
 
 

แบบรายงานการสร้างนวตักรรม 

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

 

๑. ช่ือนวตักรรม     HIG  MODEL   (คุณธรรมน าเก่งดีมีสุข) เพื่อพฒันาคุณธรรมนกัเรียนโรงเรียนบา้นไร่    

๒. ช่ือผูส้ร้าง   

ช่ือ นางนิรชญาวรรณ  นามสกุล   มีณรงค์    ต  าแหน่ง  ครู   วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบา้นไร่   อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่   โทร ๐๘๔-๘๐๘๘๓๐๙ 

๓. แนวทางการคิดคน้นวตักรรม   

           แสวงหานวตักรรม/แบบอยา่งท่ีดีจากแหล่งต่างๆ ท่ีเคยมีผูส้ร้างหรือท าไวแ้ลว้ แลว้น ามาปรับปรุง

หรือพฒันาใหม่ 

                         การสร้างนวตักรรมใหม่ 

๔. ประเภทของนวตักรรม   

การบริหารจดัการศึกษา  การจดัการเรียนรู้  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๕. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม   เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน 

เดินตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และตามพระราชประสงค์

ของสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี  ๑๐  ซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยวา่การ

กระทรวง  ศึกษาธิการ(มล .ปนัดดา  ดิศกุล) ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเก่ียวกับเร่ือง

คุณธรรม  โดยร่วมมือกบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในฐานะผูรั้บผิดชอบการจดัการศึกษา

ส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ  อีกทั้งรับผิดชอบในการจดัการศึกษาเพื่อให้

เยาวชนทุกคน      มีความรู้  ความสามารถ  เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      

ดงันั้นการพฒันาคุณธรรมให้กบัเยาวชนของชาติจึงมีความจ าเป็นมากจึงไดจ้ดัท านวตักรรม   HIG  MODEL  

(คุณธรรม น าเก่งดีมีสุข)  เพ่ือพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่      ข้ึนเพื่อพฒันาผูเ้รียนโรงเรียนบา้นไร่

ซ่ึงเป็นโรงเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้นักเรียน  ครู  ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ตระหนกัรู้  เขา้ใจและมีกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล  และซึมซบัคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอยา่งเป็นธรรมชาติ     

รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น  เป็นเร่ืองท่ีไม่ซับซ้อนและท าได้ง่ายเป็นการลงทุนต ่าแต่ไดก้ าไรมาก  และ

สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนไดจ้ริง  โดยหลกัการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถน าไปใชไ้ดก้บั

โรงเรียนทุกศาสนา  ไม่ผูกขาดกับศาสนาใด เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากลท่ีช่วยให้พฤติกรรมท่ีไม่พึง

 



 
 

ประสงค์ในโรงเรียนลดลง และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพิ่มขึ้น  ด้วยเหตุผลและความส าคญั

ดงักล่าวโรงเรียนบา้นไร่   จึงไดจ้ดัท า   นวตักรรม  HIG  MODEL   (คุณธรรมน าเก่งดีมีสุข)  เพื่อพฒันา

คุณธรรมนกัเรียนโรงเรียนบา้นไร่   ช่วยกนัสร้างคนดีใหบ้า้นเมืองต่อไป  

 ประกอบกบัโรงเรียนบา้นไร่ไดมี้กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กบั

ผูเ้รียน  เด็กและเยาวชน คือ พลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติในอนาคต  เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนท่ีมี

พลงัอนัส าคญัท่ีสามารถช่วยกนัเสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศชาติในอนาคต  เด็กและ

เยาวชนเป็นวยัท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์มีพลงัและศกัยภาพมาก การกระตุน้ใหเ้ด็กและเยาวชน กลา้คิด กลา้ท า กลา้

แสดงออกในส่ิงท่ีดีพฒันาศกัยภาพและพลงั ในเชิงสร้างสรรค์  สร้างให้พวกเขาตระหนกัถึงคุณค่าของตนเอง

พร้อมมีภูมิคุม้กนั รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กบัสังคม แต่กลบัจะเป็น ผูพ้ร้อม

ท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความ

เจริญกา้วหน้าและมัง่คงของชาติ เยาวชนจึงตอ้งมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กนัไปมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตท่ี

เหมาะสม 

                  ดงันั้นการท่ีจะพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นทั้งคนดีคนเก่งไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุขนั้น โรงเรียนบา้นไร่จึงคิด

พฒันานวตักรรม  HIG  MODEL   (คุณธรรมน าเก่งดีมีสุข) เพื่อพฒันาคุณธรรมนกัเรียนโรงเรียนบา้นไร่   

ด าเนินการพฒันาผูเ้รียนโดยใช้โครงงานคุณธรรมและกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  มาใช้ในกระบวนการพฒันา  

อย่างบูรณาการ   ผูเ้รียนได้เรียนรู้ผ่านการพฒันา “การกิน อยู่ ดู ฟังเป็น” คือ มีปัญญาเขา้ใจในคุณค่าแท ้ใช้

กระบวนการทางวฒันธรรมแสวงหาปัญญา   และมีวฒันธรรมเมตตาเป็นฐานการด าเนินชีวิต โดยมีผูบ้ริหารและ

คณะครูเป็นกลัยาณมิตร   

 

๖. วตัถุประสงค์ 

๑  เพื่อใหผู้บ้ริหาร  ครู  นกัเรียน  ตระหนกัรู้  เขา้ใจและมีกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล     

ซึมซบัคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอยา่งเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผดิชอบ ชัว่ดีและภูมิใจในการท าดี 

 ๒.  เพื่อใหผู้บ้ริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียน  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ 

พฒันาโรงเรียนคุณธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการด าเนินงาน 

๓. เพื่อใหผู้บ้ริหาร ครูและนกัเรียนปฏิบติัตามคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนไดถู้กตอ้ง 

และต่อเน่ือง  

 ๔.เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียน ไดรั้บการพฒันาสมรรถนะหลกัอยา่งถูกตอ้งและ 

ย ัง่ยนื 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 
 

  ๕. เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียน ไดรั้บการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ถูกตอ้งและ

ย ัง่ยนื 

๗.  กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง  คณะครูนกัเรียนโรงเรียนบา้นไร่ 

๘. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎทีีใ่ช้ 

ศาสตร์พระราชา   ศาสตร์พระราชา คือ แนวทางการพฒันาของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ท่ีมีความลุ่มลึก รอบ

ดา้น มองการณ์ไกล และเนน้ความย ัง่ยนืยาวนาน ก่อนท่ีประชาคมโลกจะต่ืนตวัในเร่ืองน้ี เป็นแนวทางการพฒันา

ท่ีมุ่งยกระดบัคุณภาพชีวิต ของคนไทยทุกหมู่เหล่า องคป์ระกอบของศาสตร์พระราชา คือ การศึกษาและสุขภาพ 

การเพิ่มผลิตภาพการผลิต การ คน้ควา้วิจยัการบริหารความเส่ียง การอนุรักษ์ธรรมชาติ และปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง แต่ละองค์ประกอบลว้นมีส่วนช่วย ยกระดบัคุณภาพชีวิตของทุกผูทุ้กคน โดยเฉพาะ คนจนผูย้ากไร้ 

หลกัการท างาน ตามศาสตร์พระราชา เขา้ใจ.เขา้ถึง.พฒันา. เป็นวธีิการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงใชเ้ป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมยั ศาสตร์พระราชา 

มีนยัยะกวา้งขวางมาก ศาสตร์แปลว่า ความรู้ท่ีเป็นระบบ เช่ือถือไดผ้่านการพิสูจน์มาแลว้ ความรู้ของพระเจา้

แผ่นดินพระองค์น้ี มีทั้งด้านท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมีทั้งวิทยาศาสตร์ประยุกต์มีทั้งสังคมศาสตร์ มีทั้ ง

มานุษยวทิยา มนุษยศาสตร์ คือ มีทุกมิติ ถา้เราติดตาม/ดูงานท่ีพระองคท์่านทรงงานมามากวา่ ๗๐ ปีพระองคท์รง 

ท าเป็นตวัอย่างมาให้ดูทั้งหมด ๑,๕๐๐ กว่าแห่ง มีทุกศาสตร์ มีทั้งจริยธรรมศาสตร์ศาสนา มีทุกมิติ ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นศาสตร์วา่ดว้ยการพฒันามนุษยท่ี์ส าเร็จท่ีสุดในโลก มีศาสตร์วา่ดว้ยการเกษตร ศาสตร์วา่

ดว้ยเร่ืองดิน ศาสตร์เร่ืองน้ า เร่ืองดินพระองค์ท่านทรงมีความเช่ียวชาญ จนทัว่โลกยกย่อง ให้วนัเกิดพระองค ์

ท่าน คือวนัท่ี ๕ ธนัวาคม เป็น “วนัดินโลก” หรือแมแ้ต่น ้ า ศาสตร์วา่ดว้ยเร่ืองน ้ าา “ฝนหลวง” ท่ีทรงศึกษาวิจยัใน

การให ้เมฆรวมตวักนัเป็นกอ้นโต แลว้ท าใหเ้ป็นฝนตกลงมาไดพ้ระองคท์รงท าส าเร็จจนไดร้างวลั การสร้างเข่ือน 

ฝายชะลอน ้า ศาสตร์เร่ืองป่าไมท่ี้เป็น “พื้นท่ีตน้น ้ า” ช่วยสร้างความชุ่มช่ืน ศาสตร์เร่ืองการจดัการดิน การป้องกนั

ชะลา้งหน้าดิน เก็บ ความสมบูรณ์ของดิน บนเขา บนพื้นท่ีลาดชนั ดว้ย “หญา้แฝก ท่ีเปรียบเสมือนก าแพงท่ีมี

ชีวิต” พระองคเ์ขา้ใจเร่ืองการใช้ หญา้แฝก อยา่งลึกซ่ึง ในการป้องกนัความเส่ือมโทรมของดิน เก็บน ้ าและความ

อุดมสมบูรณ์ ให้คงอยูต่ลอดไป แมแ้ต่น ้ าท่ี ไหลบ่าท่วมบา้นเรือน ทรงคิดวิธีกกัเก็บดว้ยโครงการ “แกม้ลิง” การ

บ าบดัน ้ าเสียดว้ยเคร่ืองกลเติมอากาศ “กงัหันชยั พฒันา” ทรงท างานวิจยัทั้งในวงัและในไร่นาเกษตรกร ทรง

คิดคน้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ“เกษตรทฤษฎีใหม่” ท่ีมีการปรับใชท้ั้งในพื้นท่ีราบลุ่มและบนพื้นท่ีสูงชนั 

บางคนก็เรียก ศาสตร์พระราชาศาสตร์วา่เป็นศาสตร์แห่งการพฒันา ท่ียิง่ใหญ่ ทรงให้ความส าคญักบัทุกปัญหาทุก

ความทุกขข์องพสกนิกร จนเกิดศาสตร์พระราชามากกวา่ ๔,๕๐๐ กรณีศึกษา 

 



 
 

เข้าใจ  กระบวนการท างานของโรงเรียนคุณธรรม 

เข้าถึง  ศึกษาอย่างละเอียดเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรมโดยการใช้โครงงานคุณธรรมและ

กิจกรรมโรงเรียนวถีิพุทธมาบูรณาการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

พัฒนา  น าความรู้เร่ือง  HIG  MODEL   (คุณธรรมน าเก่งดีมีสุข) เพื่อพฒันาคุณธรรมนกัเรียน

โรงเรียนบา้นไร่   ขยายผลทั้งในและนอกสถานศึกษา 

๙. การออกแบบนวตักรรม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๐. วธีิการด าเนินการ 

 (ด าเนินงานตั้งแต่ ปีการศึกษา   ๒๕๕๙  –    ปีการศึกษา.  ๒๕๖๓) 

๑๐.๑ ศึกษาหลกัสูตร เอกสาร ต ารา ขอบข่าย การท านวตักรรม 

ศึกษากระบวนการท างานของโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวถีิพุทธ และหลกัศาสตร์พระราชา 

๑๐.๒ ก าหนดวตัถุประสงคข์องการสร้างนวตักรรม  นวตักรรม  HIG  MODEL  คุณธรรมน าเก่งดีมีสุข  

มีวตัถุประสงคเ์พื่อ   

๑. เพื่อใหผู้บ้ริหาร  ครู  นกัเรียน  ตระหนกัรู้  เขา้ใจและมีกระบวนการคิดอยา่งมี 

เหตุผลซึมซบัคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอยา่งเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชัว่ดีและภูมิใจ

ในการท าดี 

  ๒.  เพื่อให้ผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียน  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

การพฒันาโรงเรียนคุณธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการด าเนินงาน 

๓. เพื่อใหผู้บ้ริหาร ครูและนกัเรียนปฏิบติัตามคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนได ้

ถูกตอ้งและต่อเน่ือง  

  ๔.เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียน ไดรั้บการพฒันาสมรรถนะหลกัอยา่งถูกตอ้งและ

ย ัง่ยนื 

๕. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับการพฒันาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์

ถูกตอ้งและย ัง่ยนื 

๑๐.๓ ด าเนินการร่างรูปแบบนวตักรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๐.๔ ด าเนินงานตามแผนพฒันานวตักรรม 

  - ประชุมช้ีแจงคณะครูเร่ืองการจดักิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

  - การจดัประกวดหน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงานคุณธรรมโดยส่งเสริมพฤติกรรมผูเ้รียน

ตามอตัลกัษณ์คุณธรรม  มีความพอเพียง  มีวนิยั มีความรับผดิชอบและมีจิตอาสา  

  - กิจกรรมโรงเรียนวถีิพุทธ โดยเนน้กิจกรรมการปฏิบติัดว้ยสติปฐาน ๔  

๑๐.๕ เก็บรวมขอ้มูล  

  - ขอ้มูล ๑ หอ้งเรียน ๑ โครงงาน  

  - ขอ้มูลผูน้ าในการปฏิบติักิจกรรมกรรมฐานฝึกตนสร้างคนมีวนิยั 

  - ขอ้มูลตารางปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนบา้นไร่  

๑๐.๖ จดัท ากิจกรรมตามโครงการท่ีก าหนดไว ้

H : Happy    

ความสุขการเรียนรู้อยา่งมีความสุขโดยการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เช่นกิจกรรมวนับูรณา

การ กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เป็นตน้ 

I  : Intelligent   

ความเก่ง ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตามสมรรถนะหลกัของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่นการ

เขา้ร่วมกิจกรรม หอ้งสมุดมีชีวติ กิจกรรม ๑ หอ้งเรียน ๑ โครงงาน เป็นตน้ 

G : Good   

ความดี  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในการท าความดีเพื่อความดีโดยการมีจิตอาสาช่วยงานชุมชนและสังคม

เช่นกิจกรรม การท าปุ๋ยหมกัชีวภาพจากใบไมแ้ห้ง    กิจกรรมจิตอาสา   กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นตน้ 

 -  ๑ หอ้งเรียน ๑โครงงาน  (เก่ง ดี มีสุข) 

 - กิจกรรม กรรมฐานฝึกตนสร้างคนมีวนิยั   (เก่ง ดี มีสุข) 

 - กิจกรรมการนัง่สมาธิก่อนเขา้ชั้นเรียน  (เก่ง ดี มีสุข) 

 - กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวนัศุกร์  (เก่ง ดี มีสุข) 

 - กิจกรรมการท าบุญตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้  (เก่ง ดี มีสุข) 

๑๐.๗ ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 

 - ปรับบูรณาการกิจกรรมท่ีสามารถท าร่วมกนัได ้

 

 



 
 

๑๐.๘ จดัท ารูปเล่มรายงาน 

  - การจดัท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน  นวตักรรม  HIG  MODEL  คุณธรรมน าเก่งดีมีสุข

เพื่อพฒันาคุณธรรมนกัเรียนโรงเรียนบา้นไร่  

๑๑. ผลการสร้างหรือพฒันานวตักรรม 

๑. ผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียน  ตระหนกัรู้  เขา้ใจและมีกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล     

ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอยา่งเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชัว่ดีและภูมิใจในการ

ท าดี  

 ๒.  ผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียน  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ 

พฒันาโรงเรียนคุณธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการด าเนินงาน 

๓. ผูบ้ริหาร ครูและนกัเรียนปฏิบติัตามคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนไดถู้กตอ้งและต่อเน่ือง  

 ๔.นกัเรียน ไดรั้บการพฒันาสมรรถนะหลกัอยา่งถูกตอ้งและย ัง่ยนื 

 ๕. เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียน ไดรั้บการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคถู์กตอ้งและ 

ย ัง่ยนื  ส่งผลใหผู้บ้ริหารบุคลากรทางการศึกษานกัเรียนและสถานศึกษาไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งเชิดชู

เกียรติดงัต่อไปน้ี 

ผู้บริหาร 

- ไดรั้บเกียรติบตัรรางวลั “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยส านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บุคลากร 

- ไดรั้บรางวลั  “บุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” ประจ าปีพุทธศกัราช  

๒๕๖๓ โดยส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่  

- ไดรั้บรางวลั  “ลูกทีม่ีความกตัญญูกตเวทอีย่างสูงต่อแม่” ประจ าปี  ๒๕๖๒ โดยสภา 

สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

- รางวลั “ครูดีศรี สพฐ.” ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นักเรียน 

- นกัเรียนไดรั้บโล่รางวลั “เด็กและเยาวชนดีเด่น” ประจ าปี ๒๕๖๓ เน่ืองในงานวนัเด็ก 

แห่งชาติ  โดยกระทรวงศึกษาธิการ  

            -       นกัเรียนรับรางวลั “เด็กดีมีค่านิยม” ประจ าปี ๒๕๖๓ ไดแ้ก่ เด็กหญิงจินตนา  ต๋าฝ้ัน 

และ เด็กหญิงจีรวรรณ  ค ้าจุนสิงขร  โดยส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ 



 
 

- นกัเรียนรับรางวลั “เด็กดีเด่น” สภาสังคมสงเคราะห์จงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

- นกัเรียนเขา้ร่วมประกวด “บรรยายธรรม”  ประจ าปี ๒๕๖๓  โดยคณะสงฆจ์งัหวดัเชียงใหม่ 

- นกัเรียนเขา้ร่วมประกวดสวดมนต์หมู่ท  านองสรภญัญะ  ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยคณะสงฆ์จงัหวดั

เชียงใหม่ 

สถานศึกษา 

- เป็น “องค์กรทีท่ าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” ประจ าปีพุทธศกัราช    ๒๕๖๓  จั ง ห วั ด

เชียงใหม่ 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๔ การประกวดโครงงานจากหนงัสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯคร้ัง

ท่ี ๓ ปี ๒๕๖๒ สโมสรไลออนส์สากล ภาค ๓๑๐ –เอ ๑ ประเทศไทย 

- ไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการพฒันาคุณภาพนกัเรียนดว้ย ๗ กิจวตัรความดี ในโครงการ “โรงเรียนรักษาศีล 

๕ เชิงคุณภาพครอบครัวอบอุ่น”จนเป็นผลส าเร็จ โครงการหมู่บา้นและโรงเรียนรักษาศีล ๕ 

- ไดส่้งนกัเรียนเขา้ร่วมประกวดพูดเล่าเร่ืองเก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินดา้นอาหาร       “ของกินถ่ิน

บา้นฉนั” โดยส านกังานราชบณัฑิตยสภา  

- เกียรติบตัรรางวลั “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี ๒๕๖๒ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

- โครงการตรวจนบัการกกัเก็บคาร์บอนเครดิตของตน้ไม ้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

ประจ าปี ๒๕๖๑ 

- โล่เกียรติคุณรางวลั “องค์กรที่ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน” สาขาคุณธรรมศีลธรรมและ

จริยธรรม ประจ าปี ๒๕๖๑ กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย ์  

-  

๑๒. การเผยแพร่นวตักรรม 

๑. จดัท าเป็นเอกสารเยบ็เล่ม ขยายผลแก่คณะครูนกัเรียนในโรงเรียน 

๒. เผยแพร่ผลงาน HIG  MODEL  คุณธรรมน าเก่งดีมีสุข เพื่อพฒันาคุณธรรมนักเรียน

โรงเรียนบา้นไร่   ผา่นเวบ็ไซต์โรงเรียน  www.banraischool.ac.th จดันิทรรศการน าเสนอ

ในงานวชิาการต่างๆ 

๓. การร่วมน าเสนอผลงานโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่เขต ๔ 

http://www.banraischool.ac.th/


 
 

๔. การร่วมน าเสนอผลงานโรงเรียนวถีิพุทธชั้นน าร่วมกบัโรงเรียนวดัศรีลอ้ม ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต  ๔ 
 

 

ลงช่ือผูร้ายงาน           นิรชญาวรรณ  มีณรงค์ 

                            (นางนิรชญาวรรณ  มีณรงค)์ 

                                                                                                                            ต  าแหน่ง ครู โรงเรียนบา้นไร่ 
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จากการด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนโครงการโรงเรียนคุณธรรมส่งผลใหผู้้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

 
วัน / เดือน / ปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ร า ง วั ล  “ บุ ค ค ล ผู้ ท า คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
พระพุทธศาสนา” ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
(ผลงานระดับจังหวัด) 

๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๒ รางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

สภ า สั ง ค มส ง เ ค ร า ะห์ แห่ ง
ประเทศไทย 
(ผลงานระดับชาติ) 

๒๓  มกราคม  ๒๕๖๒ รางวัล “ครูดีศรี สพฐ.” ประจ าปี ๒๕๖๒  สพฐ.(ผลงานระดับชาติ) 
๑๖  มกราคม ๒๕๖๑ รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจ าปี ๒๕๖๑ สพฐ.(ผลงานระดับชาติ) 
 ๗  มกราคม  ๒๕๖๐ รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปี ๒๕๖๐ สพฐ.(ผลงานระดับชาติ) 
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ โล่เกียรติคุณรางวัล “บุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็ก

และเยาวชน”    สาขาการศึกษาและวิชาการประจ าปี  
๒๕๕๙ 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
(ผลงานระดับชาติ) 

๗ มีนาคม  ๒๕๕๙   รางวัลเชิดชูเกียรติ “MOE AWARDS” ประเภท
โครงการ สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                             

กระทรวงศึกษาธิการ  
(ผลงานระดับชาติ) 

๖ มกราคม  ๒๕๕๙ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิช าชีพมี
คุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง  

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(ผลงานระดับชาติ) 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้รับรางวัล “ครูประถมศึกษาดีเด่น” 
ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(ผลงานระดับชาติ) 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
โดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(ผลงานระดับชาติ) 

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ได้รับรางวัล “ผู้ปฏิบัติงานต่อต้านยาเสพติดดีเด่น”  
ประจ าปี  ๒๕๕๕ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(ผลงานระดับชาติ) 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ได้รับรางวัล“ครูภาษาไทยดีเด่น”ประจ าปีพุทธศักราช  
๒๕๕๕ 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(ผลงานระดับชาติ) 

 
 
 
 
 
 



 
 

จากการด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนโครงการโรงเรียนคุณธรรมส่งผลใหน้ักเรียน 
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

 
วัน / เดือน / ปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๑  มกราคม  ๒๕๖๓ นักเรียนได้รับโล่รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น” 
ประจ าปี ๒๕๖๓ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(ผลงานระดับชาติ) 

๑๑  มกราคม ๒๕๖๓ นักเรียนรับรางวัล “เด็กดีมีค่านิยม” ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ได้แก่ เด็กหญิงจินตนา  ต๋าฝั้น 
       เด็กหญิงจีรวรรณ  ค้ าจุนสิงขร 

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
(ผลงานระดับจังหวัด) 

๑๑  มกราคม  ๒๕๖๓ นักเรียนรับรางวัล “เด็กดีเด่น” สภาสังคมสงเคราะห์
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
(ผลงานระดับจังหวัด) 

๒๘  มกราคม ๒๕๖๓ นักเรียนเข้าร่วมประกวด “บรรยายธรรม” คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 

 
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ “ 
 การประกวด “โครงงานในสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ” ครั้งที่  ๓  ระดับภาค  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 
๓๑๐ ประเทศไทย 
(ผลงานระดับภาค) 
 

๑๔  มกราคม ๒๕๖๐ นักเรียน ๔  คนได้รับรางวัล“เด็กดีมีคุณธรรม”
ประจ าปี  ๒๕๖๐ ได้แก่  
เด็กหญิงปรียาภัทร แสนสุข  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
เด็กหญิงอนิตา  เปียผะ       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
เด็กหญิงสาวิณี  น้ าจาง      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
เด็กหญิงปิยธิดา  ค าเทพ     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

๒๘  กันยายน ๒๕๕๙ เด็กหญิงอนิตา  เปียผะ  รางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการประกวด “เล่านิทานคุณธรรม” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๔ 

๒๘ กันยายน  ๒๕๕๙ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวด 
“ละครคุณธรรม” นักเรียนระดับชั้น ป๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๔ 

 
 
 
 
 
 



 
 

จากการด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนโครงการโรงเรียนคุณธรรมส่งผลให้ 
สถานศึกษา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

 
วัน / เดือน / ปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๒  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นองค์กรที่ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  

จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ การประกวดโครงงาน
จากหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯครั้งที่ ๓ 
ปี ๒๕๖๒ 

สโมสรไลออนส์สากล 
ภาค ๓๑๐ –เอ ๑ ประเทศไทย 

๗    ตุลาคม   ๒๕๖๒ ได้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วย 
๗ กิจวัตรความดี ในโครงการ “โรงเรียนรักษาศีล ๕ 
เชิงคุณภาพครอบครัวอบอุ่น”จนเป็นผลส าเร็จ 

โครงการหมู่บ้านและโรงเรียน
รักษาศีล ๕ 

๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร “ของกินถิ่นบ้านฉัน” 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
(ผลงานระดับภาค) 

๑๖  มกราคม ๒๕๖๒ เกียรติบัตรรางวัล “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” สพฐ. 
๑๐  กันยายน  ๒๕๖๑ โครงการตรวจนับการกักเก็บคาร์บอนเครดิตของ

ต้นไม้  
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก(ผลงานระดับชาติ) 

๒๐   กันยายน  ๒๕๖๑ โล่เกียรติคุณรางวัล “องค์กรที่ท าคุณประโยชน์ต่อ
เด็กและเยาวชน” สาขาคุณธรรมศีลธรรมและ
จริยธรรม ประจ าปี ๒๕๖๑ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
(ผลงานระดับชาติ) 

๗   มกราคม  ๒๕๖๑   รางวัลเชิดชูเกียรติ “MOE AWARDS” ประเภท
สถานศึกษา  สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                             

กระทรวงศึกษาธิการ  
(ผลงานระดับชาติ) 

๑๗  กันยายน  ๒๕๖๐  โล่รางวัล” โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า” ระดับประเทศ 
รุ่นที่ ๘ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย(ผลงานระดับชาติ) 

๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๙ โล่รางวัลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการได้ดีและเป็นแบบอย่างโดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๔ 

 
      

 


