
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานโครงการ 

กิจกรรมผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจรติ (ภาพยนตร์สั้น)
ประจ าปีการศึกษา  2564 

จัดท าโดย 

นางสาวธารารัตน์  รวมศิลป์ 
ต าแหน่งครู คศ.1 

โรงเรียนประถมนนทรี 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนประถมนนทรี 

ที ่  วันที่ 30  พฤษภาคม 2564 

เรื่อง    ขออนุญาตจัดท าโครงการ ผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์ส้ัน) ประจ าปีการศึกษา  
2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวธารารัตน์ รวมศิลป์ ต าแหน่งครู ค.ศ.1  ขอจัดท าโครงการผลิตส่ื อ
สร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์ส้ัน) ประจ าปีการศึกษา  2564 

  กิจกรรมนี้วัตถุประสงค์เพ่ือจัดตั้งป.ป.ช.สพฐ.น้อย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก าหนดให้ด าเนินการใน
โครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือให้นักเรียนและชุมชน เกิดความภาคภูมิใจ เป็นเจ้าของกิจกรรม ในการร่วมกัน
สร้างความดีให้กับสังคม ทั้งยังเป็นต้นแบบในการท าความดี มีการส่ือสารกันผ่านภาพยนตร์ส้ัน ที่มีเนื้อเรื่อง 
สะท้อนแนวคิดความซื่อสัตย์สุจริต น าเสนอด้วยตัวละคร ที่แสดงโดยนักเรียน ครู ชุมชน ที่ให้ความมือกัน ท า
ให้การด าเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
    

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขออนุญาตจัดกิจกรรม 

 

(นางสาวธารารัตน์ รวมศิลป์) 

ต าแหน่งครู คศ. 1 

ผู้ขออนุญาตจัดกิจกรรม 

ความคิดเห็นผู้บริหาร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

( นายชาตรี          นามคุณ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 



 

 

ชื่อโครงการ   สภานักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 
กิจกรรม   ผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนต์ส้ัน)  
แผนงาน   บริหารงานกิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธารารัตน์  รวมศิลป์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

1.หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันภาพยนตร์นับเป็นส่ือบันเทิงที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากเพราะเป็นส่ือที่สามารถ 
เข้าถึงบุคคลได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งสามารถสอดแทรกสาระความรู้ เข้าถึงบุคคลได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยัง
สามารถสอดแทรกความรู้ รวมถึงให้แง่คิดในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งกว่าที่ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจะประสบ
ความส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย เด็กไทยในปัจจุบันนิยมการท าภาพยนตร์ส้ัน ที่เรียกว่า “คลิป VDO” เป็นอย่างมากและแพร่หลายในหมู่
เด็กวัยรุ่น ซึ่งขณะนี้สังคมเข้าสู่ยุคการหลอมรวมส่ือทุกประเภท โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะการถ่ายคลิปวิดีโอ ถือเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก 
  โรงเรียนประถมนนทรีตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในวัยเรียน จึงได้กระตุ้นและผลักดันให้
นักเรียน ได้ร่วมกันคิดผลิตส่ือภาพยนตร์ส้ันที่สร้างสรรค์ เพ่ือแสดงผลงานในโรงเรียนและเผยแพร่สู่ภายนอก 
ในหัวข้อ “ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยเน้นสอดแทรกแนวคิดด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมถึงการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีงามให้กับนักเรียน 

2.วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและครูโดยผลิตส่ือภาพยนตร์
ส้ันตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

  2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ กระบวนการผลิตภาพยนตร์ส้ัน ตามคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต 

  3. เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานส่ือภาพยนตร์ส้ัน ตามคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริตต่อสาธารณชน 

3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนแกนน าทุกคนในการท าส่ือภาพยนตร์ส้ันมีความเข้าใจกระบวนการท า
ภาพยนตร์ส้ัน 

               3.1.2 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยในตนเองและปฏิบัติตนตาม
ระเบียบต่างๆ ที่โรงเรียนก าหนด 
              3.1.3 นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริต  

 



3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการผลิตส่ือภาพยนตร์ที่ก่อให้เกิดตามคุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเรียนสุจริตต่อสาธารณะชน 

       3.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ กระบวนการผลิตภาพยนตร์ส้ัน ตามคุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเรียนสุจริตต่อสาธารณะชน 
       3.2.3 เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานส่ือภาพยนตร์ส้ัน ตามคุณลักษณะ ๕ ประการของ
โรงเรียนสุจริตต่อสาธารณะชน 

4. ลักษณะของโครงการ 
 เป็นโครงการระยะยาว 1 ปีการศึกษาและเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
5. แนวทางการด าเนินงาน 

 5.1 นักเรียนศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและชุมชนเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการผลิตส่ือ
ภาพยนตร์ส้ัน 
 5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ สภาพปัญหาที่นักเรียนศึกษาเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและ
ความเหมาะสมของเนื้อหา เพ่ือน าไปผลิตภาพยนตร์ส้ันต่อไป ในกรณีที่เนื้อหาไม่สมบูรณ์ให้นักเรียนร่วมกัน
ศึกษาข้อมูลอีกครั้ง 
 5.3 น าข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มาเขียนเป็น Story Board เพ่ือที่ทีมงานทุกคนจะได้เข้าเนื้อเรื่อง
ตรงกัน 

 5.4 ศึกษาองค์ความรู้ วิธีการในการผลิตภาพยนตร์ส้ัน 
 5.5 น าภาพยนตร์ส้ันมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพ่ือคัดเลือกไปสู้ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับ
ต่อๆไป 

6.งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ค่าด าเนินงานผลิตภาพยนตร์ส้ัน 1,000  

รวม 1,000  

7. ผลประโยชน์ของโครงการ 
1.ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีความเข้าใจกระบวนการท าภาพยนตร์สั้น 

          2.นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต  
 3. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยในตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบ
ต่างๆ ที่โรงเรียนก าหนด  
8. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการท ากิจกรรม 
 2. ภาพถ่ายฯลฯ 
 
 
 



ลงช่ือ.....................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                (นางสาวธารารัตน์  รวมศิลป์) 
          ต าแหน่ง  ครู คศ. 1 

 

 

9. ความเห็นผู้บริหาร 
 ....................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 ( นายชาตรี นามคุณ) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค าสั่ง โรงเรียนประถมนนทรี 
ที่             /๒๕๖๔ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ------------------------------ 
     

ด้วยโรงเรียนประถมนนทรีได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครฯ  ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”  ประจ าปี ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้การด าเนินงานจัดกิจกรรมผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ส่ือภาพยนตร์ส้ัน) เป็นไปตามแนว
ด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดูแลการ
ผลิตภาพยนตร์ส้ัน ให้ค าปรึกษา และดุแลนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด ดังนี ้

๑  นางสาวธารารัตน์ รวมศิลป์    ประธานกรรมการ 
     ๒  นางสาวภัทรพร ภูบุญทอง     กรรมการ 

๓  นางสาวเบญจมาศ ตันเที่ยง      กรรมการ 
๔  นางสาววัลลภา พลับน้อย     กรรมการ 
๕  นางสาวกนกวรรณ สังสุวรรณ์     กรรมการ 
๖  นางสาววรรณวิษา กูลแดง     กรรมการ 
๗  นายอรรครพล รัตนวัน     กรรมการและเลขานุการ 

 
 -  มีบทบาทและหน้าที่  ดังน้ี  
 จัดท าโครงการย่อยการผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ส่ือภาพยนตร์ส้ัน) ด าเนินกิจกรรมตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด และผลิตผลงานภาพยนตร์ส้ันร่วมกับนักเรียนแกนน า ให้ค าปรึกษา และช่วยดูแลเรื่อง
ต่างๆ ให้การด าเนินงานลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าทีจ่ัดกิจกรรมผลิตส่ือสร้างสรรค์
ต้านทุจริต (ส่ือภาพยนตร์ส้ัน) โดยเคร่งคัด 

                                      ส่ัง  ณ   วันที่   ๑๓ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

                                     ลงช่ือ……………………………………………… 

                                              (นายชาตรี        นามคุณ) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
 



แผนการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรคต้์านทุจรติ (สื่อภาพยนตร์
สั้น) ในปี 2564 

มีการจัดการประกวดภาพยนตร์สั้นต้านทุจริต รูปแบบใดก็ได้ โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาไว้ตั้งเเต่วันที่ ประกาศรับสมัครจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงวันเวลาตามความเหมาะสม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) 
ปีการศึกษา 2564 

 

วิธีประเมินโครงการ 
 

 การประเมินความพึงพอใจของโครงการผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์ส้ัน) ประจ าปี
การศึกษา 2564 ประเมินผลจาก การสังเกตและแบบส ารวจความพึงพอใจ ดังนี้ 
1. การประเมินโครงการในการด าเนินกิจกรรม 

     เพ่ือพิจารณาความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมเมื่อส้ินสุดโครงการ ดังนี้ 
     1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     2) ระดับความพึงพอใจที่มีต่อฝ่ายต่างๆ  
     3) ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     1) ก่อนการด าเนินงานใช้การสังเกตการณ์ให้ความร่วมมือของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ในคู่มือครูที่แจกให้ในวันประชุม สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น การประสานงาน การตรงต่อเวลา เป็นต้น 
     2) ระหว่างการด าเนินงาน ใช้การสังเกตและสอบถามถึงปัญหา อุปสรรค และเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 
     3) หลังการด าเนินงาน ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจหลังการท ากิจกรรม ซึ่งฝ่ายประเมินผลเป็นผู้เก็บ
รวบรวมข้อมูล 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     1) แบบส ารวจความพึงพอใจโครงการผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์ส้ัน) ประจ าปีการศึกษา 
2563  ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อฝ่ายต่างๆ  
      ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ     
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากแบบส ารวจความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ  จากประชากร
ทั้งหมด 27 คน มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
การวัดระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  ใช้วิธีของ  Likert  Scales โดยมีค าตอบในลักษณะประเมินค่าให้เลือก 5 
ระดับ  คือ 
  เห็นด้วยมากที่สุด  คะแนน  5 

  เห็นด้วยมาก  คะแนน  4 
  เห็นด้วยปานกลาง  คะแนน  3 
  เห็นด้วยน้อย  คะแนน  2 
  เห็นด้วยน้อยที่สุด  คะแนน  1 
การแปลความหมายของระดับความคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์ตัดสินของ  วิเชียร  เกตุสิงห์ 



(2521 ,หน้า 9)  ดังนี้ 
  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 อยู่ในระดับเห็นด้วย  มากที่สุด 
   3.50 – 4.49 อยู่ในระดับเห็นด้วย มาก 
   2.50 – 3.49 อยู่ในระดับเห็นด้วย ปานกลาง 
   1.50 – 2.49 อยู่ในระดับเห็นด้วย น้อย 
   1.00 – 1.49 อยู่ในระดับเห็นด้วย น้อยที่สุด 
 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เกณฑ์ตัดสิน คือ 
  การกระจายของข้อมูล ต่ ากว่า 1.00 ถือว่าการตอบแบบสอบถามสอดคล้องกัน 
  การกระจายของข้อมูลตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป ถือว่าการตอบแบบสอบถามไม่สอดคล้องกัน 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

ผลการด าเนินงาน 

 

 จากการด าเนินงานตามโครงการการโครงการผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์ส้ัน) ประจ าปี
การศึกษา 2564  ผลการด าเนินงานน าเสนอได้ ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงาน 

   1.1 การด าเนินงานก่อนการจัดโครงการ 

 ได้มีการประชุมและวางแผนการด าเนินงานตามค าส่ังแต่งตั้งโครงการการโครงการผลิตส่ือสร้างสรรค์
ต้านทุจริต (ภาพยนตร์ส้ัน) ประจ าปีการศึกษา 2564  การด าเนินการที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างดี ไม่มี
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานทุกฝ่ายด าเนินการได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ สรุปได้ว่าขั้นก่อด าเนินการอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจ มาก 

   1.2 ระหว่างการด าเนินงาน 

 1.2.2 ด้านครู  
  ครูและบุคลากรทางศึกษาของโรงเรียนประถมนนทรี   จากการสุ่มถาม หลายท่านมีความคิด
เห็นและ มีระดับความพึงพอใจ มาก 

   1.3 ส้ินสุดการด าเนินงาน 

 ประเมินผลโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจโครงการผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์ส้ัน) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 สรุปได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่  1 

 

ตาราง  1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามใน การด าเนินงานตามโครงการการโครงการการป.ป.ช.สพฐ.
น้อยและป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนโรงเรียนประถมนนทรีประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ประเด็น ความถี่ ร้อยละ 

เพศ   
          ชาย 5 18.51 
          หญิง 22 81.48 
ต าแหน่ง   
      ผู้บริหารโรงเรียน 1 3.70 
      นักเรียน 24 88.88 
      คร ู 2 7.40 
 

จากตาราง 1   พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง เป็นชาย 5 คน (ร้อยละ 18.51)  หญิง 22 คน (ร้อยละ 81.84)   
ส่วนต าแหน่งต่างๆแบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน 1 คน (ร้อยละ 3.70)  นักเรียน จ านวน 24 คน (ร้อยละ 88.88)  
คร ูจ านวน  2 คน (ร้อยละ 7.40)   
 

 

 

 

 



ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ตาราง  2  ความพึงพอใจของโครงการผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ล าดับที่ รายการ x̄ s.d การแปลผล 

1. มีมาตรการในการท างานอย่างชัดเจน 4.64 0.48 มากที่สุด 
2. การท างานของนักเรียนแกนน า 4.40 0.78 มาก 
3. การท างานของครูที่ปรึกษา 4.68 0.52 มากที่สุด 
4. การด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 4.52 0.76 มากที่สุด 
5. การประสานร่วมมือระหว่างสภานักเรียนและป.ป.ช.

สพฐน้อยและป.ป.ช.ชุมชน 4.46 0.48 มาก 
6. ภาพรวมของการท างาน 4.60 0.48 มากที่สุด         

ค่าเฉล่ียรวม 4.52 0.58 มากที่สุด 

  จากตาราง 2  พบว่าโครงการผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์ส้ัน) ประจ าปี
การศึกษา 2564 การท างานโครงการผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์ส้ัน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̄ = 4.54, s.d  =0.58)  และมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในประเด็นมีมาตรการในการท างานอย่าง
ชัดเจน (x̄ = 4.64, s.d  = 0.52)  รองลงมาได้แก่ การด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (x̄ = 4.64, s.d  = 0.48)  
, (x̄ = 4.60, s.d  = 0.48)  , ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นระดับมาก  แต่มีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือประเด็นการ
ท างานของป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน (x̄ = 4.40, s.d  = 0.78)   
  

ข้อเสนอแนะอ่ืน 

1. การท างานของ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนยังให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนน้อยโดยเฉพาะการร่วมมือใน
การประชุมในกิจกรรมต่างๆของนักเรียน บางครั้งไม่ได้มาร่วมประชุมหรือร่วมกิจกรรม ท าให้การ
ขับเคล่ือนกิจกรรมดังกล่าวยังติดขัดไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 

2. การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 เป็นเรียนแบบออนไลน์ ท าให้นักเรียนและครู ไม่ได้
วางแผนการด าเนินงานได้ดีเท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รับรู้เกี่ยวกับประสิทธิผล โครงการโครงการผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต 
(ภาพยนตร์ส้ัน) ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกหลักสูตร และเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในการจัดกิจกรรม ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องการประเมินผลที่เป็นระบบ จะสามารถใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงโครงการให้เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมการ
ท างานโรงเรียนได้ที่สุด 

 

 



 

ลงชื่อ.....................................................ผู้สรุปโครงการ 
                        (นางสาวธารารัตน์  รวมศิลป์) 

                      ต าแหน่ง  ครู คศ.1 
ความเห็นผู้บริหาร 

 ............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
 
      
 
                ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               ( นายชาตรี              นามคุณ) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจผู้จัดกิจกรรมตามโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต 
(ภาพยนตร์สั้น) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป  

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

1.   เพศ   หญิง     ชาย 
2. ต าแหน่งของท่าน 

  ผู้บริหาร    คร ู  นักเรียน 
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ 
ของท่านเพียงระดับเดียว 
 

 

ที ่

 ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 
 มีมาตรการในการท างานอย่างชัดเจน 

     

2 
 การท างานของนักเรียนแกนน า 

     

3 
 การท างานของครูที่ปรึกษา 

     

4 
การด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

     

5 
การประสานร่วมมือระหว่างสภานักเรียนและป.ป.ช.สพฐ
น้อยและป.ป.ช.ชุมชน      

6 
ภาพรวมของการท างาน 

     
 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ข้อเสนอแนะ ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

......................................................................................................................................................... .......

.................................................................................... ............................................................................  
 

รายการประเมิน 



ตัวอย่างภาพกิจกรรมตา่งๆการจัดกิจกรรมโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต 
(ภาพยนตร์สั้น) ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนและครูมีการประชุมเพ่ือท า Story Board เค้าโครงเรื่อง โรงเรียนสุจริต ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน เลือกสถานที่ ตัวละคร และแนวทางการผลิตภาพยนตร์ส้ันให้เข้าใจ 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างภาพกิจกรรมตา่งๆการจัดกิจกรรมโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต 
(ภาพยนตร์สั้น) ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 

กิจกรรมผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจรติ (ภาพยนตร์สั้น)
ประจ าปีการศึกษา  2565 

จัดท าโดย 

นางสาวธารารัตน์  รวมศิลป์ 
ต าแหน่งครู คศ.1 

โรงเรียนประถมนนทรี 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนประถมนนทรี 

ที ่  วันที่ 30  พฤษภาคม 2565 

เรื่อง    ขออนุญาตจัดท าโครงการ ผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์ส้ัน) ประจ าปีการศึกษา  
2565 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวธารารัตน์ รวมศิลป์ ต าแหน่งครู ค.ศ.1  ขอจัดท าโครงการผลิตส่ื อ
สร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์ส้ัน) ประจ าปีการศึกษา  2565 

  กิจกรรมนี้วัตถุประสงค์เพ่ือจัดตั้งป.ป.ช.สพฐ.น้อย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก าหนดให้ด าเนินการใน
โครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือให้นักเรียนและชุมชน เกิดความภาคภูมิใจ เป็นเจ้าของกิจกรรม ในการร่วมกัน
สร้างความดีให้กับสังคม ทั้งยังเป็นต้นแบบในการท าความดี มีการส่ือสารกันผ่านภาพยนตร์ส้ัน ที่มีเนื้อเรื่อง 
สะท้อนแนวคิดความซื่อสัตย์สุจริต น าเสนอด้วยตัวละคร ที่แสดงโดยนักเรียน ครู ชุมชน ที่ให้ความมือกัน ท า
ให้การด าเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
    

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขออนุญาตจัดกิจกรรม 

 

(นางสาวธารารัตน์ รวมศิลป์) 

ต าแหน่งครู คศ. 1 

ผู้ขออนุญาตจัดกิจกรรม 

ความคิดเห็นผู้บริหาร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

( นายชาตรี          นามคุณ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 



 

 

ชื่อโครงการ   สภานักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี 
กิจกรรม   ผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น)  
แผนงาน   บริหารงานกิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธารารัตน์  รวมศิลป์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 

1.หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันภาพยนตร์นับเป็นส่ือบันเทิงที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากเพราะเป็นส่ือที่สามารถ 
เข้าถึงบุคคลได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งสามารถสอดแทรกสาระความรู้ เข้าถึงบุคคลได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยัง
สามารถสอดแทรกความรู้ รวมถึงให้แง่คิดในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งกว่าที่ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจะประสบ
ความส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย เด็กไทยในปัจจุบันนิยมการท าภาพยนตร์ส้ัน ที่เรียกว่า “คลิป VDO” เป็นอย่างมากและแพร่หลายในหมู่
เด็กวัยรุ่น ซึ่งขณะนี้สังคมเข้าสู่ยุคการหลอมรวมส่ือทุกประเภท โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะการถ่ายคลิปวิดีโอ ถือเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก 
  โรงเรียนประถมนนทรีตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในวัยเรียน จึงได้กระตุ้นและผลักดันให้
นักเรียน ได้ร่วมกันคิดผลิตส่ือภาพยนตร์ส้ันที่สร้างสรรค์ เพ่ือแสดงผลงานในโรงเรียนและเผยแพร่สู่ภายนอก 
ในหัวข้อ “ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยเน้นสอดแทรกแนวคิดด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมถึงการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีงามให้กับนักเรียน 

2.วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและครูโดยผลิตส่ือภาพยนตร์
ส้ันตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

  2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ กระบวนการผลิตภาพยนตร์ส้ัน ตามคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต 

  3. เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานส่ือภาพยนตร์ส้ัน ตามคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริตต่อสาธารณชน 

3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนแกนน าทุกคนในการท าส่ือภาพยนตร์ส้ันมีความเข้าใจกระบวนการท า
ภาพยนตร์ส้ัน 

               3.1.2 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยในตนเองและปฏิบัติตนตาม
ระเบียบต่างๆ ทีโ่รงเรียนก าหนด 
              3.1.3 นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริต  

 



3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการผลิตส่ือภาพยนตร์ที่ก่อให้เกิดตามคุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเรียนสุจริตต่อสาธารณะชน 

       3.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ กระบวนการผลิตภาพยนตร์ส้ัน ตามคุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเรียนสุจริตต่อสาธารณะชน 
       3.2.3 เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานส่ือภาพยนตร์ส้ัน ตามคุณลักษณะ ๕ ประการของ
โรงเรียนสุจริตต่อสาธารณะชน 

4. ลักษณะของโครงการ 
 เป็นโครงการระยะยาว 1 ปีการศึกษาและเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
5. แนวทางการด าเนินงาน 

 5.1 นักเรียนศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและชุมชนเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการผลิตส่ือ
ภาพยนตร์ส้ัน 
 5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ สภาพปัญหาที่นักเรียนศึกษาเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและ
ความเหมาะสมของเนื้อหา เพ่ือน าไปผลิตภาพยนตร์ส้ันต่อไป ในกรณีที่เนื้อหาไม่สมบูรณ์ให้นักเรียนร่วมกัน
ศึกษาข้อมูลอีกครั้ง 
 5.3 น าข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มาเขียนเป็น Story Board เพ่ือที่ทีมงานทุกคนจะได้เข้าเนื้อเรื่อง
ตรงกัน 

 5.4 ศึกษาองค์ความรู้ วิธีการในการผลิตภาพยนตร์ส้ัน 
 5.5 น าภาพยนตร์ส้ันมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพ่ือคัดเลือกไปสู้ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับ
ต่อๆไป 

6.งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ค่าด าเนินงานผลิตภาพยนตร์ส้ัน 1,000  

รวม 1,000  

7. ผลประโยชน์ของโครงการ 
1.ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีความเข้าใจกระบวนการท าภาพยนตร์สั้น 

          2.นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต  
 3. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยในตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบ
ต่างๆ ที่โรงเรียนก าหนด  
8. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจในการท ากิจกรรม 
 2. ภาพถ่ายฯลฯ 
 
 
 



ลงช่ือ.....................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                (นางสาวธารารัตน์  รวมศิลป์) 
          ต าแหน่ง  ครู คศ. 1 

 

9. ความเห็นผู้บริหาร 
 ....................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 ( นายชาตรี นามคุณ) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค าสั่ง โรงเรียนประถมนนทรี 
ที่             /๒๕๖๕ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ------------------------------ 
     

ด้วยโรงเรียนประถมนนทรีได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครฯ  ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”  ประจ าปี ๒๕๖๕ 

เพ่ือให้การด าเนินงานจัดกิจกรรมผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ส่ือภาพยนตร์ส้ัน) เป็นไปตามแนว
ด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดูแลการ
ผลิตภาพยนตร์ส้ัน ให้ค าปรึกษา และดุแลนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด ดังนี ้

๑  นางสาวเบญจมาศ ตันเที่ยง     ประธานกรรมการ 
     ๒  นางสาวธารารัตน ์ รวมศิลป์     กรรมการ 

๓  นางสาววัลลภา พลับน้อย     กรรมการ 
๔  นางสาววรรณวิษา กูลแดง      กรรมการ 
๕  นางสาวกนกวรรณ สังสุวรรณ์     กรรมการ 
๖  นางสาวจรรยา นพศิริ     กรรมการ 
๗  นางสาวจิราพร เพชรประดับ    กรรมการ 

๘  นายพิธิวัฒน ์  อะทะพรม    กรรมการและเลขานุการ 

 
 -  มีบทบาทและหน้าที่  ดังน้ี  
 จัดท าโครงการย่อยการผลิตส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ส่ือภาพยนตร์ส้ัน) ด าเนินกิจกรรมตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด และผลิตผลงานภาพยนตร์ส้ันร่วมกับนักเรียนแกนน า ให้ค าปรึกษา และช่วยดูแลเรื่อง
ต่างๆ ให้การด าเนินงานลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าทีจ่ัดกิจกรรมผลิตส่ือสร้างสรรค์
ต้านทุจริต (ส่ือภาพยนตร์ส้ัน) โดยเคร่งคัด 

                                      ส่ัง  ณ   วันที่   ๑ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

                                     ลงช่ือ……………………………………………… 

                                              (นายชาตรี        นามคุณ) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
 



แผนการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรคต้์านทุจรติ  

(สื่อภาพยนตรส์ั้น) ในปี 2565 

 มีการด าเนินการวางแผน เขียน Story Board หนังสั้นโรงเรียนสุจริตปีการศึกษา 
2565 เรื่อง ลูกแม่ และประชุม เพ่ือวางแผนหารือ จัดท าบทละครและ ด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฏาคม – สิงหาคม 2565 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


