
 

 

 

 

แบบรายงานผล กระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต  

ตามคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโครงการโรงเรียนสุจริต 
 

 

 

 

โรงเรียนพนมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



แบบรายงานผล กระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ตามคุณลักษณะ ๕ ประการ  

ของโครงการโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียน  พนมศึกษา 

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแข่งขัน  

☐ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  

☐ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป.  

☐ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ โรงเรียนสังกัด สพม.  

 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป. / สังกัด สพม.  

เจ้าของผลงาน ครู ๑. นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ 

  ๒. นายจิรศักดิ์ ชูทัพ 

นักเรียน ๑. นายธนภูมิ รักเหล็ก เลขท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

๒. นางสาวปณิตตรา สุดเส้ง เลขท่ี 22 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

๓. นางสาวพิมพ์อักษิพร วนะกรรม เลขท่ี 25 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

๔. นางสาวสิรยากร สมคิด เลขท่ี 31 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

๕. นางสาวสิริกัลยา ชาตรีทัพ เลขท่ี 32 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

เบอร์ติดต่อ 0898740019   

e-mail archiraya019@gmail.com 

Line id 0898740019 

 

ตอนที่ ๑  

๑. ช่ือผลงาน  สับสน (Discombobulate) 

๒. ผลงานสอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต (เลือกได้มากกว่า ๑ ประการ)  

☐ ทักษะกระบวนการคิด  

☐ มีวินัย  
 ซื่อสัตย์ สุจริต  

☐ อยู่อย่างพอเพียง  

☐ จิตสาธารณะ  

 



๓. ระบุปัญหา / ที่มา 

   นักเรียนต้องการให้มีคะแนนสอบท่ีดีเนื่องจากท่ีบ้านคาดหวังในผลการเรียน 

 

๔. วิเคราะห์ปัญหา / ที่มา  

นักเรียนไม่ได้อ่านหนังสือ และไม่ตั้งใจเรียน ไม่มั่นใจในความรู้ของตนเอง กลัวสอบไม่ได้/สอบตก กลัวสู้

เพื่อนไม่ได้ อ่านหนังสือไม่พอ รักสบายอาศัยเพื่อน ความกดดันจากการคาดหวังของท่ีบ้าน ท่ีบ้านเป็นตัวอย่างท่ีไม่ดี

โดยอาจแสดงพฤติกรรมการโกงเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เด็กเห็นอย่างไม่รู้ตัว 
 
๕. เร่ืองย่อ   

ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง  ขิม โดนมินนี่ ริต้า ดักรอหลังโรงเรียนเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง ย้อนกลับไปเมื่อสอง

วันที่แล้ว มินนี่และริต้า ได้ยื่นข้อเสนอบางอย่างให้พีท วันต่อมาพีทก็ได้ตอบตกลงและได้ปรึกษาหารือกัน หลังจาก

นั้นธุรกิจให้ลอกข้อสอบก็ได้เกิดขึ้นภายใต้การควบคุมของขิม การทำธุรกิจภายในโรงเรียนแห่งนี้ทำเงินให้เธอเป็น

อย่างดี แต่เรื่องราวกลับไม่เป็นอย่างท่ีคิดเมื่อนักเรียนดีเด่นอย่าง “พลอย” มาได้ยินเรื่องราวการทำธุรกิจนี้ ทำให้เธอ

ต้องจำใจให้พลอยเข้าร่วมธุรกิจในครั้งนี้ด้วย ณ วันสอบ เธอก็ได้ส่งโพยคำตอบ การสอบครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี แต่

คาดไม่ถึงว่าการส่งโพยคำตอบจะโดนจับได้ เมื่อครูใหญ่รู้แผนการของพวกเธอตั้งแต่แรก ทำให้พวกเธอถูกไล่ออก

ทันที หลังจากนั้นเมื่อขิมได้กลับไปท่ีบ้านพ่อของขิมก็ได้ทราบเรื่องท้ังหมดและทำให้ขิมทะเลาะกับพ่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ ๒ กระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโครงการ

โรงเรียนสุจริต   

คุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมและพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 
๑. ทักษะกระบวนการคิด (๑ คะแนน) 
 
 
 

 

๒. มีวินัย (๑ คะแนน) 
 
 
 

 

๓. ซื่อสัตย์สุจริต (๑ คะแนน) 
นักเรียนแสดงออกถึงความประพฤติตรงตามความเป็น
จริงต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและโลกท้ังทางกาย 
วาจา และใจ 
 

ผลิตภาพยนตร์ส้ันตามบทท่ีเขียน  
กิจกรรมการสอบ นักเรียนต้องการทุจริตข้อสอบ เพื่อให้
ตนเองได้คะแนนสูงๆ และยอมรับว่าตนเองกระทำผิดท่ี
ได้ทุจริตในการสอบ 
 

๔. อยู่อย่างพอเพียง (๑ คะแนน) 
 
 
 

 

๕. จิตสาธารณะ (๑ คะแนน) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจรติ เรื่อง สับสน (Discombobulate) 

โรงเรียนพนมศึกษา 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัคร  

เพื่อเขา้ร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต 

คำช้ีแจง  ๑. ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดการประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทน ของ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๒. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งผลงาน ระดับละ ๑ เรื่อง เข้าประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาค 

โดยกำหนดการส่งตามรูปแบบของภูมิภาคท่ีได้รับเป็นเจ้าภาพ  

๓. ระดับภูมิภาคส่งผลงาน อันดับ ๑ - ๓ ของแต่ละระดับ เข้าประกวดแข่งขันในระดับประเทศ 

ตามแบบฟอร์มท่ี สพฐ. กำหนด เท่านั้น  

 

๑. สมัครในระดับ  

☐ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  

☐ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป.  

☐ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ โรงเรียนสังกัด สพม.  

 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป. / สังกัด สพม.  

๒. ช่ือโรงเรียน พนมศึกษา 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 158  ม.1  ถนน สุราษฎร์ - ตะกั่วป่า แขวง/ตำบล พนม เขต/อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี  

รหัสไปรษณีย์ 84250   โทรศัพท์ 077-399115   โทรสาร 077-399115 

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

๔. ช่ือเร่ือง “ภาพยนตร์สั้น” สับสน (Discombobulate) 

๕. ผลงานสอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประกำรของโครงการโรงเรียนสุจริต (เลือกได้มากกว่า ๑ ประการ)  

☐ ทักษะกระบวนการคิด  

☐ มีวินัย  

 ซื่อสัตย์ สุจริต  

☐ อยู่อย่างพอเพียง  

☐ จิตสาธารณะ  

 



๖. ข้อมูลผู้สมัคร (ครู ๒ คน และ นักเรียน ๕ คน) 

๖.๑ ช่ือทีม Planet 

๖.๒ ช่ือครู  

๑) ช่ือ-สกุล  นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์   ตำแหน่ง  ครู   โทรศัพท์ 0898740019  

LINE ID  0898740019     E-Mail  archiraya019@gmail.com 

๒) ช่ือ-สกุล  นายจิรศักดิ์  ชูทัพ  ตำแหน่ง  ครู   โทรศัพท์ 0858896903 

LINE ID0858896903    E-Mail  jayjay93c@gmail.com 

๖.๓ ช่ือนักเรียน  

๑) ช่ือ-สกุล นายธนภูมิ รักเหล็ก  อายุ  15  ปี ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1  

โทรศัพท์ 0813708366  E-Mail: tanapoom9002@gmail.com  

๒) ช่ือ-สกุล นางสาวปณิตตรา สุดเส้ง  อายุ  15  ปี ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1  

โทรศัพท์ 0925633672 E-Mail: panittrasutseng@gmail.com  

๓) ช่ือ-สกุล นางสาวพิมพ์อักษิพร วนะกรรม  อายุ  15  ปี ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1  

โทรศัพท์ 0655949081 E-Mail: pimauksiphorn@gmail.com  

๔) ช่ือ-สกุล นางสาวสิรยากร สมคิด  อายุ  15  ปี ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1  

โทรศัพท์ 0952569757 E-Mail: ssirayakon@gmail.com 

๕) ช่ือ-สกุล นางสาวสิริกัลยา ชาตรีทัพ  อายุ  16  ปี ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1  

โทรศัพท์ 0967468785 E-Mail: gaem.sc7@gmail.com 

 

ข้าพเจ้า นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์  ขอรับรองว่าข้อมูล ดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตาม

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการประกวดแข่งขันกิจกรรม การผลิตภาพยนตร์ส้ันต่อต้านการทุจริต  

 

 

    ลงช่ือ..................................................................... 

                (นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์)  

                          ตำแหน่ง  ครู 

      วันท่ี 25 /กรกฎาคม /2565  

 

 

 



คำรับรองระดับโรงเรียน  

ข้าพเจ้า  นางผกา  สามารถ  ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงและยินดีให้การสนับสนุนการเข้ารับการ

ประกวดแข่งขันกิจกรรม การผลิตภาพยนตร์ส้ันต่อต้านการทุจริต ของครูและนักเรียน  

 

ลงช่ือ.....................................................................................  

(นางผกา  สามารถ) 

       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 

      วันท่ี 25 /กรกฎาคม /2565  

 

 

 

คำรับรองระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษา  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็น

ความจริงทุกประการ  

ลงช่ือ...................................................................................... 

(.............................................................................................)  

ตำแหน่ง................................................................................  

วันท่ี............./............................../................... 

 

 

 

 

 


