
รายงานผลการใช้นวัตกรรรมสร้างสรรค์คนดี 
 
๑. ชื่อนวัตกรรม รูปแบบการส่งสริมคุณธรรมสร้างสรรค์คนดีโดยใช้แนวคิด BANRAI  MODEL 
๒. ชื่อผู้สร้างนวัตกรรม   นางสาวชนันท์ธิดา   อินวอ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่  
๓. ประเภทนวัตกรรม   การบริหารจัดการศึกษา 
๔. แนวทางการคิดค้นนวัตกรรม  การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
๕. ความเป็นมาของนวัตกรรม 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๖  
ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกายจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม   มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
        จากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูรทรง
พระราชทานพระบรมราโชวาท ด้านการศึกษาเพ่ือสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
๒. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 
๓. มีงานทำ-มีอาชีพ 
๔. เป็นพลเมืองดี 

        โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นเสมือนเครื่องหลอมที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศในปัจจุบันและอนาคต การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทางด้านพุทธิปัญญาจะต้องควบคู่ไปพร้อมๆกับการเติม
เต็มศักยภาพผู้เรียนนด้านทักษะปฏิบัติที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับระบบการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับสังคม 
ผู้เรียนจึงควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  ที่สอดคล้อง่หมาะสมในแต่ละบริบท ด้วยเหตุนี้การจัด
การศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคมสามารถตอบสนองสังคมได้โดยการสร้างเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีวินัย
ในตนเอง ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียนและสังคมสามารถ
ควบคุมดูแลตนเอง และสังคมส่วนรวมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โรงเรียนเองสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ
เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และนักเรียนประพฤติตนในแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสมช่วยให้นักเรียนมีการ
พัฒนาที่ดี (กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์ . ๒๕๔๔ , หน้า ๘)  
         โรงเรียนบ้านไร่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน  ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน 
การศึกษาเล่าเรียน ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  ดังนั้นจึงได้จัดทำนวัตกรรมรูปแบบการส่งสริมคุณธรรมสร้างสรรค์คนดีโดยใช้แนวคิด 
BANRAI  Model  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน โดย
เน้นหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 



๖.วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ

โรงเรียน 
๒. เพ่ือขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

 

   ๗. กรอบแนวคิด 
        นวัตกรรมรูปแบบการส่งสริมคุณธรรมสร้างสรรค์คนดีโดยใช้แนวคิด BANRAI  MODEL เป็นนวัตกรรม

ด้านการบริหารเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ มีวินัย  ความรับผิดชอบ   
จิตอาสา  ความพอเพียง มีกระบวนการภายใต้กรอบแนวคิดตามกระบวนการวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ดังนี้ 

       ขัน้ที่ ๑ สำรวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม โดย
ความต้องการมาจากผู้บริหาร ครู ผู้เรียน 

        ขั้นที่ ๒ ขั้นวางแผน (Plan) การออกแบบนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมสร้างสรรค์คนดีโดยใช้
แนวคิด BANRAI MODEL ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร ครู ผู้เรียนโดยกำหนดแนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมที่ชัดเจน 

        ขั้นที่ ๓ ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) การสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายเพ่ือนำนวัตกรรม
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมสร้างสรรค์ความดีโดยใช้แนวคิด  BANRAI  MODEL ไปใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม
ในสถานศึกษาดังนี้ 

๑. ปัจจัยนำเข้า (INPUT)  
                         k-knowledge หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเพ่ือกำหนดแนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 

๒. กระบวนการ (PROCESS)  
A-Activity หมายถึง กิจกรรมสร้างสรรค์คนดีเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 

๓. ผลัพธ์ (OUTPUT) 
                          A-Achievement หมายถึง ความสำเร็จที่เกิดจากการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์คนดี เพ่ือให้
เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน 
            ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการใช้นวัตกรรมรูปแบบการ
ส่งเสริมคุณธรรมสร้างสรรค์คนดีโดยใช้แนวคิด BANRAI  MODEL  
             ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) การสะท้อนผลการดำเนินงานจากการใช้รูปแบบการ
ส่งเสริมคุณธรรมสร้างสรรค์ความดีโดยใช้แนวคิด  BANRAI  MODEL เพ่ือนำผลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อไป 
และเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงานสู่โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆเพ่ือพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมให้ยั่งยืน
ต่อไป 



 
  



๘. รูปแบบนวัตกรรมความดี 
 

รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมสร้างสรรค์คนดีโดยใช้แนวคดิ  BANRAI  MODEL 

 
ภาพที่ ๒ รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี 

 
      ๙. วิธีดำเนินการ 
    กระบวนการดำเนินงานตามรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี  โดยใช้แนวคิด BANRAI โมเดล 
มีการดำเนินงานของโมเดลสู่ความสำเร็จ ดังนี้ 
         ๑. B- Brainstorming  การระดมความคิด   
              การประชุมทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียนในการระดมความคิดเห็นเพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน โดยร่วมกันคิดพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน โดยกำหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียนร่วมกัน โดยใช้
หลัก ๔ ร  ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ร่วมสร้างสรรค์  
         ๒. A - Activity  กิจกรรม 
             กิจกรรมสร้างสรรค์คนดีท่ีสถานศึกษาได้กำหนดเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียน
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาดังนี้ 
 
 



๑. กิจกรรมผู้นำความดี 
                      กิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมความเป็นผู้นำความดีทั้งผู้บริหาร ครู และสภานักเรียนเป็นแกน
นำที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนที่ดใีนการมีวินัยในตนเองโดยการมาโรงเรียนตรงเวลาราชการ  มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ตนเองได้รับมอบหมาย มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร มีความพอเพียงในการดำรงชีวิตและเป็น
ผู้นำในการทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับโรงเรียนโดยสภานักเรียนเช่น การเล่านิทานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องโรคโควิด ๑๙ และการป้องกันตนเองจากโรคโควิด ๑๙ ให้กับน้องๆในโรงเรียนในช่วงพักกลางวัน    

๒. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  
                      สถานศึกษาได้กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ ๔ ประการ วินัย  รับผิดชอบ จิตอาสา พอเพียง  
โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร ครู ผู้เรียนกำหนดและวางเป้าหมายร่วมกันและให้ทุกระดับชั้น
ดำเนินการจัดทำโครงงานคุณธรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนด โดยให้ครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษาการทำโครงงานคุณธรรม และมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำเสนอ
โครงงานคุณธรรมในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง 

๓. กิจกรรมโรงเรียนสะอาดด้วยมือเรา 
                      กิจกรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งครูและนักเรียนโดยครู
ได้มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. และนำผู้เรียนทำความสะอาดตามเขตรับผิดชอบ
เวรกลุ่มสีแต่ละสี เพ่ือให้โรงเรียนสะอาด น่าอยู่ น่าเรียน   

๔. กิจกรรมพบพระชำระใจ 
                    กิจกรรมที่ให้ผู้บริหาร ครู ผู้เรียนได้ปฏิบัติศาสนกิจในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีในทุกวัน
พระ และวันสำคัญทางศาสนาในชุมชน โดยได้ร่วมการตักบาตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์จากพระ
อาจารย์เพ่ือน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

๕. กิจกรรมจิตอาสา สร้างสรรค์สังคม 
                      กิจกรรมทีผู่้บริหาร ครู ผู้เรียนได้ร่วมกันช่วยเหลือสังคมในโรงเรียนและชุมชน เช่นการ
ช่วยเหลืองานในชุมชนเช่นงานขาวดำ  งานวัด  การนำความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักจากพืชไปขยายผลให้คนใน
ชุมชนเพ่ือสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

๖. กิจกรรมสานพลังตามรอยเท้าพ่อ 
                     กิจกรรมที่ผู้บริหาร ครู ได้วางแผนการจัดกิจกรรมทีส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการปลูกผักสวนครัว  การเพาะเห็ด
นางฟ้า  การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ผสมหว่านกาบหอยแครง  

๗. กิจกรรมพร้อมเพรียงเรียงหนึ่ง 
                   กิจกรรมเพื่อฝึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของสภานักเรียนและผู้เรียนในการทำ
กิจกรรมหน้าเสาธงเพ่ือสร้างความมีวินัยของผู้เรียน  
 
 



๘. กิจกรรมการฝึกสมาธิด้วยสติปัฐฐานสี่ 
                     กิจกรรมที่ฝึกสมาธิด้วยการปฏิบัติตามแนวทางสติปัฐฐานสี่ (กาย  เวทนา จิต ธรรม) โดย
ปฏิบัติการกราบแบบสติปัฐฐานสี่   การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ เพ่ือให้เกิดสมาธิ เกิดสติในการคิด ปฏิบัติแต่
สิ่งที่ดี 

๙. กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                   กิจกรรมที่ส่งเสริมในการปลูกจิดสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และชุมชน
โดยการฝึกปฏิบัติการขยายพันธ์พืช การปลูกต้นไม้  การดูแลรักษาต้นไม้ในสถานศึกษา และร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก เช่นมูลนิธิไทยรักษ์ป่า   
          ๓. N-Network  เครือข่าย 
               สถานศึกษามีเครือข่ายในการส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียน โดยได้เข้าร่วมโครงการครูพระสอน
ศีลธรรม จะมีครูพระมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระศีลธรรมในทุกปีการศึกษา  และมีวิทยากรจากโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ เชิงคุณภาพ
ครอบครัวอบอุ่นมาจัดกิจกรรม ๗ กิจวัตรความดีให้ผู้เรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ในส่วนกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ร่วม
ฝึกปฏิบัติตามฐานเรียนรู้ได้แก่ ฐานเรียนรู้การพับเสื้อผ้า  ฐานเรียนรู้การล้างห้องน้ำ  ฐานเรียนรู้การทำความ
สะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี ฐานเรียนรู้การกวาดพื้น  ฐานเรียนรู้การเก็บท่ีนอน ในกิจกรรมดังกล่าวผู้เรียนสามารถนำ
ความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้  

๕. R-Reflection การสะท้อนกลับ 
             การร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียนโดยกระบวนการ PLC 
ผู้บริหาร คณะครู ได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นในชั่วโมง PLC  ถึงผลการส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียนตามกิจกรรม
สร้างสรรค์คนดีที่สถานศึกษากำหนด โดยเน้นการร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมผู้เรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา และการนำเสนอผลการดำเนินงานของครูที่บรรลุตามเป้าหมายของกิจกรรมสร้างสรรค์คนดี และ
เผยแพร่นวัตกรรมของครูที่ประสบความสำเร็จ ในการส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ   

๖. A-Achievement ความสำเร็จ  
           ผู้บริหารชื่มชมผลความสำเร็จของการดำเนินงานในการทำโครงงานคุณธรรมระดับชั้นเรียนที่
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการมอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียนที่ร่วมกันจัดทำโครงงาน
คุณธรรมที่ส่งผลถึงการเปลี่ยนของพฤติกรรมผู้เรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เพื่อเป็น
แบบอย่างในการดำเนินงานที่ดีให้บุคลากรในสถานศึกษาต่อไป 

        ๖. I-Improvement  การปรับปรุง       
             การนำผลการดำเนินงานในการส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์มาปรับปรุง และ
พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 



๑๐. ผลการดำเนินการ 
 ๑. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

๕  เมษายน ๒๕๖๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะประเภททีม ๕ 
คน  ระดับจังหวัด งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 
๒๕๖๔ จังหวัดเชียงใหม่ 
เด็กหญิงปรียาภัทร  แสนสุข 
เด็กหญิงอภิชญา  ทองคำ 
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  อินต๊ะอ้าย 
เด็กหญิงจีรวรรณ  ค้ำจุนสิงขร 
เด็กหญิงคำอ่อน  ลุงตี้ 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

(ผลงานระดับจังหวัด) 

๒๕  มีนาคม ๒๕๖๔ รางวัลชมเชยระดับประถมศึกษา การประกวด   หัวข้อ 
ศีลธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแคมเปญ การ
ประกวดเล่าเรื่องเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ  
ประจำปี ๒๕๖๔ เด็กหญิงจีรวรรณ  ค้ำจุนสิงขร        

ชมรมบ้านแสงสว่างโรงเรียน
รักษาศีล ๕ 

 
 
 
 

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รางวัล “วัฒนธรรมวินิต” ระดับดี จังหวัดเชียงใหม่ 
เด็กหญิงปรียาภัทร  แสนสุข 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

(ผลงานระดับจังหวัด) 
๑๘  กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 
 

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๒ 
เด็กชายจีรวรรณ  ค้ำจุนสิงขร 
เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๓ 
เด็กชายจีรวัฒน์ ทิพย์สุภา 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(ผลงานระดับชาติ) 

 
 

๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๓ รางวัลชมเชยการประกวดพูดเล่าเรื ่องหัวข้อ “ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” กลุ่มท่ี ๒ 
ภาคเหนือ  เด็กหญิงปรียาภัทร  แสนสุข 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
(ผลงานระดับภาค) 

๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๓ รางวัล “คนดีศรีเชียงใหม่” ประจำปี ๒๕๖๔ 
เด็กหญิงปรียาภัทร  แสนสุข 
เด็กหญิงจีรวรรณ ค้ำจุนสิงขร 
เด็กหญิงวิมพ์วิภา อินต๊ะอ้าย 
เด็กชายจีรวัฒน์ ทิพย์สุภา 

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
(ผลงานระดับภาค) 



เด็กชายณกร ปิดตาฝ้าย 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ รางวัล “ลูกเสือดีศรีเชียงใหม่” ประจำปี ๒๕๖๔ 

เด็กหญิงอนิตา  เปีผะ 
เด็กชายวันหลู่  ลุงตี้ 

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
(ผลงานระดับจังหวัด) 

๑๑  มกราคม  ๒๕๖๓ นักเรียนได้รับโล่รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น” 
ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(ผลงานระดับชาติ) 

๑๑  มกราคม ๒๕๖๓ นักเรียนรับรางวัล “เด็กดีมีค่านิยม” ประจำปี ๒๕๖๓ 
ได้แก่ เด็กหญิงจินตนา  ต๋าฝั้น 
       เด็กหญิงจีรวรรณ  ค้ำจุนสิงขร 

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
(ผลงานระดับจังหวัด) 

๑๑  มกราคม  ๒๕๖๓ นักเรียนรับรางวัล “เด็กดีเด่น” สภาสังคมสงเคราะห์
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
(ผลงานระดับจังหวัด) 

๓. ผลที่เกิดกับครู 
๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ร า ง ว ั ล  “ บ ุ ค ค ล ผ ู ้ ท ำ ค ุ ณ ป ร ะ โ ย ช น ์ ต่ อ

พระพุทธศาสนา” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 
นางนิรชญาวรรณ  มีณรงค์ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
(ผลงานระดับจังหวัด) 

๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๒ รางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
นางนิรชญาวรรณ  มีณรงค์ 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย 

(ผลงานระดับชาติ) 
๑๖  มกราคม ๒๕๖๔ รางวัล “เกียรติยศวันครู” ประจำปี ๒๕๖๔ 

นางนิรชญาวรรณ  มีณรงค์ 
สพป.ชม.๔ 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๔
   

เกียรติบัตรรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี 
๒๕๖๔ นางกาญจนา มหาวรรณ 

สพฐ. 
(ผลงานระดับชาติ) 

๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๓ เกียรติบัตรรางวัล “ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต” ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับเขต
ตรวจราชการที่ ๑๕ ประเภท ครูต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
 นางนิรชญาวรรณ  มีณรงค์ 

ระดับเขตตรวจราชการ 
ภาค ๑๕ 

(ผลงานระดับจังหวัด) 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ รางวัล“คนดีศรีเชียงใหม่” ประจำปี ๒๕๖๓ 
๑.นางพิทยาธร  อะตะมะ 
๒.นางจิตลดา  วงษ์หาญ 
๓.นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์ 

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
(ผลงานระดับจังหวัด) 



๔.นางกาญจนา มหาวรรณ 
๕.นางทิพย์สุนีย์ ทิพย์ปะละ 
๖.นายสมาน วิวัฒนาวิไล 
๗.นางสาวสุทธิดา ฉัตรสิริยิ่งยง 
๘.นางสาวนิภาพร คีรีรักษ์สกุล 
๙.นางสาวกิตติยาภรณ์ น้อยสุพรรณ์ 
๑๐.นางสาวเกชรินทร์ ธุพรรณ์ 

๒๗ พฤศจิกายน๒๕๖๓ เกียรติบัตรผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ๔ มิติ 
ระดับขั้นพื้นฐาน ได้ระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
นางสาวสุทธิดา ฉัตรศิริยิ่งยง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๔ 

 ๓. ผลที่เกิดกับผู้บริหาร 
๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้รับประกาศชิดชูเกียรติ  ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 

(ผลงานระดับจังหวัด) 
 

๑๖  มกราคม ๒๕๖๓ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สพฐ. 
(ผลงานระดับชาติ) 

๔. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
๒๖  มกราคม ๒๕๖๔ เก ียรต ิบ ัตร “เป ็นหน ่วยเผยแพร ่ศ ีลธรรมทาง

พระพ ุทธศาสนา กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม”  

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

(ผลงานระดับชาติ) 
๑๖  มกราคม ๒๕๖๔ 
 

รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทองค์กร   
ระดับจังหวัดเชียงใหม่  ประจำปี ๒๕๖๔ 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

(ผลงานระดับจังหวัด) 
๒๗  พฤศจิกายน๒๕๖๓ เกียรติบัตรรางวัล “โรงเรียนปลอดภัยดีเด่น”  

 
บริษัทสยามสไมล์ 
(ผลงานระดับเขต) 

๑๖  มกราคม ๒๕๖๔ เก ียรต ิบ ัตรรางว ัล “โรงเร ียนดีไม ่ม ีอบายม ุข” 
ประจำปี ๒๕๖๔  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ผลงานระดับชาติ) 

๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๓ องค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงาน 
 “คนดีศรีเชียงใหม่” ประจำปี ๒๕๖๓ 

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
(ผลงานระดับจังหวัด) 



๒  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นองค์กรที ่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  

จังหวัดเชียงใหม่ 
(ผลงานระดับจังหวัด) 

๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๓ รางวัลชมเชยการทำแผนพัฒนาเยาวชนด้วย ๗ กิจวัตร
ความดี  

ชมรมบ้านแสงสว่าง 
ครอบครัวอบอุ่น แห่งประเทศ

ไทย 
 

๑  พฤษภาคม ๒๕๖๓ เหรียญเงินการประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปี ๒๕๖๓ 

สพป.ชม. ๔ 
(ผลงานระดับเขตพ้ืนที่) 

 

๑๑.สรุปผลการสะท้อนและถอดบทเรียนสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับนวัตกรรม       

           ผลที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมโดยใช้แนวคิด BANRAI  MODEL ส่งผลต่อ

คุณภาพผู้เรียน  ครู เชิงประจักษ์ ทางผู้บริหารได้นำนวัตกรรมดังกล่าวมาส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาโดยใช้

หลักวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) โดยสิ่งสำคัญเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ คือ

ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพ่ือนำผลมาปรับปรุงแก้ไข โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานในขั้นตอนนี้ และนำผลการดำเนินงานมาพัฒนางานในครั้งต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


