
 
 
 
 
 
 
  



 
ชื่อเรื่อง      การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) ด้วย  POTHAI Model 
               ภายใต้วงจร PDCA 
ผู้จัดทำ      นางเพ็ญแข  โพธิสิงห์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 
โรงเรียน    ห้องแซงวิทยาคม  
ปี พ.ศ.      2564 
ประเภทนวัตกรรม   ด้านบริหารจัดการ 

๑. หลกัการ 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้
ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพอีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข 

ประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ ถ้าทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ ประเทศก็จะมีแต่คนดีและทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้า รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมเกิดความสมดุล 
และยั่งยืน แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้
พระราชทานไว้กว่า 40 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนชาวไทยนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและครอบครัว
ให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข จึงนับได้ว่า“ศาสตร์พระราชา”เป็นเสมือนองค์ความรู้ที่อยู่
คู่แผ่นดินไทย ซึ่งล้วนมุ่งให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนเป็น “คนดี” ทั้งคิดดี พูดดี ทำดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า
เป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไป 
          นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชกระแสรับสั่งต่อประชาชนชาว
ไทยให้ “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” พร้อมทั้งพระราชทานหลัก 3 ประการที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนไว้ว่า 
          “ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู” 
          “ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเองและให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพ่ือน
ที่เรียนช้ากว่า” 
          “ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 
          จากพระราชกระแสรับสั ่งข้างต้นสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรง
พระราชทานพระบรมราโชวาท ด้านการศึกษาเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
รัชกาลที่ 9 ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 
           1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
           2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 
           3. มีงานทำ-มีอาชีพ 
           4. เป็นพลเมืองดี 



          เพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม จำเป็นต้องบริหารจัดการในโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อมุ่งปลูกฝังให้
ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) 
ความกตัญญู 3)  ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อดมการณ์คุณธรรม และกำหนดให้มีกิจกรรมในการ
พัฒนานักเรียนแกนนำเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนทั้ง 
๕ ประการด้วยการใช้การขับเคลื่อน“โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน)”โดยใช้ POTHAI Model 

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน 
  ๒.๑ วัตถุประสงค์ 

๒.๑.๑ เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีมีจิต สำนึกท่ีดีปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
๒.๑.๒ เพ่ือพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน)”โดยใช้ POTHAI 

Model ให้ครูสามารถนำแนวทางไปพัฒนานักเรียนได้ 
๒.๒ เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓๐ คน นักเรียน ๓๖๒ คน  
เชิงคุณภาพ 
๑. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมมีมีมีจิต สำนึกที่ดีปฏิบัติตนบน

พ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตามคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โรงเรียนดีต้องมีท่ี
ยืน) 

๒. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมมีรูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) โดย
ใช้ POTHAI Model ที่มีประสิทธิภาพ 
 
๓. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 

การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) ด้วย  POTHAI Model  ใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการ ที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร ทางการศึกษาใน
โรงเรียน ให้มีจิตสํานึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนหรือกรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญ 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) 
ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรม นอกจากนี้ การดําเนินงานดังกล่าวยังเป็นการสร้างนักเรียนดีให้บ้านเมือง
สร้างครูดี ให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน และสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน  นักเรียนที่เป็นผลผลิตเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นพลเมืองดีของชาติมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง และมีอาชีพสุจริต เป็นรูปแบบการ
ขับเคลื่อนที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและ จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการ 
รวมไปถึงประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน ทำให้ได้นวัตกรรมรูปแบบการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมโดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A ในการดำเนินงาน 
ทำให้การดำเนินการการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) บรรลุตามเป้าหมาย มี
รายละเอียดของการดำเนินการใช้ นวัตกรรมการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 
 



Flow chart 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำรวจปญัหาในการพัฒนา 

จัดลำดับความสำคัญ กำหนดปัญหาและความต้องการ 

วางแผนเพื่อออกแบบนวัตกรรมรปูแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนดตี้องมีที่ยืน โดยใช้ POTHAI Model 

คุณภาพผู้เรยีน , คุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอน , คุณภาพดา้นการบริหารจดัการ 

Input 

-นโยบายโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 

-ผูบ้ริหารโรงเรียน  

-คณะครูและบคุลากรทางการศกึษา 

-นกัเรียน  

-คณะกรรมการสถานศกึษา  

-ผูป้กครอง  

-ชมุชน  

Process 
- P : Public  ส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ 
- O : One Gratitude ส่งเสริมให้มีความกตัญญูกตเวท ี
- T : To amenable ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ 
- H : Honest ส่งเสริมให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
- A : At sufficient  ส่งเสริมให้อยู่อยา่งพอเพียง 
- I : Ideology ส่งเสริมให้มีอุดมการณ์คุณธรรม 

Output 
คุณลักษณะ ๕ ประการ 

- มีจิตสาธารณะ 
- มีความกตัญญูกตเวท ี
- มีความรับผิดชอบ 
- มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
- อยู่อย่างพอเพยีง 
- ส่งเสริมให้มีอุดมการณ์ มี

คุณธรรม 
Beat Practice 

กิจกรรมคนดีศรีซ.ค. 
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  
กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
กิจกรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก 
จิตสาธารณะพาห้องน้ำสะอาด 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 

 

รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.(โรงเรียนดตี้องมีที่ยืน) โดยใช้ POTHAI Model 

การปรบัปรุงแกไ้ข 

รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.
(โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) โดยใช้ POTHAI Model 

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องประชาสัมพันธ์และขยาผล 

Fe
ed

b
ac

k 

Yes 

No 



๓.๑ ขั้นวางแผน (Plan) 
ศึกษาปัจจัยนำเข้า (Input ) ได้แก่ นโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ (โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) จากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ให้ความรู้
ความเข้าใจและนำแนวคิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เรื่องการสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยการประชุมเพ่ือ
ร่วมวางแผนการพัฒนา สำรวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาด้านคุณธรรมในโรงเรียน ความต้องการเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำให้มี
การกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน  

๓.๒ ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do)  
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือนำรูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 

(โรงเรียนดีต้องมีที ่ยืน) โดยใช้ POUTHAI Model ดำเนินงาน มีการกำหนดแนววิธีดำเนินการเพื ่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ในอนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนให้สามารถใช้นวัตกรรม มีการทำงาน เป็นทีม 
การนำรูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ (โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) โดยใช้ POUTHAI Model ไปใช้ใน 
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมนั้น เป็นการดำเนินงานตามขั ้นตอนการดำเนินงานแบบ P-D-C-A อย่างต่อเนื ่อง
สอดคล้องกับรูปแบบของนวัตกรรมการบริหารที่กำหนดไว้โดยมีกระบวนการ (Process) ในการดำเนินงานเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ (โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) โดยใช้ PUTHAI Model 
 

 
Feedback 

 
P : Public ส่งเสริมให้มจีิตสาธารณะ (ผ่านกิจกรรมสภานักเรียน)  

ส่งเสริมให้นักเรียนมีการช่วยเหลือผู ้อื ่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรม ที ่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โรงเรียน ชุมชน สังคม มองเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วรู้สึกอยากเข้าไปมีส่วน
ในการช่วยเหลือสังคมในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นปัญหา หรือเกิดความเดือดร้อน โดยรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในความ
รับผิดชอบ พร้อมลงมือปฏิบัติร่วมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่สังคมของเรา ทำให้เกิดความรู้สึกที่
ปรารถนาจะร่วมและมีส่วนช่วยเหลือสังคม นึกถึงพลังของตนว่าสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้ และลงมือกระทำ
เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องอาศัยความมีน้ำใจไมตรีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่หวังผลตอบแทน การดำรงชีวิตใน
สังคมที่มีการช่วยเหลือกันถึงแม้ว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรา หรือเราไม่ได้เดือดร้อน
ด้วย แต่ก็เต็มใจที่จะแบ่งปันให้การช่วยเหลือเอ้ืออาทรกัน นั่นคือ การแสดงความมีจิตสาธารณะนั่นเอง  

คุณลักษณะเหล่านี้สามารถใช้กระบวนการคิดผ่านกิจกรรมสภานักเรียน ผู้ที่อาสาเข้ามาทำงานสภานักเรียน 
เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติด้วยการเอาใจใส่ดูแลเป็น

Input 
(ปัจจัยนำเข้า) 

 
- นโยบายโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 
- ผู้บริหารโรงเรียน  
- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- นักเรียน  
- คณะกรรมการสถานศึกษา  
- ผู้ปกครอง  
- ชุมชน 

Process 
(กระบวนการ) 

 
- P : Public  

     ส่งเสริมให้มีจติสาธารณะ 

- O : One Gratitude 
       ส่งเสริมให้มีความกตัญญูกตเวท ี

- T : To amenable 
     ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ 

- H : Honest 
       ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตยส์ุจริต 

- A : At sufficient 
     ส่งเสริมให้อยู่อย่างพอเพียง 

- I : Ideology 
    ส่งเสริมให้มีอุดมการณค์ุณธรรม 

Output 
(ผลผลิต) 

 
คุณลักษณะ ๕ ประการ 
- มีจิตสาธารณะ 
- มีความกตญัญูกตเวท ี
- มีความรับผิดชอบ 
- มีความซื่อสตัยส์ุจรติ 
- อยู่อย่างพอเพียง 
- ส่งเสริมให้มีอุดมการณ์ มี

คุณธรรม 
 
Beat Practice 

กิจกรรมคนดีศรซี.ค. 
กิจกรรมเข้าค่ายคณุธรรม  
กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรยีน 
กิจกรรมฟื้นฟูศลีธรรมโลก 
จิตสาธารณะพาห้องน้ำสะอาด 
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม 
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 

 



ธุระ และเข้าร่วมในเรื่องส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มโดยหลีกเลี่ยงการใช้หรือกระทำที่ทำให้เกิดการ
ชำรุดเสียหายต่อของส่วนรวม การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแล การเคารพสิทธิในการใช้สาธารณสมบัติ
ของผู้อื ่น มุ่งปฏิบัติเพื่อส่วนรวมใน การดูแลรักษา ของส่วนรวม เช่น การทำหน้าที่ดูแลความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน อาคารเรียน จราจรหน้าโรงเรียน ควบคุมกิจกรรมหน้าเสาธง ดูแลความสงบเรียบร้อยของนักเรียนใน
กิจกรรมต่าง ๆ ดูแลรักษา สาธารณสมบัติของโรงเรียน ตรวจเขตรับผิดชอบ ตรวจความสะอาดห้องเรียน ควบคุม
การเข้าแถว การเดินแถวรวมไปถึงการรวมกลุ่มจิตอาสาร่วมกับชุมชนกิจกรรมสภานักเรียนมีการประชุมชี้แจง 
กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม การเลือกตั้งประธานนักเรียน กรรมการสภานักเรียน เป็นแกนนำในการทำงาน
สภานักเรียน  

โรงเรียนให้ความรู้กับคณะกรรมการสภานักเรียนให้เป็นสภานักเรียนสุจริต โดยสภานักเรียนร่วมกัน
กำหนดแนวกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียนการร่วมกันกำหนดข้อปฏิบัติการให้รับรู้ถึงโทษภัย
ของการทุจริต ความไม่พอเพียง ความเห็นแก่ตัว การขาดระเบียบวินัย ตรวจสอบ กำกับดูแลสอดส่องพฤติกรรม
ของเพ่ือนนักเรียน การสร้างเครือข่ายนักเรียนให้เข้มแข็ง ฝึกระเบียบวินัย ให้มีความรับผิดชอบตามวัยจึงกำหนดให้
มีกิจกรรมในการพัฒนาสภานักเรียนเพ่ือเป็นแบบอย่างและสร้างคุณลักษณะของนักเรียน โดยใช้สภานักเรียน เป็น
ผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีการตรวจเขตรับผิดชอบ กำกับดูแลนักเรียนระหว่างเดินแถว รับประทาน
อาหารและทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการประชุมสภา สรุป การทำงานและปรับวิธีการทำงานในทุกเดือน 

O : One Gratitude ส่งเสริมให้มีความกตัญญูกตเวที  

ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับมนุษยชาติ เป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ทำให้มี
ความสัมพันธ์กันในสังคมมนุษย์และเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ และเป็นคุณธรรมเบื้องตน
ของมนุษยธรรมทั้งหลาย เพราะเป็นเครื่องทำลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของความดี เป็นเหตุให้เกิด
ความสุขุม รอบคอบ ความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความกตัญญูกตเวทีผ่านกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา 
เพ่ือเป็นการรำลึกถึงบุญคุณ ยกย่องเชิดชูบุพการี ครูอาจารย์ และพระพุทธศาสนา 

T : To amenable ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ (ผ่านกิจกรรมโฮมรูม) 

ส่งเสริมให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน
ได้รับความเสียหาย เช่น ช่วยเหลืองานบ้าน ทำเวรอย่างสม่ำเสมอ ทำการบ้านทุกครั ้ง และทำงานที่ได้รับ
มอบหมายได้สำเร็จ เพ่ือให้นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน การเสียสละเวลา การทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เต็มตาม
ศักยภาพ ร่วมกันเรียนรู้ และปฏิบัติตนงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ 
ต้องมีใครชี้แนะ 

ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ชี้แนะหน้าที่และความรับผิดชอบของนักเรียนในชั่วโมงโฮมรูม 
ข้อ1. ต้องมีเครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน แบบเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆตามที่โรงเรียนกำหนด 
ข้อ2. ต้องออมเงินสัจจะ ทุกวัน 
ข้อ3. ต้องตั้งใจเรียน ทำการบ้าน เชื่อฟัง และปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของครู  
ข้อ4. ต้องประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ของโรงเรียน ไม่สูบบุหรี่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด  

 และไม่มั่วสุมอบายมุขทั้งปวง 
ข้อ5. ต้องขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา อยู่อย่างพอเพียง มีน้ำใจและยึดมั่นในหลัก 



คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 
ข้อ6. ต้องสุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคาระต่อบุคคลทั่วไปและปฏิบัติตนเหมาะสมตามวัย 
ข้อ7. ต้องทำความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ รักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ของสังคม  

และมีความสามัคคีในหมู่คณะH : Honest ส่งเสริมให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต (ผ่านกิจกรรมโฮมรูม) 

เน้นให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักรู้ เข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรม 
และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าความดี ประพฤติตรงต่อตนเอง และผู้อ่ืน ทั้งกาย วาจา และใจ สร้างความรู้สึก
รับผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี รังเกียจคนโกงและพร้อมที่จะไม่เป็นคนโกง พูดความจริง ให้ข้อมูลที่เป็น
จริงกับผู้อื่น ความคิดที่ดีในการอยู่ค่าย คำพูดดีที่ตั้งใจจะพูด และการทำความดีที่ตั้งใจจะทำ มีความเชื่อว่าซื่อกิน
ไม่หมด คดกินไม่นาน โดยเริ่มจากการฝึกให้เด็กเคารพกฎกติกาพื้นฐานง่ายๆ เช่น ไม่โกหก เข้าแถวรับอาหาร 
จ่ายเงิน-ทอนเงินซื้อของสหกรณ์ด้วยตนเอง ส่งการบ้านตามเวลา การออมเงินตามสัจจะการออม ไม่นำสิ่งของของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ขีดเขียนลงบนโต๊ะเรียน เป็นต้น เพ่ือโตขึ้นจะได้ปฏิบัติตามกฎของสังคม
อย่าง ไม่มีปัญหา และมีความกล้าหาญทางจริยธรรมควบคู่กันไป สร้างความตระหนักในคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์
สุจริต และมีความอดทน ใช้สติปัญญา ในการดำเนินชีวิต โดยการถ่ายทอดจากครูที่ปรึกษาผ่านกิจกรรมโฮมรูมเป็น
การปลูกฝักให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 

A : At sufficient ส่งเสริมให้อยู่อย่างพอเพียง (ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน) 

ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม มีความพอเหมาะ 
พอควร พอเพียง ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินต่างๆ ทั้งของตนเอง และของส่วนรวม อย่างประหยัด คุ้มค่า เก็บรักษา
เพื่อใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป เช่น ปิด-เปิดไฟ พัดลมเครื่องปรับอากาศหลังการเลิกใช้งานทันที ครูต้องเป็น
ตัวอย่างในการทิ้งขยะได้ถูกที่ คัดแยกขยะได้ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าจากของเหลือใช้ เช่นการทำสื่อ ของใช้ใน
ครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ ทำสื่อการเรียนการสอนจากวัสดุเหลือใช้ ครูใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า ต้องคำนึงถึง
ประสิทธิภาพของผลงานให้คุ้มกับการลงทุน ไม่ใช้ของฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมอย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดีรวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทำผิดพลาด 

I : Ideology ส่งเสริมให้มีอุดมการณ์คุณธรรม 

การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยการบริหารหรือการปกครองที่ มี
ความถูกต้อง มีความยุติธรรม ร่วมมือร่วมใจมุ่งมั่นให้ระบบการศึกษาของชาติดำเนินไปด้วยความมั่นคง ยั่งยืน ด้วย
จิตสำนึก ทัศนคติพฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักการให้โอกาส ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้  

๑. คณะกรรมการสภานักเรียน มีการดำเนินงานตามหลักธรรมภิบาลและการบริหารหรือการ ปกครองที่
มีความถูกต้อง มีความยุติธรรม ร่วมมือร่วมใจมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนและเป็นกระบอกเสียงที่ดี 
ให้กับนักเรียน 

๒. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้มี่ความร่วมมือร่วมใจมุ่งม่ันให้ระบบการศึกษาของชาติ ดำเนิน
ไปด้วยความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยจิตสำนึก ทัศนคติพฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม 
พร้อมทั้งใช้หลักการให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ 



๓.๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลและตรวจสอบผลผลิต (Output) 

จากการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) ด้วย  POTHAI Model ภายใต้วงจร 
PDCA โดยยึดวัตถุประสงค์ที่กำหนดผลสำเร็จอย่างสมดุล ประเมินพฤติกรรมนักเรียนตามคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน ประเมิน ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

ผู้บริหารมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายกิจกรรม 
 

คุณลักษณะ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือในการ
ตรวจสอบประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ 
- จิตสาธารณะพาห้องน้ำ

สะอาด 

 

- ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
-ความพึงพอใจของ
นักเรียน  

- รายงานโครงการ 
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 

ผู้บริหาร, คณะครู,  
นักเรียน 

ส่งเสริมให้มีความกตัญญู
กตเวที 

- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันแม่ 
- วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

 

- ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
-ความพึงพอใจของ
นักเรียน 

- รายงานโครงการ 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ผู้บริหาร, คณะครู,  
นักเรียน 

ส่งเสริมให้มีความ
รับผิดชอบ 

- กิจกรรม ซ.ค.ช่อสะอาด 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 

- การเข้าแถวของ
นักเรียน 
- จำนวนกิจกรรมที่
ปฏิบัติ 
- สมุดบันทึกกิจกรรม
ประจำวัน 
- ความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้ปกครอง 
 

-รายงานโครงการ 
- แบบประเมินกิจกรรม
หน้าเสาธง 

ผู้บริหาร, คณะครู,  
ครูเวรประจำวัน, 
นักเรียนแกนนำ,  
สภานักเรียน 

 ส่งเสริมให้มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

- กิจกรรมของหายได้คืน 
- กิจกรรมคนดีศรี ซ.ค. 

- ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
-ความพึงพอใจของ
นักเรียน 

- รายงานโครงการ 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ผู้บริหาร, คณะครู,  
นักเรียน 



ส่งเสริมให้อยู่อย่าง
พอเพียง 

- กิจกรรมสร้างอาชีพใน
สถานศึกษา 
-ปลูกพืชผักสวนครัว 
-กิจกรรม “การวิเคราะห์
ผ้าลายมัดหมี่” 

 

- ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
-ความพึงพอใจของ
นักเรียน 

- รายงานโครงการ 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ผู้บริหาร, คณะครู,  
นักเรียน 

ส่งเสริมให้มีอุดมการณ์
คุณธรรม 

- กิจกรรมสภานักเรียน 
- กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 

- ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
- ความพึงพอใจของ
นักเรียน 

- รายงานโครงการ 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ผู้บริหาร, คณะครู,  
นักเรียน 

 
๓.๔ ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action)  

เป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานตามสภาพจริง (Reflection) จากการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.(โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) ด้วย  POTHAI Model ภายใต้วงจร PDCA มาวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับ ข้อเสนอแนะ 
(Feedback) ว่ามีปัญหา อุปสรรคที่ควรแก้ไขและพัฒนาหรือไม่ ถ้าหาก “ใช่”ก็จะนำปัญหา อุปสรรคที่ พบมาเป็น
สิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุง ในขั้นตอน ของการวางแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  อีกครั้ง ถ้าหาก 
“ไม่ใช่” แสดงว่าการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) ด้วย  POTHAI Model ภายใต้
วงจร PDCA บรรลุผลตามเป้าหมายที ่กำหนดไว้สามารถประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงานสู่
โรงเรียนและหน่วยงาน อ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนและส่งผล ในภาพกว้างต่อไป 
 
๔. ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่ได้รับ 

การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) ด้วย  POTHAI Model ภายใต้วงจร 
PDCA ครอบคลุมและเป็นไปตามจุดประสงค์ต่อการพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน ดังนี้ 

 ๑. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ๑ ) ความพอเพียง 2) ความกตัญญ 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความ
รับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรม ตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต คิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มี
ประสิทธิภาพ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีผลงานที่มีคุณภาพ ไม่นำของคนอื่นมาเป็นของตนเอง มีการออม การใช้
จ่ายเงินอย่างมีวินัย สามารถสร้างมูลค่าจากของเหลือใช้ หารายได้ระหว่างเรียน ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า รู้จัก
การเสียสละ มีจิตอาสา ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีน้ำใจ ช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มใจ การแต่งกายตาม
ระเบียบทุกวัน เข้าแถวเคารพธงชาติ เดินแถวขึ้นลงบันไดตามกฎจราจร ยิ้มไหว้ทักทายกัน  

๒. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมมีรูปแบบการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) ด้วย  
POTHAI Model ที่มีประสิทธิภาพ 



๓. จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้มีผลงานวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practices) ซึ่งเป็น 
แบบอย่างได้ ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ 
- จิตสาธารณะพาห้องน้ำสะอาด 
๒. ส่งเสริมให้มีความกตัญญูกตเวที 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันแม่ 
- วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
๓. ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ 
- กิจกรรม ซ.ค.ช่อสะอาด 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
 ๔. ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
- กิจกรรมของหายได้คืน 
- กิจกรรมคนดีศรี ซ.ค. 
๕. ส่งเสริมให้อยู่อย่างพอเพียง 
- กิจกรรมสร้างอาชีพในสถานศึกษา 
-ปลูกพืชผักสวนครัว 
-กิจกรรม “การวิเคราะห์ผ้าลายมัดหมี่” 

๖. ส่งเสริมให้มีอุดมการณ์คุณธรรม 
- กิจกรรมสภานักเรียน 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

  ๔. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ให้ความไว้วางใจ ส่งบุตรหลานมาเรียน 
  ๕. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง ร่วมประชุม
วางแผน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม ร่วมประเมินผล ควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน 
๕. การเผยแพร่ (ยังไม่มี) 
๖. บรรณานุกรรม 
นายณรงค์  มูลจนะบาตร /(2562)./การบริหารการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนคุณภาพนวมินทร์ (K-Navamin) ด้วย
รูปแบบ THAIS-Model./สืบค้น 14/กุมภาพันธ์/
2564,//http://www.nmm.ac.th/new2552/files/1265086347.pdf 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2563).  การวิจัยเชิงคุณภาพ. สืบค้น 12 ตุลาคม
2563,  จาก https://www.nupress.grad.nu.ac.th/qualitative-research/ 
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