.หลักสูตรปกติ  2.หลักสูตร 2 ภาษา 
  (ใชภาพของแตละหลักสูตร) 
- นักเรียนกําลังเรียนภาษาอังกฤษในอิริยาบถ 
  ตางๆ เชน ฝกพูด ฝกเขียน นั่งฟง และพูดคุย 
  กับครูฝร่ัง 
 
- ครูฝร่ังสอนภาษาอังกฤษหลายๆคน 

VO : โรงเรียนสฤษดิเดชไดจัดทําหลักสูตรการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความตองการของชุมชนที่มุงหวังใหบุตรหลานมีทักษะ
พื้นฐานที่ดีในดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ 
และสามรถนําไปใชในชีวิตประจําวัน  โรงเรียนไดจัด
หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษออกเปน 2 รูปแบบคือ 
หลักสูตรปกติ และหลักสูตร 2 ภาษา โดยการจัดการ
เรียนการสอนเปนแบบ Child Center และ Play Way 
Method  โดยจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง การพูด การฟง การอาน 
การเขียนอยางหลากหลายอยางตอเนื่อง ในรูปแบบทั้ง
กิจกรรมที่มุงใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงตามสถานการณ
ของกิจกรรมนั้นๆ เปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะ
ในการใชภาษาอังกฤษไดจริงอีกดวย นอกจากนี้โรงเรียน
ยังไดจัดใหมีครูชาวเจาตางชาติเจาของภาษามาเสรมิ
ทักษะการสื่อสารรวมกับนักเรียน และใหคําแนะนํากับ
คระครู ซึ่งเปนการสรางบรรยากาศในการเรียน การสอน
ไดเปนอยางดี.......... 

 

7 - VTR.สัมภาษณ  รอง.ธงไชย บุญเรือง 
 (รองผูอํานวยการโรงเรียน)  
- Super ชื่อ / สกุล 
- ตัดสลับกับภาพนักเรียนกําลังเรียนวิชาตางๆ  
  (ตามบทสัมภาษณ) 
 
 
- page  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูภาษา 
  เพื่อการสื่อสารมีดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการ 
2. ขั้นดําเนินงาน 
3. ขั้นตอนสรุปผลการดําเนินงาน 
(ทําเปนชารทไลลงมาตามขั้นตอนอยางสวยงาม) 
 
- และใหขึ้น Super มุมจอขั้นตอนตางๆที่อาจารย 
  พูดดวย 
 

สัมภาษณ รอง.ธงไชย บุญเรือง 
(รองผูอํานวยการโรงเรียน)  
ประเด็นคําถาม การเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร
1. แนวความคิดในการจัดการเรียนรูภาษาเพื่อการ 
    ส่ือสาร 
2. วัตถุประสงคของการการจัดการเรียนรูภาษา 
   เพื่อการสื่อสาร 
3. ขั้นตอนการจัดการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร 
3.1 ขั้นเตรียมการ 
3.2 ขั้นดําเนินงาน 
3.3 ขั้นตอนสรุปผลการดําเนินงาน 
 *หมายเหตุ : ใหอาจารยพูดภาพรวมกอนวาทั้งหมดมี 
  3 ขั้นตอน และหลังจากหลังคอยลงรายละเอียดวาใน 
   แตละขั้นตอนมีอะไรบาง 
  
 

 



ลําดับ ภาพ เสียง 
ความยาว

(นาที) 
8                                            Key Scene  โรงเรียนของฉนั  
9 - VTR.สัมภาษณ  อ.รติยา นพกัณฑ 

- Super ชื่อ / สกุล 
- ตัดสลับกับภาพกิจกรรมตางๆของนักเรียน  
  (ตามบทสัมภาษณ) 
 
 

สัมภาษณ  อ.รติยา นพกัณฑ 
ประเด็นคําถาม 
- แนวความคิดในการจัดกิจกรรม 
- เปนการสงเสริมการใชทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
   ยังไงบาง 
- และนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ 
   ไดดีขึ้นไหม 

 

10 - Scoop  กิจกรรมการพยากรณตางๆ 
- Super ชื่อ / สกุล นักแสดง 
 

กิจกรรมที่ 1 Weather Forecast 
      (การพยากรณอากาศ) 

*และสัมภาษณนักเรียน  และครูฝร่ังดวยก็ไดในกิจกรรม 
 การเรียนการสอนนั้นๆ 
 

 

11 - Scoop  กิจกรรมการพยากรณตางๆ 
- Super ชื่อ / สกุล นักแสดง 

กิจกรรมที่ 2 Morning English 
                    (ภาษาอังกฤษยามเชา) 
*และสัมภาษณนักเรียนและครูฝร่ังดวยก็ไดในกิจกรรม 
 การเรียนการสอนนั้นๆ 
 
 

 

12 - Scoop  กิจกรรมการพยากรณตางๆ 
- Super ชื่อ / สกุล นักแสดง 

กิจกรรมที่ 3 Little Guides 
                    (มัคคุเทศกนอย) 
*และสัมภาษณนักเรียนและครูฝร่ังดวยก็ไดในกิจกรรม 
 การเรียนการสอนนั้นๆ 
 

 

13 - Scoop  กิจกรรมการพยากรณตางๆ 
- Super ชื่อ / สกุล นักแสดง 

กิจกรรมที่ 4 TV Response 
     (OTOP ผานโทรทัศน) 

*และสัมภาษณนักเรียนและครูฝร่ังดวยก็ไดในกิจกรรม 
 การเรียนการสอนนั้นๆ 
 

 

14 - Scoop  กิจกรรมการพยากรณตางๆ 
- Super ชื่อ / สกุล นักแสดง 

กิจกรรมที่ 5 Conversation 
     (สนทนาภาษาอังกฤษ) 

*และสัมภาษณนักเรียนและครูฝร่ังดวยก็ไดในกิจกรรม 
 การเรียนการสอนนั้นๆ 
 
 

 



ลําดับ ภาพ เสียง 
ความยาว

(นาที) 
15 - Scoop  กิจกรรมการพยากรณตางๆ 

- Super ชื่อ / สกุล นักแสดง 
กิจกรรมที่ 6 The Khon 

       (โขน ภาคภาษาอังกฤษ) 
*และสัมภาษณนักเรียนและครูฝร่ังดวยก็ไดในกิจกรรม 
 การเรียนการสอนนั้นๆ 
 
 

 

16                                            Key Scene  ผลของความสําเร็จ  
17 VTR.สัมภาษณ อาจารย 

- Super ชื่อ / สกุล 
- ตัดสลับกับภาพกิจกรรมตางๆของนักเรียน  
  และเห็นอาจารยกําลังสอน 
  (ตามบทสัมภาษณ) 
 
 

สัมภาษณ อาจารย 
ประเด็นคําถามการประเมินผล 
- พูดถึงความสําเร็จของลูกศิษย 
- ความสําเร็จของกิจกรรม 
- และการประเมินผลที่ไดจากการเรียนการสอนเปน 
  ยังไงบาง 
 

 

18 VTR.สัมภาษณนักเรียน 
- Super ชื่อ / สกุล 
- ตัดสลับกับภาพกิจกรรมตางๆของนักเรียน  
  (ตามบทสัมภาษณ) 

สัมภาษณนักเรียน 
ประเด็นคําถามการประเมินผล 
- สนุกกับกิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหไหม 
- และตัวเองไดพัฒนาการใชภาษาอังกฤษยังไงบาง 
 

 

19 VTR.สัมภาษณผูปกครอง 
- Super ชื่อ / สกุล 
- ตัดสลับกับภาพกิจกรรมของลูกตัวเอง 
  (ตามบทสัมภาษณ) 

สัมภาษณผูปกครอง 
ประเด็นคําถามการประเมินผล 
- ตั้งแตลูกเขามาเรียนที่นี้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบาง 
- คิดวาการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ดีไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ลําดับ ภาพ เสียง 
ความยาว

(นาที) 
20 - ประมวลภาพทั้งหมดของโรงเรียน VO : และทั้งหมดนี้ก็คือ รูปแบบนวัตกรรมกาวใหมของ

การศึกษาไทย ซึ่งโรงเรียนสฤษดิเดชก็จัดการศึกษาการ
เรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เหมาะสมกับวัยแหงการเรียนรูไดอยางเปนธรรมชาติ กับ
การพัฒนาการเรียน การสอนจนเกิดเปนรูปธรรม....  
ซึ่งเปนสาระสําคัญของการเรียนรูขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอ
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน และผูเรียนยังสามารถ
นําไปใชในการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้นไดดีอีกดวย   
และยังเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาไทย ที่อาจ
กลาวไดวา เปนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยาง
แทจริง.... 

 

21 Title ทาย 
 

เสียงดนตรีบรรเลงสบายๆ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นสัมภาษณ รอง.ธงไชย บุญเรือง รองฝายวิชาการโรงเรียนสฤษดิเดช 
แนวคิด 
 ความจาํเปนตอการใชภาษาอังกฤษทัง้ในปจจุบัน และในอนาคต เพื่อการสื่อสาร การทองเที่ยว 
การคาขาย การอยูรวมกนัแบบไรพรมแดน ประกอบกับผลการประเมนิระดับชาตทิีผ่านมา วิชา
ภาษาอังกฤษอยูในระดับตํ่า นักเรียนสวนใหญศึกษาตอในระดับสูงขึ้นและประสบปญหาในการเรยีนรูโดย
ใชภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับสูง(อุดมศกึษา) 
 จึงแนวทางในการจัดรูปแบบในการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ และเกิด
คุณภาพแกนกัเรียนอยางแทจริง 
วัตถุประสงค การจัดการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร 

1. เพื่อสรางทักษะพื้นฐานของการภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น 
2. เพื่อสารมารถใชภาษาอังกฤษเบื้องตนในชวีิตประจําวนั 
3. เพื่อสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาองักฤษ 
4. เพื่อสนองอนาคตของคนไทยในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ขั้นตอนการดําเนินงาน การจัดการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร 
• ขั้นเตรียมการ   

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง ชัดเจน เรียงลําดับงายไปหายากตลอดป เชื่อมโยงชัน้ ป.1 – 6 
2. ปรับเวลาใหมากขึ้น 
3. จัดครูผูสอนใหเหมาะสม(ตรงตามเอก/ตามความสามารถ อบรมพฒันาอยางเพียงพอ) 
4. จัดหาสื่อเทคโนโลย ี/ส่ือบุคคลจัดครูตางชาติที่ผานการประเมินดานภาษา(สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษไดอยางดี) 
5. จัดหองเรียน สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรยีนรู เปนหลกัสูตรแฝงการเรียนรูภาษาองักฤษ เชน 

บอรด  ปายขอความในโรงเรียน แหลงเรียนรูในโรงเรยีน 
• ขั้นดําเนนิการ 

ลําดับ สัดสวนเวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
1 30 % สอน(ภาคความรู) ครูไทย(เอกอังกฤษ/สันทัดภาษาองักฤษ) 

- ฟง พูด อานและเขียน ตามหลักไวยากรณ โดย
จัดเปนหนวยการเรียนตามระดับช้ัน 

2 30 % ฝกปฏิบัติ ครูไทย + ครูตางชาติ(เจาของภาษา) 
- ฟงและพูด สอดคลองกับหนวยการเรียน 

3 30 % เผชิญสถานการณจริง 1. กิจกรรม 6 รูปแบบ(ตามเสนอถายทํา) 
- คัดเลือกนักเรียนทีม่ีความสนใจ ฝกนํารอง 
- กิจกรรมประจําวนั – เชา       08.00 – 08.15 น. 



                              - กลางวัน 12.00 – 12.30 น. 
- กิจกรรมในโอกาสพเิศษ – วันวิชาการ 
                                      - มหกรรมวชิาการ 
2. คายภาษาอังกฤษ 
3. ทัศนศึกษานอกสถานที่                

4 10 % ประเมินผล/ปรับปรุงแกไข ครูไทย + ครูตางชาติ 
ประเมิน ฟง พดู อาน และเขยีน 

  
• ขั้นสรุปผลการดําเนินการ 

 นําผลการจัดการเรียนรูมาวิเคราะห จุดเดน จุดดอยที่ตองพัฒนาตอไป พรอมทั้งสงตอผล
การดําเนินงานใหผูรับผิดชอบนําไปเปนวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อความตอเนื่อง ตลอดหลกัสูตร จน
จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการสารคดี “กาวใหมการศึกษาไทย”  
การเรยีนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร โรงเรยีนสมาคมสตรีไทย 

 

ลําดับ ภาพ เสียง 
ความยาว

(นาที) 
1 Title ประมวลภาพโรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

Super : นวัตกรรมกาวใหมของการศึกษาไทย 
 

ดนตรีบรรเลงสบายๆ  

2 พิธีกรบรรยาย 
 
 
 
 
 
- หนาโรงเรียนมุมกวาง 
- ปายโรงเรียน 
- อาคารไมหลายๆมุมสวยๆ 
- นักเรียนบรรเลงวงโยทวาทิต 
- นักเรียนเคารพธงชาติ 
- นักเรียนนั่งเรียนตามหองเรียนตางๆ 
 

VO :  ภายใตเลขที่  62 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี 
เขตราชเทวี กรุงเทพ เปนที่ตั้งของ รร. สมาคมสตรีไทย ที่
ไดเขารวมโครงการ “เรงสรางคุณลักษณะที่ดีของเด็ก
และเยาวชน” ซึ่งรวมกับคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาคุณลักษณของผูเขาเรียน ใน
โรงเรียนนํารอง  
รร. สมาคมสตรีไทย จึงไดจัดทําโครงการ “ส่ือสาน
สัมพันธเพื่อสังคม” ซึ่งเปนอีกหนึ่งนวตักรรม กาวใหม
การศึกษาไทยของเราคะ 
 

 

3                                            Key Scene  โรงเรียนในฝน  
 

4 
 
- VTR.พิธีกร สัมภาษณ   
 (ผูอํานวยการโรงเรียน)  
- Super ชื่อ / สกุล 
- ตัดสลับกับภาพโรงเรียน และนักเรียน  
  กําลังเรียนวิชาตางๆ (ตามบทสัมภาษณ) 

 
สัมภาษณ (ผูอํานวยการโรงเรียน)  
ประเด็นคําถาม 
-  วิสัยทัศน / ปรัชญาในการบริหารงาน 
-  หลักการ และเหตุผลการจัดการศึกษา 
- การสนับสนุนที่สงผลตอความสําเร็จ 
 
 
 

 
 

5                                            Key Scene  นวัตกรรมกาวใหมการศึกษาไทย  

ลําดับ ภาพ เสียง 
ความยาว

(นาที) 
6 - บรรยากาศในโรงเรียนหลายๆมุม 

- นักเรียนกําลังเรียนในหองตางๆ 
- อาจารยกําลังสอนหนาหองหลายๆมุม 

VO : โครงการ“ส่ือสานสัมพันธเพื่อสังคม” จัดทําขึ้นเพื่อ
ฝกนักเรียนใหเปนผูนํา  เปดโลกทัศนใหกวางไกลรูจัก
สังคมอื่นนอกเหนือจากโรงเรียนของตนเอง รูจัก

 



 
 
- Super : “ส่ือสานสัมพันธเพื่อสังคม”  
ภาพกิจกรรมที่ทางโรงเรียนทําเพื่อสังคม 

สรางสรรคสังคม รูจักคิด  พยายามศึกษาคนควา
กิจกรรมฝกฝนตนเองเพื่อใหกิจกรรมชวยเหลือ ทํา
ประโยชน แกสังคมสวนรวม  อันเปนการเสริมสราง
คุณลักษณะที่ดี ดานคุณธรรม เชน ความมีเมตตา 
เอื้อเฟอและปรารถนาดีตอกัน มีความรับผิดชอบตองาน
ที่ทํา  คุณลักษณะที่ดีดานทักษะทางสังคม เชน  การ
ทํางานรวมกับเพื่อน  ความสามารถในการสื่อสาร และ
คุณลักษณะที่ดีดานการเรียนรู เชนความสนใจใฝรู  รูจัก
คิดพยายามหาแนวทางและกิจกรรมที่จะจัดใหกับผูอื่นที่
ขาดโอกาสในสังคม พรอมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการทํางานใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

7 - VTR. พิธีกร สัมภาษณ  อาจารยที่ทําโครงการ
“ส่ือสานสัมพันธเพื่อสังคม”  
- Super ชื่อ / สกุล 
- ตัดสลับกับภาพนักเรียนกําลังเรียนวิชาตางๆ  
  (ตามบทสัมภาษณ) 
 
 
- page  ขั้นตอนการจัดการ 
  เพื่อการสื่อสารมีดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการ 
2. ขั้นดําเนินงาน 
3. ขั้นตอนสรุปผลการดําเนินงาน 
(ทําเปนชารทไลลงมาตามขั้นตอนอยางสวยงาม) 
 
- และใหขึ้น Super มุมจอขั้นตอนตางๆที่อาจารย 
  พูดดวย 
 

ประเด็นคําถาม 
1. แนวความคิดในการจัด  “ส่ือสานสัมพันธเพื่อสังคม”  
2. วัตถุประสงคของการการจัดการ 
3. กลุมเปาหมาย 
3. ขั้นตอนหรือกระบวนการ 
4. เหตุผลในการเลือกกิจกรรมในการที่เด็กปฏิบัติ 
*หมายเหตุ : ใหอาจารยพูดภาพรวมกอนวาทั้งหมดมี 
 กี่ ขั้นตอน และหลังจากหลังคอยลงรายละเอียดวาใน 
   แตละขั้นตอนมีอะไรบาง 
 (ใหอาจารยชวยเขียนใหดวยคะ) 
 

 

ลําดับ ภาพ เสียง 
ความยาว

(นาที) 
8                                            Key Scene  โรงเรียนของฉนั  
9 - Scoop  กิจกรรมการพยากรณตางๆ 

- Super ชื่อ / สกุล นักแสดง 
 
 

   กิจกรรมที่ 1  นักเรียนที่ทํารวมกับชุมชน 
กิจกรรมที่ 2  นักเรียนที่ทํารวมกับชุมชน 

 

10 - VTR. พิธีกร สัมภาษณ  อาจารยที่ทําโครงการ
“ส่ือสานสัมพันธเพื่อสังคม”  

ประเด็นคําถาม 
 

 



- page  ผลที่ไดรับจากการทําโครงการ 
เปนขอๆ 
ภาพกิจกรรมดานตางๆ ที่มี ตัดสลับ 
 

ผลที่ไดรับจากการทําโครงการ 
1. คุณลักษณะ และพฤติกรรมของนักเรียน 
  1.1ดานคุณธรรม 
  1.2 ดานทักษะทางสังคม 
  1.3  ดานการเรียนรู 
2. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
ใหอาจารยตอบประเด็นเปนขอๆ กอน แลวจึง ชี้แจงลาย
ละเอียดอีกครั้งตามหัวขอนั้นๆ  

                                            Key Scene  ผลของความสําเร็จ  
11 VTR.สัมภาษณนักเรียน 

- Super ชื่อ / สกุล 
- ตัดสลับกับภาพกิจกรรมตางๆของนักเรียน  
  (ตามบทสัมภาษณ) 

สัมภาษณนักเรียน 
ประเด็นคําถามการประเมินผล 
- สนุกกับกิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหไหม 
- ผลที่ไดรับจากกิจกรรมที่ทํา   

 

12 VTR.สัมภาษณนักเรียน 
- Super ชื่อ / สกุล 
- ตัดสลับกับภาพกิจกรรมตางๆของนักเรียน  
  (ตามบทสัมภาษณ) 

สัมภาษณนักเรียน 
ประเด็นคําถามการประเมินผล 
- สนุกกับกิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหไหม 
- ผลที่ไดรับจากกิจกรรมที่ทํา   

 

13 VTR.สัมภาษณผูปกครอง 
- Super ชื่อ / สกุล 
- ตัดสลับกับภาพกิจกรรมของลูกตัวเอง 
  (ตามบทสัมภาษณ) 

สัมภาษณผูปกครอง 
ประเด็นคําถามการประเมินผล 
- ตั้งแตลูกเขามาเรียนที่นี้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบาง 
- คิดวาการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ดีไหม 
 

 

14 

VTR.สัมภาษณผูปกครอง 
- Super ชื่อ / สกุล 
- ตัดสลับกับภาพกิจกรรมของลูกตัวเอง 

  (ตามบทสัมภาษณ) 

สัมภาษณผูปกครอง 
ประเด็นคําถามการประเมินผล 
- ตั้งแตลูกเขามาเรียนที่นี้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบาง 
- คิดวาการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ดีไหม 

 

 

15 พิธีกร 
- ประมวลภาพทั้งหมดของโรงเรียน 

VO : และทั้งหมดนี้ก็คือ รูปแบบนวัตกรรมกาวใหมของ
การศึกษาไทย ซึ่งโรงเรียนสมาคมสตรีไทยไดจัดทําขึ้น
เพื่อ....................................................... 
 

 

16 Title ทาย 
 

เสียงดนตรีบรรเลงสบายๆ 
 

 

    
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นสัมภาษณ รอง.ธงไชย บุญเรือง รองฝายวิชาการโรงเรียนสฤษดิเดช 
แนวคิด 
 ความจาํเปนตอการใชภาษาอังกฤษทัง้ในปจจุบัน และในอนาคต เพื่อการสื่อสาร การทองเที่ยว 
การคาขาย การอยูรวมกนัแบบไรพรมแดน ประกอบกับผลการประเมนิระดับชาตทิีผ่านมา วิชา
ภาษาอังกฤษอยูในระดับตํ่า นักเรียนสวนใหญศึกษาตอในระดับสูงขึ้นและประสบปญหาในการเรยีนรูโดย
ใชภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับสูง(อุดมศกึษา) 
 จึงแนวทางในการจัดรูปแบบในการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ และเกิด
คุณภาพแกนกัเรียนอยางแทจริง 
วัตถุประสงค การจัดการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร 

1. เพื่อสรางทักษะพื้นฐานของการภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น 
2. เพื่อสารมารถใชภาษาอังกฤษเบื้องตนในชวีิตประจําวนั 
3. เพื่อสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาองักฤษ 
4. เพื่อสนองอนาคตของคนไทยในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ขั้นตอนการดําเนินงาน การจัดการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร 
• ขั้นเตรียมการ   

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง ชัดเจน เรียงลําดับงายไปหายากตลอดป เชื่อมโยงชัน้ ป.1 – 6 



2. ปรับเวลาใหมากขึ้น 
3. จัดครูผูสอนใหเหมาะสม(ตรงตามเอก/ตามความสามารถ อบรมพฒันาอยางเพียงพอ) 
4. จัดหาสื่อเทคโนโลย ี/ส่ือบุคคลจัดครูตางชาติที่ผานการประเมินดานภาษา(สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษไดอยางดี) 
5. จัดหองเรียน สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เปนหลกัสูตรแฝงการเรียนรูภาษาองักฤษ เชน 

บอรด  ปายขอความในโรงเรียน แหลงเรียนรูในโรงเรยีน 
• ขั้นดําเนนิการ 

ลําดับ สัดสวนเวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
1 30 % สอน(ภาคความรู) ครูไทย(เอกอังกฤษ/สันทัดภาษาองักฤษ) 

- ฟง พูด อานและเขียน ตามหลักไวยากรณ โดย
จัดเปนหนวยการเรียนตามระดับช้ัน 

2 30 % ฝกปฏิบัติ ครูไทย + ครูตางชาติ(เจาของภาษา) 
- ฟงและพูด สอดคลองกับหนวยการเรียน 

3 30 % เผชิญสถานการณจริง 1. กิจกรรม 6 รูปแบบ(ตามเสนอถายทํา) 
- คัดเลือกนักเรียนทีม่ีความสนใจ ฝกนํารอง 
- กิจกรรมประจําวนั – เชา       08.00 – 08.15 น. 
                              - กลางวัน 12.00 – 12.30 น. 
- กิจกรรมในโอกาสพเิศษ – วันวิชาการ 
                                      - มหกรรมวชิาการ 
2. คายภาษาอังกฤษ 
3. ทัศนศึกษานอกสถานที่                

4 10 % ประเมินผล/ปรับปรุงแกไข ครูไทย + ครูตางชาติ 
ประเมิน ฟง พดู อาน และเขยีน 

  
• ขั้นสรุปผลการดําเนินการ 

 นําผลการจัดการเรียนรูมาวิเคราะห จุดเดน จุดดอยที่ตองพัฒนาตอไป พรอมทั้งสงตอผล
การดําเนินงานใหผูรับผิดชอบนําไปเปนวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อความตอเนื่อง ตลอดหลกัสูตร จน
จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน 
 
 
 
 
 



รายการสารคดี “กาวใหมการศึกษาไทย”  
การทาํคูมือการสอนทางไกลผานดาวเทียม 

 

ลําดับ ภาพ เสียง 
ความยาว

(นาที) 
1 Title ภาพตางๆจากการทําคูมือการสอนทางไกล 

Super : นวัตกรรมกาวใหมของการศึกษาไทย 
 

ดนตรีบรรเลงสบายๆ  

2 พิธีกร 
 

VO : สวัสดีคะ รายการนวัตกรรมกาวใหมการศึกษาไทย
ในวันนี้ใครขอนําเสนอรายการที่ตางจากรายการที่เคย
นําเสนอมาแลวนะคะ............................................. 
............................................................................ 
............................................................................... 
 

 

3                                            Key Scene  โรงเรียนในฝน  
 

4 
 
- VTR.สัมภาษณ  คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท 

 
VO : สัมภาษณ  คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท 
ประเด็นคําถาม 
-  วิสัยทัศน / ปรัชญาในการบริหารงาน 
-  ความเปนมาของการจัดทําคูมือการสอน 
ทางไกลผานดาวเทียม 
- การสนับสนุนที่สงผลตอความสําเร็จ 
 
 
 

 
 

5                                            Key Scene  นวัตกรรมกาวใหมการศึกษาไทย  

6 
- VTR.พิธีกร/สัมภาษณ  คุณหญิงพวงรัตน  

วิเวกานนท 

VO : สัมภาษณ  คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท 
ประเด็นคําถาม 
-  ความเปนมาในการจัดทําคูมือ 
-  มีขั้นตอนในการทําอยางไร 
(ตอบเปนขอๆกอนแลวจึงอธิบายแตละขออีกครั้ง) 

- อธิบายขบวนการการทํางานในแตละกลุมสาระ
นะคะ (ดูจาก วีดิโอที่สัมภาษนไวแลว) 

- ประโยชนที่ไดจากการทําคูมือ 
- ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําคูมือ 
- สรุป 

 

 



ลําดับ ภาพ เสียง 
ความยาว

(นาที) 
8                                            Key Scene  คูมือการเรียนการสอนทางไกลของฉัน  
9 - VTR.สัมภาษณ  อาจารยที่ใชคูมือ 

- Super ชื่อ / สกุล นักแสดง 
 

VO : สัมภาษณ  สัมภาษณ  อาจารยที่ใชคูมือ 
ประเด็นคําถาม  
- ประโยชนของคูมือ 
- ขอเสนอแนะ 
 

 

10 - VTR.สัมภาษณ  อาจารยที่ใชคูมือ 
- Super ชื่อ / สกุล นักแสดง 

VO : สัมภาษณ  สัมภาษณ  อาจารยที่ใชคูมือ 
ประเด็นคําถาม  
- ประโยชนของคูมือ 
- ขอเสนอแนะ 
 

 

11 - VTR.สัมภาษณ  อาจารยที่ใชคูมือ 
- Super ชื่อ / สกุล นักแสดง 

VO : สัมภาษณ  สัมภาษณ  อาจารยที่ใชคูมือ 
ประเด็นคําถาม  
- ประโยชนของคูมือ 
- ขอเสนอแนะ 
 
 

 

12                                            Key Scene  ผลของความสําเร็จ  
13 - VTR.สัมภาษณ  อาจารยที่รวมทําคูมือ 

- Super ชื่อ / สกุล นักแสดง 
VO : สัมภาษณ  สัมภาษณ  อาจารยที่รวมทําคูมือ 
ประเด็นคําถาม  
- ความภูมิใจในการที่มีสวนรวมทําคูมือ 
- ขอเสนอแนะ 
 

 

14 - VTR.สัมภาษณ  อาจารยที่รวมทําคูมือ 
- Super ชื่อ / สกุล นักแสดง 
(อาจารยนั่งเปนกลุม/ เดี่ยว) 

 
VO : สัมภาษณ  สัมภาษณ  อาจารยที่รวมทําคูมือ 
ประเด็นคําถาม  
- ความภูมิใจในการที่มีสวนรวมทําคูมือ 
- ขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 

 



ลําดับ ภาพ เสียง 
ความยาว

(นาที) 
15 - VTR.สัมภาษณ  อาจารยที่รวมทําคูมือ 

- Super ชื่อ / สกุล นักแสดง 
VO : สัมภาษณ  สัมภาษณ  อาจารยที่รวมทําคูมือ 
ประเด็นคําถาม  
- ความภูมิใจในการที่มีสวนรวมทําคูมือ 
- ขอเสนอแนะ 
 
 

 

16 - VTR.สัมภาษณ  อาจารยที่รวมทําคูมือ 
- Super ชื่อ / สกุล นักแสดง 

VO : สัมภาษณ  สัมภาษณ  อาจารยที่รวมทําคูมือ 
ประเด็นคําถาม  
- ความภูมิใจในการที่มีสวนรวมทําคูมือ 
- ขอเสนอแนะ 
 

 

17 - VTR.พิธีกร 
 

บทสงทาย  

18 Title ทาย 
 

เสียงดนตรีบรรเลงสบายๆ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการสารคดี “กาวใหมการศึกษาไทย”  
การเรยีนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร การสอนแบบบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ลําดับ ภาพ เสียง 
ความยาว

(นาที) 
1 Title การสอนแบบบูรณาการ วิชาภาษาอังกฤษ ดนตรีบรรเลงสบายๆ  
2 พิธีกรบรรยาย 

 
 
 
 
 
 

VO :  บรรยายเกี่ยวกับคูมือการสอนทางไกล นําเขาสู
การสอนภาษาอังกฤษ 
 

 

3                                            Key Scene    การสอนแบบบูรณาการ วิชาภาษาอังกฤษ  
 

4 
 
- VTR.คุณหญิงพวงรัตน 

คุณหญิงพวงรัตน  วิเวกานนท 
1. ความหมายของการสอนแบบบูรณาการใน

วิชาภาษาอังกฤษ 
ซึ่งมี 7 หัวขอหลักๆ ดังนี้ 

1. สอนโดยยึดเด็กเปนศูนยกลาง 
2. สอนใหเด็กคิดเอง 
3. สอนใหสัมพันธกับชีวิตประจําวัน 
4. สอนโดยยึดเรื่องราว 
5. สอนใหแสดงความคิดเห็น 
6. สอนใหรูจักการระดมความคิด 

(ใหตอบเปนขอๆ กอนแลวจึงลงรายระเอียดตอไป) 

 
 

5                                            Key Scene    นวัตกรรมการสอน  

ลําดับ ภาพ เสียง 
ความยาว

(นาที) 
6 - VTR.พิธีกรสัมภาษณ คุณหญิงพวงรัตน 

ภาพกิจกรรม สลับ - VTR. คุณหญิงพวงรัตน 
ภาพหนังสือตางๆที่ยกตัวอยาง 
- Super : 
สอนอยางไรเด็กจึงจะเปนคนรับผิดชอบและมีอิสระ 

VO : ประเด็นคําถาม 
หัวใจหลักในการจัดการเรียนการสอน 
สอนอยางไรเด็กจึงจะเปนคนรับผิดชอบและมีอิสระ 
(เสียงคุณหญิงพวงรัตน สลับกับเสียงพิธีกร) 

 

7 - VTR.พิธีกรสัมภาษณ คุณหญิงพวงรัตน  
ภาพกิจกรรม สลับ - VTR. คุณหญิงพวงรัตน 
- Super การสอนเขียน 
 

ประเด็นคําถาม 
การสอนเขียน 
(เสียงคุณหญิงพวงรัตน) 
 

 



 

ลําดับ ภาพ เสียง 
ความยาว

(นาที) 
8 - VTR.พิธีกรสัมภาษณ คุณหญิงพวงรัตน  

ภาพกิจกรรม สลับ - VTR. คุณหญิงพวงรัตน 
- Super การสอนแบบเด็กเปนศูนยกลาง 
และใหเด็กคิดเปน 
 

                                

ประเด็นคําถาม 
การสอนแบบเด็กเปนศูนยกลาง และใหเด็กคิดเปน 
(เสียงคุณหญิงพวงรัตน สลับกับเสียงพิธีกร) 

 

9 - VTR.พิธีกรสัมภาษณ คุณหญิงพวงรัตน 
ภาพกิจกรรม สลับ - VTR. คุณหญิงพวงรัตน 
- Super การเริ่มตนการอาน 
 
 
 

ประเด็นคําถาม 
การเริ่มตนการอาน 
(เสียงคุณหญิงพวงรัตน ) 

 

10 - VTR.พิธีกรสัมภาษณ คุณหญิงพวงรัตน 
ภาพกิจกรรม สลับ - VTR. คุณหญิงพวงรัตน 
- Super  กิจกรรมสงเสริมการอาน 
 

ประเด็นคําถาม 
กิจกรรมสงเสริมการอาน  
(เสียงคุณหญิงพวงรัตน สลับกับเสียงพิธีกร) 

 

11 - VTR.พิธีกรสัมภาษณ คุณหญิงพวงรัตน 
ภาพกิจกรรม สลับ - VTR. คุณหญิงพวงรัตน 
- Super  เรียนจากสิ่งที่รูและใหเกิดความคิดเปน
อิสระ 
 

 

ประเด็นคําถาม 
เรียนจากสิ่งที่รูและใหเกิดความคิดเปนอิสระ 
(เสียงคุณหญิงพวงรัตน) 

 

11 - VTR.พิธีกรสัมภาษณ คุณหญิงพวงรัตน  
ภาพกิจกรรม สลับ - VTR. คุณหญิงพวงรัตน 
- Super  การกระตุนใหเด็กตั้งคําถาม   
              ผังขอมูล 

ประเด็นคําถาม 
การกระตุนใหเด็กตั้งคําถาม   
(เสียงคุณหญิงพวงรัตน สลับกับเสียงพิธีกร) 

 

12 - VTR.พิธีกรสัมภาษณ คุณหญิงพวงรัตน  
ภาพกิจกรรม สลับ - VTR. คุณหญิงพวงรัตน 
- Super  การเรียนแบบมีสวนรวม 
 

ประเด็นคําถาม 
การเรียนแบบมีสวนรวม  
(เสียงคุณหญิงพวงรัตน)  

 

13 - VTR.พิธีกรสัมภาษณ คุณหญิงพวงรัตน  
ภาพกิจกรรม สลับ - VTR. คุณหญิงพวงรัตน 
- Super  การเขียน  
 

ประเด็นคําถาม 
การเขียน  
(เสียงคุณหญิงพวงรัตน) 

 



 
14 

 
- VTR.พิธีกรสัมภาษณ คุณหญิงพวงรัตน 
ภาพกิจกรรม สลับ - VTR. คุณหญิงพวงรัตน 
- Super  การอาน 
           คําศัพทที่อานออกเสียง 

 

 
ประเด็นคําถาม 
การอาน 

(เสียงคุณหญิงพวงรัตน สลับกับเสียงพิธีกร) 

 

15 - VTR.พิธีกรสัมภาษณ คุณหญิงพวงรัตน  
ภาพกิจกรรม สลับ - VTR. คุณหญิงพวงรัตน 
- Super  การฝกคําศัพท 
              คําศัพทที่อานออกเสียงและสกดคํา 
 

ประเด็นคําถาม 
การฝกคําศัพท 
(เสียงคุณหญิงพวงรัตน) 

 

15                                            Key Scene    ผลของความสําเร็จ  
16 - VTR.พิธีกรสัมภาษณ อาจารยที่ทํารวม ประเด็นคําถาม 

ความรูสึกของการที่ไดมีสวนรวมในการคูมือในวิชาภา
อังกฤษ 

 

17                                            Key Scene    บทสงทาย  
18 - VTR.พิธีกร บทสรุป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




