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ชื่อโครงการ โครงการสุภาพชนคนดสีตรีปากพนัง  
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที ่1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 1.2.1.1 นักเรียนร้อยละ 84.5 มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคแ์ละค่านิยมที่ดี “มารยาทงาม” ในระดับด ี
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2563  – 30 กันยายน  2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสุชาดา ประมุข  และคณะ 
1. หลักการและเหตุผล 

มารยาทไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความส าคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งควบคู่กับสังคมไทย
ตลอดมา และผู้ที่มีมารยาทย่อมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซ่ึงในปัจจุบันเยาวชนในสังคมไทยส่วนมากมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น มีกริยามารยาทที่ไม่สุภาพ ไม่ว่าจะเป็นการยืน การเดิน การนั่ง การแสดงความ
เคารพหรือการไหว้ การรับของและการส่งของต่อผู้อาวุโส เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดี
งามท่ีสืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่  จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็นโครงการปลูกฝังมารยาท
ที่ดเีพ่ือให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม และเป็นเรื่องที่ดีที่
จะได้ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็กให้มีความรัก ให้เข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมของไทยเพ่ือให้
นักเรียนได้อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง 
2) เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และประเพณีที่ดีงามของไทย 
3) เพ่ือเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
4) เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ด้านมารยาทไทย แนะน าเพ่ือนและบุคคลในครอบครัว 
5) เพ่ือให้นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม  
6) เพ่ือส่งนักเรียนเข้าประกวดมารยาทในงานวิชาการต่างๆ 

3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ      
 1.  นักเรียนร้อยละ 82.5ประพฤติปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง 
                  2.  นักเรียนร้อยละ 82.5 มีมารยาทไทยที่ถูกต้องและสามารถส่งเสริมแนะน าให้ความรู้แก่ 

บุคคลอื่นได้ 
 เชิงคุณภาพ      

1. นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ด้านมารยาทและเอกลักษณ์ไทย 
2. นักเรียนสามารถแนะน าให้ความรู้ด้านมารยาทไทยแก่บุคคลอื่นได้ 

 

โครงการล าดับที่ 32  รหัสโครงการ วช 1.5.11 
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4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ปัญหาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนังด้านมารยาท
ไทย 
2. เขียนโครงการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
และ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีปากพนัง 

 
 

ต.ค.64 
 
 
 

 
ครูสุชาดา 
และคณะ 

 
 
 

ขั้น DO 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ  ธ.ค.64 

2. จัดค่ายอบรมมารยาทไทยให้กับนักเรียนแกนน าทุก
ระดับชั้น จ านวน 124 คน (62 คู่) 

ธ.ค.64 – ม.ค.65 

3. จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทยในระดับโรงเรียน ม.ค. - ก.พ.65 
4. ฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น และ  
ม.ปลายไปประกวดระดับเขตพ้ืนที่ และระดับชาติ 

ตลอดปีการศึกษา 5. ตัวแทนนักเรียนแกนน าในทุกระดับอบรมมารยาทไทย
ให้แก่นักเรียนในทุกระดับครบทั้งโรงเรียน ในคาบทักษะ
ชีวิต 
ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
เมื่อเสร็จสิ้นราย

กิจกรรม 
 
 

ขั้น ACTION 
1. ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่ก าหนด เพ่ือการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. น าผลสรุปไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
 
5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 16,180  บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
1.จัดค่ายอบรมมารยาทไทยให้กับนักเรียนแกนน า
ทุกระดับชั้น จ านวน 124 คน(62 คู่) 
- ค่าอาหารกลางวันคนละ 30 บาท จ านวน 124 คน 
- ค่าอาหารว่าง มื้อละ 15 บาท 2 มื้อ เป็นเงินคนละ 
30 บาท จ านวน 124 คน 
-ค่าป้ายไวนิล 

 

 
 

3,720  
3,720 

 
800 
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รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
- ค่าวิทยากรชั่วโมงละ600บาทจ านวน 6 ชั่วโมง 
**กรณีที่จัดแบบระบบออนไลน์ คา่อาหารกลางวันและ
อาหารว่าง ขอปรับเปลีย่นมาเป็นค่าตอบแทนวิทยากร
เพิ่มเตมิอีก 2 ท่าน 

 
3,600 

 

 
พัฒนาผู้เรียน 

 

2.จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทยในระดับโรงเรียน 
- ค่าป้ายไวนิล 
- ค่าตอบแทนกรรมคนละ500บาท จ านวน 3 คน 

 
800 

1,500 

 
พัฒนาผู้เรียน 

3.ค่าอาหารว่างฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนมารยาทไทย 
ระดับ ม.ต้น และ  ม.ปลายไปประกวดระดับเขต
พ้ืนที่ และระดับชาติ 

2,040 
พัฒนาผู้เรียน 

รวม (หนึ่งหม่ืนหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  16,180  
 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.นักเรียนร้อยละ 82.5ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง 

สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนของนักเรียนว่ามีมารยาท
ไทยที่ถูกต้อง 

แบบสังเกต 

2.นักเรียนร้อยละ 82.5 มีมารยาทไทยที่ถูกต้อง
และสามารถส่งเสริมแนะน าให้ความรู้แก่ 
บุคคลอื่นได้ 

สอบถามการปฏิบัติตนของ
นักเรียนจากผู้ใกล้ชิด เช่น
ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา เพ่ือน 
เป็นต้น 

แบบสอบถาม 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่านักเรียนมีมารยาทที่ดีและแสดงความเคารพได้ถูกต้องตาม
กาลเทศะ นักเรียนมีความรู้ด้านมารยาทและเอกลักษณ์ไทยที่ถูกต้อง นักเรียนประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่
ดีต่อสังคม และนักเรียนเกิดความหวงแหน ส่งเสริม และน ามารยาทไทยไปปฏิบัติและแนะน าบุคคลอ่ืนได้ 
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          ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสุชาดา  ประมุข) 

ครโูรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
            (นายอ านาจ สุขห่อ) 
   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ              

   1 ตุลาคม 2564 
 

 
 

            ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางจิราพร    รัตนกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 


