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คํานํา
มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับสงเสริมกํากับ
ดูแลติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยความรวมมือกันระหวางสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กระทรวงพลังงาน ใหมีแนวปฏิบัติที่ตรงกัน จากการระดม
ความคิดของผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยนําหลักคิดการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ (Whole School
Approach : WSA) การดําเนินงานโครงการสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการโรงเรียน
สีเขียว หองเรียนสีเขียว โครงการ Eco - School โครงการสงเสริมสุขภาพและการนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางจัดทํามาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา ซึ่งมีองคประกอบ
๔ ดาน ๑๐ มาตรฐาน ๓๑ ตัวชี้วัดโดยมีเปาหมายสูงสุดคือการพัฒนาสูความยั่งยืนใหผูเรียน ครู
ผูบริหารโรงเรียน และผูเกี่ยวของ มีความตระหนัก เห็นคุณคาในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และมีวิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อันสงผลตอสภาพแวดลอมที่ดี ปราศจากมลพิษ
เปนโรงเรียน ชุมชน สังคมแหงความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และเปนผูมีสวนรวมในการลดภาวะ
โลกรอนทั้งทางตรงและทางออมสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะทํางานทุกทาน ที่ชวยกันจัดทํามาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา
ฉบับนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี และคาดหวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ศึกษา ทั้งในโรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศชาติตอไป
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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ความจําเปนในการกําหนดมาตรฐาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภายใตวสิ ยั ทัศนทวี่ า
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
และไดกําหนดพันธกิจ ขอ ๔ สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
สรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยมีวัตถุประสงค ขอ ๔ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ ที่ใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาคและระดับประเทศ จึงไดกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ยั่งยืน ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลง โดยสรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎหมาย หลัก
สิทธิมนุษยชน สรางคานิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (สรุปสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) อางถึงใน นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
จากความสําคัญดังกลาว สิ่งแวดลอมศึกษา
จึงกําหนดเปนนโยบายสําคัญในการจัดการศึกษา
ทุกระดับเพราะการศึกษาเปนกระบวนการที่ทําให
คนมี ค วามรู  แ ละคุ ณ สมบั ติ ต  า งๆที่ ช  ว ยให ค นนั้ น
อยูรอดในโลกไดเปนประโยชนตอตนเองครอบครัว
และสังคมสวนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๔๕) ดังนั้นคุณภาพการ
ศึ ก ษาจึ ง สะท อ นถึ ง คุ ณ ภาพของคนที่ เ ป น ผลิ ต ผล
ของการจัดการศึกษาในดานสิง่ แวดลอมก็เชนเดียวกัน
ประเทศไทยและทุกประเทศทัว่ โลก ใหความสําคัญใน
๔

การพัฒนาคนเพื่อสิ่งแวดลอม จึงเกิดการประสานความรวมมือระหวางประเทศในปพ.ศ.๒๕๔๔ –
๒๕๔๗ เปนระยะเวลา ๓ ปที่ประเทศไทยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลประเทศเดนมารก
โดย องคกรความชวยเหลือดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาแหงประเทศเดนมารก(DANIDA) ไดทํา
ขอตกลงรวมกันกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยความรวมมือ
ของ ๕ NGOs ที่รวมพัฒนาโรงเรียนใน ๕ ภูมิภาค คือ มูลนิธิการศึกษาไทย (Thai Education
Foundation : TEF) สมาคมพั ฒ นาประชากรและชุ ม ชน (Population and Community
Development Association: PDA) องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล (World Wide Fund for
Nature: WWF) มูลนิธิโลกสีเขียว(Green World Foundation: GWF) และสถาบันธรรมรัฐเพื่อ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม:ธ.พ.ส.ส.(Good Governance for Social Development and
the environment Institute: GSEI) การดําเนินโครงการสรางความเขมแข็งสิ่งแวดลอมศึกษาใน
ประเทศไทย (Strengthening Environmental Education in Thailand: SEET ) มีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกการพัฒนาสิ่งแวดลอมศึกษาในประเทศไทย โดยการพัฒนาหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษา และผลิตสื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแตละทองถิ่น เปาหมายเพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหผูเรียนเติบโตอยางมีคุณภาพสูการเปนประชากรที่เขมแข็ง (Strong Citizen) ของสังคม
ประชาธิปไตย โดยผูเรียนไดเรียนรูประเด็นปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน อันเปนความ
ขัดแยงระหวางคนกลุมตางๆ ในชุมชนที่รวมกันใชทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถรับรูและวิเคราะห
ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนไดตามสภาพจริงอยางเขาใจในเหตุและผล รวมทั้งเขาใจสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จากอดีตสูปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตจากความรูความเขาใจเหลานี้จะชวยใหผูเรียนสามารถสรางสรรคทางเลือกตางๆ ที่เปนไปได
ในอนาคต แลวสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหาไดอยางมีคุณคา โดยทางที่เลือกนั้นไมเพียง
ใหผลในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในปจจุบันเทานั้น แตจะสงผลกระทบ
อยางสรางสรรคตอความยั่งยืนในการมีและการใชทรัพยากรธรรมชาติของคนรุนตอไปในอนาคตดวย
การสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาจึงนับเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนสิ่งแวดลอม

๕

ศึกษาอยางเปนรูปธรรม ซึ่งกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดมีนโยบายสงเสริมสิ่งแวดลอมศึกษา
ในโรงเรียนขึ้น ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ สอดรับการดําเนินการขององคการสหประชาชาติที่ไดประกาศให
ป พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๕ เปนศตวรรษแหงการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (United Nations
Decade of Education for Sustainable Development : DESD) โดยใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม
ศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาจิตสํานึก และเจตคติดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางในการ
สงเสริมพัฒนาบุคลากรในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไดจัดกิจกรรม
ฝกอบรมเพื่อสรางความเขมแข็งดานสิ่งแวดลอมศึกษาใหกับสถานศึกษาในจังหวัดนํารอง และตนแบบ
สํานักงานสีเขียว มีการติดตามประเมินผลหลังจากการประชุมแลกเปลี่ยนในแตละภูมิภาคแตละพื้นที่
ซึ่งจากผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ พบวา โรงเรียนที่เขา
รับการอบรม ไดนําความรูที่ไดรับการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูไปปรับใชตามบริบทของพื้นที่
ทั้งในระดับ สํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได
อยางเหมาะสม ตลอดจนมีการขยายผลสูโรงเรียนเครือขายสิ่งแวดลอมศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเนื่องและความยั่งยืน
สถานการณปจ จุบนั โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สวนใหญจดั การเรียนรูโ ดยบูรณาการ
สิ่งแวดลอมศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการจัดการเรียนรู
ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญตามแนวปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนหนวยงานที่ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
เขามามีบทบาทสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนทั้งระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ หนวยงานตางๆ ไดตระหนักถึงความสําคัญของสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมทั้งระดับ
ทองถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก จึงมีความจําเปนที่จะรวมมือกันปองกันและแกปญหาสิ่งแวดลอม
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยางไรก็ตามเพื่อบูรณาการหลักการ แนวคิดดานสิ่งแวดลอมศึกษาของหนวย
งานตางๆ ใหมีแนวปฏิบัติที่ตรงกัน สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประสานความรวมมือกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) กระทรวงพลังงาน และกระทรวงสาธารณสุขในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําคูมือมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๕-๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ณ โรงแรมบียอนดสวีทกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อใหไดมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา
ที่เปนขอกําหนดคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง
มาตรฐานถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชเปนหลักเทียบเคียง สําหรับสงเสริม กํากับดูแลติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบดวยมาตรฐาน
๖

และตัวชี้วัดดานการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach: WSA) การจัด
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา การมีสวนรวมและเครือขาย และผลที่เกิดกับนักเรียน
ครู โรงเรียน ตลอดจนชุมชนอันจะสงผลในระยะยาวคือการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา เพื่อเตรียมความ
พรอมใหนักเรียนเติบโตขึ้นเปนประชาชน มีความรู ความเขาใจอยางถูกตอง และสรางสรรค ในประเด็น
ปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน มีกระบวนการวิเคราะหอยางสรางสรรค และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ
จริง ทั้งในดานการคิด การตัดสินใจ การรวมมือกันปฏิบัติงาน การใชและบํารุงทรัพยากรธรรมชาติ
อยางชาญฉลาดที่จะเปนบุคคลแหงการเรียนรู สอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีของไทย
คนปจจุบันไดแถลงนโยบายและจุดยืนดานสิ่งแวดลอมในการ
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ วาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑(COP๒๑) ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในความรวมมือผลักดัน
ใหการเจราจาเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกบรรลุผลอยาง
เปนรูปธรรมและยั่งยืน และยังไดแสดงความกังวลตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ โดยเฉพาะภัยแลงที่
สงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารและเปนปญหาตอเกษตรกรและมีความกังวลวา ในอนาคตอัน
ใกลนี้ อาจจะเกิดปญหาแยงชิงนํ้าและเสนอแนะวาตองทําอุตสาหกรรมสีเขียวเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มรายไดให
กับประชาชนและยังเปนการลดกาซเรือนกระจกดวย นอกจากนี้ยังขอใหประเทศพัฒนาแลวถายทอด
ความรูรวมวิจัยพัฒนาเพื่อลดการปลอยกาซที่ ๒๐-๒๕ % ภายในป ๒๐๓๐ โดยจะมีมาตรการลดการ
ใช เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล เพิ่ ม การใช พ ลั ง งานหมุ น เวี ย น ใช แ ผนพั ฒ นากํ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ า (Power
Development Plan: PDP) ฉบับใหม ลดการขนสงทางถนน เพิ่มการขนสงระบบราง ขจัดการบุกรุก
ปา ทําแผนจัดการนํ้า และทํา Road map ลดหมอกควัน โดยจะมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใหเกิดการพัฒนารูปแบบประชารัฐโดยทุกฝายตองรวมมือกัน

วัตถุประสงค

วัตถุประสงค

เพื่อใชเปนหลักเทียบเคียง สําหรับ
สงเสริม กํากับดูแลติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. เพื่อใชเปนหลักเทียบเคียง สําหรับสงเสริม เพื
กํา่อกัใชบเดูปแนลติ
ดตาม ตรวจสอบและ
แนวทางในการบริ
หาร
จัดการเพื่อยพันสิ
ฒนาการจั
สิ่งแวดล
อมศึ
กษาในสถานศึ
ประเมินผลการดําเนินงานโรงเรี
่งแวดลอดมศึ
กษาเพื
่อการพั
ฒนาที่ยกั่งษา
ยืน
2. เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดสิ่งแวดลอมศึกษา

๗

บทที่ ๒

โรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวคิดสิ่งแวดลอมศึกษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เป น ฐานอั น สํ า คั ญ ของการพั ฒ นาประเทศให เ กิ ด
ความเจริญกาวหนา นํามาซึ่งความอยูดีกินดีของประชาชนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การใชประโยชนและการอนุรักษจึงตองมองใหรอบดาน ตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับโลก
ดังนั้นสํานักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมกันกําหนดอนาคตที่เราตองการ การพัฒนา
ที่ยั่งยืนใหได จึงจําเปน ตองอาศัยเครื่องมือสําคัญที่นานาประเทศตางใหการยอมรับ คือสิ่งแวดลอม
ศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการที่สงเสริมใหคน กลุมคน หรือสังคมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน
โดยคํานึงถึง ความสัมพันธของมิติตาง ๆ ทั้งทางดานเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจน
ความสําคัญของการอนุรักษและการพัฒนา
สิ่งแวดลอมศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อสรางความรู ความเขาใจ ปรับเปลี่ยน เจตคติ และพฤติกรรม
ของนั ก เรี ย นให มี ค วามตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ ม แต ลํ า พั ง การจั ด การเรี ย น
การสอนในวิชาตางๆคงไมเพียงพอที่จะบรรลุจุดมุงหมายนี้ไดหรือไมอาจหวังผลที่ยั่งยืนและเปนจริงได
ดังนั้นโรงเรียนจึงตองมีการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach:WSA)
ใหสอดคลองกับหลักการสิ่งแวดลอมศึกษาและใหนักเรียนไดรับความรูและประสบการณการดําเนิน
ชีวิตในเชิงอนุรักษตั้งแตภายในโรงเรียน
ดั ง นั้ น จึ ง กล า วได ว  า สิ่ ง แวดล อ มศึ ก ษา คื อ
กระบวนการใหความรูความเขาใจ เรื่องสิ่งแวดลอม เพื่อ
นักเรียนไดเกิดความตระหนัก เจตคติ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิ
ตนตอสิ่งแวดลอม สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารง
ชีวติ อยูใ นสิง่ แวดลอมไดอยางยัง่ ยืน และการใชทกั ษะการ
คิดวิเคราะหในการตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมไดอยางเหมาะสม
๘

หลักการสิ่งแวดลอมศึกษา
องคการสหประชาชาติไดจดั ประชุมเกีย่ วกับสิง่ แวดลอมศึกษาในระดับรัฐบาลนานาชาติขนึ้ เปน
ครั้งแรกที่เมืองทลิบิซี (Tbilisi) ในอดีตสาธารณรัฐโซเวียตแหงจอรเจีย (Soviet Republic of Georgia)
ในปพ.ศ. ๒๕๒๐ โดยวัตถุประสงค เพื่อกําหนดหลักการของสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
ของประเทศตาง ๆ ไวดังนี้ (UNESCO,๑๙๗๗)
๑. พิจารณาสิ่งแวดลอมเปนองครวม คือ ทั้งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มนุษย
สรางขึ้น
๒. สิ่งแวดลอมศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
๓. สิ่งแวดลอมศึกษาเปนการใหการศึกษาที่จัดในลักษณะสหวิทยาการ โดยการบูรณาการ
เนื้อหาสาระจากศาสตรตาง ๆ เขาดวยกัน
๔. ตรวจสอบปญหาสิ่งแวดลอมจากบริบทตาง ๆ ตั้งแตระดับทองถิ่น ประเทศ ภูมิภาคถึง
ระดับโลก เพื่อวานักเรียนจะไดมีความเขาใจถองแทในสถานการณของสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่ภูมิศาสตรตาง ๆ
๕. เนนสภาพการณสิ่งแวดลอมปจจุบันพรอมกับพิจารณาสภาพที่ผานมาดวย
๖. ส ง เสริ ม คุ ณ ค า และความจํ า เป น ของความร ว มมื อ กั น ในการป อ งกั น และแก ไขป ญ หา
สิ่งแวดลอมทั้งระดับทองถิ่น ประเทศ และระหวางประเทศ
๗. พิจารณาลักษณะดานสิ่งแวดลอมของการวางแผนเพื่อการพัฒนาและความเจริญกาวหนา
อยางชัดเจนและรอบคอบ
๘. สิ่งแวดลอมศึกษาชวยใหผูเรียนสามารถแสดงบทบาทในการวางแผนจัดประสบการณ
การเรียนรูและเปดโอกาสใหไดตัดสินใจและยอมรับผลที่เกิดจากการตัดสินใจนั้น
๙. สิ่ ง แวดล อ มศึ ก ษาทํ า ให เ กิ ด ความตระหนั ก ความรู  ทั ก ษะในการแก ป  ญ หาและการ
กระทําคานิยมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใหกับผูเรียนทุกระดับอายุ และเนนเรื่องความรูสึกไว
ตอปญหาสิ่งแวดลอมกับชุมชนตนเอง

วัตถุประสงคสิ่งแวดลอมศึกษา
ในการประชุมที่ทบิลิชิยังไดกลาวถึงวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษาในดานตาง ๆ ไว
โดยสรุปดังนี้ (UNESCO, ๑๙๗๗ อางถึงใน Palmer and Neal, ๑๙๙๔ : ๑๘)
๑. การตระหนักรับรู เพื่อใหตระหนักรับรูและมีความรูสึกไวที่จะตอบสนองตอเรื่องเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและเหตุที่กอใหเกิดปญหาทางสิ่งแวดลอม พัฒนาความสามารถในการรับรู
๙

๒.
๓.
๔.
๕.

และแยกแยะสิ่งเราตาง ๆ มีการพัฒนาการรับรูนี้ใหดีและกวางขวาง และใชความสามารถ
ใหมนี้ไดในสถานการณหลายรูปแบบ
ความรู เพื่อใหเขาใจพื้นฐานการทํางานของธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม การเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและทางแกไข
เจตคติ ทําใหเกิดคานิยมและความรูสึกเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และมีแรงจูงใจในการมี
สวนรวมปกปองรักษาและปรับปรุงสิ่งแวดลอม
ทักษะ เพื่อใหเกิดทักษะที่จําเปนในการชี้ปญหาและการดําเนินการตรวจสอบ ตลอด
รวมหาแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
การมีสวนรวม เพื่อใหมีประสบการณในการนําความรูและทักษะที่ไดมาไปใชในการดําเนิน
การหาทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ

เปาหมาย
เปาหมายของสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การที่บุคลคลและประชาชนมี
สวนรวมที่ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งรวมมือกันพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยอาศัย
วิธีการอยางสรางสรรค ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดซึ่ง ความรู ความเขาใจจนเปนที่ประจักษชัด ในเรื่องระบบ
นิเวศ ธรรมชาติความสัมพันธระหวางมนุษย สังคม กับสิ่งแวดลอม สาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม
ผลกระทบที่เกิดจากการกระทําของคนเรา และการพัฒนาดานตางๆ รวมทั้งแนวทางในการแกไขปญหา
เปาหมายสูงสุดของโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการพัฒนานักเรียน
ใหเติบโตขึ้นเปน “พลเมือง” ที่ใชชีวิตอยาง “พอเพียง” เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม “ยั่งยืน”

มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอกําหนดคุณลักษณะ
ของโรงเรียนที่การดําเนินการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวย
ดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ดานการมีสวนรวมและการสรางเครือขาย
และ ดานผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาของโรงเรียน

มาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การกําหนดมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ของโรงเรียนสิง่ แวดลอมศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เปนการ
กําหนดมาตรฐาน ในการดําเนินการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
สงผลตอคุณภาพผูเรียนตามวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา จึงกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อ
๑๐

การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในโรงเรียน ดังตอไปนี้
มาตรฐานดานการบริหารจัดการ (๒ มาตรฐาน ๖ ตัวชี้วัด)
มาตรฐานที่ ๑ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมศึกษา (ขยะ มลพิษ นํ้า
พลังงาน อนามัย ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ มีการกําหนดนโยบาย /วิสัยทัศน /พันธกิจ /เปาประสงค
และแผนงาน/โครงการดานสิ่งแวดลอมศึกษา
(ขยะ มลพิษ นํ้า พลังงาน อนามัย)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ มีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลอยางเปนระบบ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ มีการสงเสริม สนับสนุน งบประมาณและทรัพยากร
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ มีการเผยแพรประชาสัมพันธงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมศึกษาอยาง
สมํ่าเสมอ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับ
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติงาน
ดานสิ่งแวดลอมศึกษาอยางตอเนื่อง
มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู (๒ มาตรฐาน ๕ ตัวชี้วัด)
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีหลักสูตรและจัดการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษาที่สอดคลองกับ
บริบทของทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/สาระการเรียนรูท อ งถิน่
ดานสิง่ แวดลอมศึกษาทีส่ อดคลองกับสภาพบริบทของ
ทองถิ่น (ขยะ มลพิษ นํ้า พลังงาน อนามัย)
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ มีการจัดการเรียนรูตามหนวย/แผนการเรียนรู
สิ่งแวดลอมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ มีสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู แหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่นอยางหลากหลาย
๑๑

มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษามีการสงเสริมการจัดกิจรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย (ขยะ มลพิษ นํ้า พลังงาน อนามัย)
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ มีโครงการ/กิจกรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
สิ่งแวดลอม และสุขอนามัย
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ มีฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอม
และสุขอนามัย
มาตรฐานดานการมีสวนรวมและการสรางเครือขาย (๒ มาตรฐาน ๔ ตัวชี้วัด)
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษามีการสรางเครือขายการมีสวนรวมภายในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน ที่ดําเนินงาน
สิ่งแวดลอมศึกษาภายในสถานศึกษา อยางชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ มีการขยายเครือขายชมรม ชุมนุมกิจกรรมสิ่งแวดลอม
ภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษามีสรางเครือขายการมีสวนรวมจากบุคคลและหนวยงานภายนอก
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ จัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใหภาคีเครือขาย
ที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ มีภาคีเครือขายสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา
มาตรฐานดาน ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
(๔ มาตรฐาน ๖ ตัวชี้วัด)
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่สวยงาม สะอาด รมรื่น ปลอดภัย และเอื้อตอ
การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา (Green School)
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ มีหองเรียนที่สะอาด สวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียนรู
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ ๘ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนแบบอยางที่ดีดานการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและ
เปนแบบอยางดีแกนักเรียนและชุมชน
๑๒

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ มีสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานสิ่งแวดลอมศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
มาตรฐานที่ ๙ ผูเรียนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ผูเรียนมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ ชุมชน/เครือขาย มีสภาพแวดลอมที่ สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะและ
มลพิษ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ สภาพแวดลอมชุมชน/เครือขาย สะอาด สวยงาม
ปราศจากขยะและมลพิษ

คุณลักษณะโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๏ ดานการบริหารจัดการโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา
- การบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach : WSA)
- ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมศึกษา
๏ หลักสูตรและการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา
- พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาที่สอดคลองกับสภาพ
บริบทของทองถิ่น
- สงเสริมการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน สิ่งแวดลอม
และการดูแลสุขอนามัย (ขยะ มลพิษ นํ้าพลังงาน อนามัย มลพิษ)
๏ การมีสวนรวมและสรางเครือขาย
- สรางเครือขายการมีสวนรวมภายในสถานศึกษา
- สรางเครือขายการมีสวนรวมจากบุคคลและหนวยงานภายนอก
๏ ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู โรงเรียน
- สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่สวยงาม สะอาด รมรื่น ปลอดภัย
และเอื้อตอการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา (Green School)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนแบบอยางที่ดีดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ผูเรียนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
- ชุมชน/เครือขายมีสภาพแวดลอมสะอาด สวยงาม ปราศจากขยะและมลพิษ

๑๓

บทที่ ๓

มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คําอธิบายและระดับคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา
ดานที่ ๑ ดานการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ ๑ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมศึกษา (ขยะ มลพิษ นํ้า
พลังงาน อนามัย) ที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ มีการกําหนดนโยบาย /วิสยั ทัศน /พันธกิจ /เปาประสงค และแผนงาน/
โครงการดานสิ่งแวดลอมศึกษา (ขยะ มลพิษ นํ้า พลังงาน อนามัย)
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการกําหนดนโยบาย /ดานสิ่งแวดลอมศึกษา (ขยะ มลพิษ นํ้า พลังงาน อนามัย)
ที่ชัดเจน จากการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาและชุมชน กําหนด
วิสัยทัศน /พันธกิจ เปาประสงค และแผนงาน /โครงการ โดยบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครองและ
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน /โครงการ
ประเด็นการพิจารณา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๑๔

มีการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาและชุมชน
มีการกําหนดนโยบาย /วิสัยทัศน /พันธกิจ /เปาประสงคดา นสิ่งแวดลอมศึกษา
กําหนดแผนงาน / โครงการที่สอดคลองกับนโยบาย /วิสัยทัศน /พันธกิจ /เปาประสงค
บุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน/โครงการ
ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน/โครงการ

เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- มีการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาและชุมชน
- มีการกําหนดนโยบาย /วิสัยทัศน /พันธกิจ /เปาประสงค ดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีแผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับนโยบาย /วิสัยทัศน /พันธกิจ /เปาประสงค
- บุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน/โครงการ
- ผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน/โครงการ

๔

- มีการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาและชุมชน
- มีการกําหนดนโยบาย /วิสัยทัศน /พันธกิจ /เปาประสงค ดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีแผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับนโยบาย /วิสัยทัศน /พันธกิจ /เปาประสงค
- มีบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน/โครงการ

๓

- มีการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาและชุมชน
- มีการกําหนดนโยบาย /วิสัยทัศน /พันธกิจ /เปาประสงค ดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- แผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับนโยบาย /วิสัยทัศน /พันธกิจ /เปาประสงค

๒

- มีการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาและชุมชน
- มีการกําหนดนโยบาย /วิสัยทัศน /พันธกิจ /เปาประสงค ดานสิ่งแวดลอมศึกษา

๑

- มีการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาและชุมชน

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสังเกต

- สภาพภูมิทัศนของสถานศึกษา
- พฤติกรรมของผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของดานการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา

๒ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๓ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย /
ขอมูลเชิงประจักษ

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําป
- นโยบาย / มาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา
- แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
- บันทึกการประชุม รองรอยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
- ผลงานนักเรียน
- ภาพถาย

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการและนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลอยางเปนระบบ
๑๕

คําอธิบาย
สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการสิ่งแวดลอมศึกษา โดยมีคําสั่งแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบ จัดทําคูมือและปฏิทินการดําเนินงานสิ่งแวดลอมศึกษา มีการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการที่โดยเนนการมีสวนรวม นิเทศ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
อยางเปนระบบและรายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
มีคูมือและปฏิทินการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่โดยเนนการมีสวนรวม
มีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ
มีการรายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปการศึกษาหรือสิ้นสุดโครงการ

เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

๑๖

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีคูมือและปฏิทินการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการโดยเนนการมีสวนรวม
- มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการอยางเปนระบบ
- มีการรายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปการศึกษาหรือสิ้นสุดโครงการ

๔

- มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีคูมือและปฏิทินการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการโดยเนนการมีสวนรวม
- มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ

๓

- มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีคูมือและปฏิทินการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการโดยเนนการมีสวนรวม

๒

- มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีคูมือและปฏิทินการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา

๑

- มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสังเกต

- พฤติกรรมของผูบริหาร ครู ผูเกี่ยวของดานการมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรม

๒ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๓ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย /
ขอมูลเชิงประจักษ

- แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
- คูมือและการปฏิบัติงานตอเนื่อง
- คําสั่งผูรับผิดชอบงาน/คณะกรรมการนิเทศติดตาม
- รองรอยการดําเนินงาน / กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
- บันทึกการนิเทศ
- รายงานโครงการ กิจกรรม ฯลฯ
- บันทึกการประชุม
- แผนพับ
- ภาพถาย
- สภาพจริง

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ มีการสงเสริม สนับสนุน งบประมาณและทรัพยากรดานสิง่ แวดลอมศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน งบประมาณและทรัพยากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา โดยจัด
ทําแผนงาน/โครงการสงเสริมสนับสนุนการใชงบประมาณ จัดหาแหลงทรัพยากรหรือการระดมทุนเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา ติดตามการใชทรัพยากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา รายงาน
การใชงบประมาณ และนําขอมูลไปใชในการวางแผนพัฒนางานดานสิ่งแวดลอมศึกษาอยางตอเนื่อง
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีแผนงาน/โครงการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณดานสิ่งแวดลอมศึกษา
๒. มีการจัดสรร/จัดหาแหลงทรัพยากรหรือการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา
๓. มีการกํากับติดตามการใชทรัพยากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา
๔. มีการรายงานการใชงบประมาณดานสิ่งแวดลอมศึกษา
๕. มีการนําขอมูลไปใชในการวางแผนพัฒนางานดานสิง่ แวดลอมศึกษาอยางตอเนื่อง

๑๗

เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- มีแผนงาน/โครงการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการจัดสรร/ จัดหาแหลงทรัพยากรหรือการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการกํากับติดตามการใชทรัพยากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการรายงานการใชงบประมาณดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการนําขอมูลไปใชในการวางแผนพัฒนางานดานสิ่งแวดลอมศึกษาอยางตอเนื่อง

๔

- มีแผนงาน/โครงการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการจัดสรร/ จัดหาแหลงทรัพยากรหรือการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการกํากับติดตามการใชทรัพยากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการรายงานการใชงบประมาณดานสิ่งแวดลอมศึกษา

๓

- มีแผนงาน/โครงการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการจัดสรร/ จัดหาแหลงทรัพยากรหรือการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการกํากับติดตามการใชทรัพยากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา

๒

- มีแผนงาน/โครงการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการจัดสรร/ จัดหาแหลงทรัพยากรหรือการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา

๑

- มีแผนงาน/โครงการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณดานสิ่งแวดลอมศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๒ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย /
ขอมูลเชิงประจักษ

- แผนงาน/ โครงการ กิจกกรมดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- ขอมูลการจัดการแหลงทรัพยากร / การระดมทุน ภายนอก
และ ภายในเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
- รายงานผลการติดตามการใชงบประมาณ
- รอยรอยความตอเนื่องของการใชงบประมาณดานสิ่งแวดลอม
- หลักฐานการใชเงิน (ใบเสร็จ ใบสําคัญรับเงิน)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ มีการเผยแพรประชาสัมพันธงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา

๑๘

คําอธิบาย
สถานศึกษามีการเผยแพรประชาสัมพันธงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาใหนักเรียน ผูปกครอง
ชุมชน และสาธารณชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง โดยจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเผยแพร
ประชาสัมพันธงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา โดยใชชองทางที่หลากหลาย ติดตามประเมินผล รายงาน
ผล และนําขอมูลมาปรับปรุงพัฒนาการเผยแพรประชาสัมพันธ
ประเด็นการพิจารณา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
มีการเผยแพรประชาสัมพันธโดยใชชองทางที่หลากหลาย
มีการติดตาม ประเมินผลการเผยแพรประชาสัมพันธ
มีการรายงานผลการเผยแพรประชาสัมพันธ
มีการนําขอมูลมาปรับปรุงพัฒนาการเผยแพรประชาสัมพันธ

เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่องโดยใชชองทางที่หลากหลาย
- มีการติดตาม ประเมินผลการเผยแพรประชาสัมพันธ
- มีการรายงานผลการเผยแพรประชาสัมพันธ
- มีการนําขอมูลมาปรับปรุงพัฒนาการเผยแพรประชาสัมพันธ

๔

- มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่องโดยใชชองทางที่หลากหลาย
- มีการติดตาม ประเมินผลการเผยแพรประชาสัมพันธ
- มีการรายงานผลการเผยแพรประชาสัมพันธ

๓

- มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่องโดยใชชองทางที่หลากหลาย
- มีการติดตาม ประเมินผลการเผยแพรประชาสัมพันธ

๒

- มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่องโดยใชชองทางที่หลากหลาย

๑

- มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา

๑๙

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสังเกต

- ปายประชาสัมพันธ/เสียงตามสายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- พฤติกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธผูเรียน ครู ผูบริหาร
ผูเกี่ยวของ

๒ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๓ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย /
ขอมูลเชิงประจักษ

- มีแผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอม
- มีรอยรอยหลักปฏิบัตเิ กี่ยวกับการเผยแพรประชาสัมพันธ
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม
- ภาพถาย
- ชิ้นงาน
- เฟสบุค
- ไลน

มาตรฐานที่ ๒ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมศึกษาอยาง
สมํ่าเสมอ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับการ
พัฒนาดานสิ่งแวดลอมศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและบุคลากรในสถานศึกษานําความรูและประสบการณดาน
สิ่งแวดลอมศึกษาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ โดยจัดทําแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรดานสิ่งแวดลอมศึกษาอบรม สัมมนาใหความรู ศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาหรือ
สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเขาอบรมที่หนวยงานอื่นจัดขึ้นติดตามผลการดําเนินงานหลังการพัฒนา
นําไปขยายผลกับบุคลากรในสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาและนําขอมูล
หรือผลการปฏิบัติงานไปใชในการวางแผนพัฒนาตอไป
ประเด็นการพิจารณา
๑. ครูและบุคลากรนําความรูและประสบการณดานสิ่งแวดลอมศึกษามาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
๒. มีแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา
๓. มีการจัดอบรม สัมมนาใหความรู ศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาหรือสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรเขาอบรมที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น
๒๐

๔. มีการติดตามผลการดําเนินงานหลังการพัฒนา และนําไปขยายผลกับบุคลากรใน
สถานศึกษา
๕. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา
๖. มีการนําขอมูลหรือผลการปฏิบัติงานไปใชในการวางแผนพัฒนาตอไป
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- มีการนําความรูแ ละประสบการณดา นสิง่ แวดลอมมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการจัดอบรม สัมมนาใหความรู ศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาหรือสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรเขาอบรมที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น
- มีการติดตามผลการดําเนินงานหลังการพัฒนา และนําไปขยายผลกับบุคลากรในสถานศึกษา
- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการนําขอมูลหรือผลการปฏิบัติงานไปใชในการวางแผนพัฒนา

๔

- มีการนําความรูและประสบการณดานสิ่งแวดลอมมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- มีการจัดอบรม สัมมนาใหความรู ศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาหรือสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรเขาอบรมที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น
- มีการติดตามผลการดําเนินงานหลังการพัฒนา และนําไปขยายผลกับบุคลากรในสถานศึกษา
- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการนําขอมูลหรือผลการปฏิบัติงานไปใชในการวางแผนพัฒนา

๓

- มีการนําความรูและประสบการณดานสิ่งแวดลอมมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- มีการจัดอบรม สัมมนาใหความรู ศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาหรือสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรเขาอบรมที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น
- มีการติดตามผลการดําเนินงานหลังการพัฒนา และนําไปขยายผลกับบุคลากรในสถานศึกษา
- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา

๒

- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการติดตามผลการดําเนินงานหลังการพัฒนา และนําไปขยายผลกับบุคลากรในสถานศึกษา

๑

- มีการติดตามผลการดําเนินงานหลังการพัฒนา และนําไปขยายผลกับบุคลากรในสถานศึกษา

๒๑

วิธีการเก็บขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๒ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย /
ขอมูลเชิงประจักษ

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
- คําสั่งผูรับผิดชอบ
- บันทึก/สรุป/รายงานผลการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
- รองรอยการจัดกิจกรรม เชน คูมือ/แนวทางฯ
- ฯลฯ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติงาน
ดานสิ่งแวดลอมศึกษาอยางตอเนื่อง
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
อยางตอเนื่อง มีการจัดทําแผนกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม
ศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบ/ จัดทําเครื่องมือการนิเทศการปฏิบัติงานดําเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ
รายงานผลการนิเทศใหบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทราบและนําผลการนิเทศไปวางแผนพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่อง
ประเด็นการพิจารณา
๑.
๒.
๓.
๔.

มีแผนกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
มีคาํ สัง่ แตงตัง้ ผูร บั ผิดชอบ / จัดทําเครือ่ งมือการนิเทศการปฏิบตั งิ านดานสิง่ แวดลอมศึกษา
มีการดําเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
มีการรายงานผลการนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาใหบุคลากรและผูมีสวน
เกี่ยวของทราบ
๕. มีการนําผลการนิเทศดานสิ่งแวดลอมศึกษาไปวางแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

๒๒

เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- มีแผนกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ /จัดทําเครื่องมือการนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการดําเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการรายงานผลการนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาใหบุคลากรและผูมีสวน
เกี่ยวของทราบ
- มีการนําผลการนิเทศดานสิ่งแวดลอมศึกษาไปวางแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

๔

- มีแผนกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ /จัดทําเครื่องมือการนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการดําเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการรายงานผลการนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาใหบุคลากรและผูมีสวน
เกี่ยวของทราบ

๓

- มีแผนกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ /จัดทําเครื่องมือการนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการดําเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา

๒

- มีแผนกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ /จัดทําเครื่องมือการนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา

๑

- มีแผนกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๒ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย /
ขอมูลเชิงประจักษ

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา
- คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ/คําสั่งคณะกรรมการนิเทศฯ
- รองรอยการดําเนินงาน
- สรุปรายงานนิเทศ

ดานที่ ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา
ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/สาระการเรียนรูท อ งถิน่
ดานสิง่ แวดลอมศึกษาทีส่ อดคลองกับสภาพบริบทของทองถิ่น
(ขยะ มลพิษ นํ้า พลังงาน อนามัย พืชทองถิ่น)

๒๓

คําอธิบาย
สถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/สาระการเรียนรูทองถิ่นดานสิ่งแวดลอมศึกษาที่
สอดคลองกับสภาพบริบทของทองถิน่ โดยวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางฯมาตรฐาน/ตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วของกับ
สิง่ แวดลอมในทองถิน่ จัดทําหนวยการเรียนรูบ รู ณาการสิง่ แวดลอมศึกษาทุกกลุม การเรียนรูต ามบริบทของ
ทองถิ่น จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาบูรณาการในกลุมสาระการเรียนที่เกี่ยวของ มีการ
ใชและนิเทศติดตามประเมินหนวย/แผนการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐาน ตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วของกับสิง่ แวดลอม
๒. มีการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาของชุมชน เชื่อมโยงสูหลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับสิ่งแวดลอม
๓. มีการจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษาตามบริบทของทองถิ่น
๔. มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูที่
เกี่ยวของ
๕. มีการใชและประเมินหนวย/แผนการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษา
๖. มีการนิเทศติดตาม และประเมิณหนวย/แผนการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาของ
สถานศึกษา
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

๒๔

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- มีการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
- มีการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาของชุมชน เชื่อมโยงสูหลักสูตรแกนกลางฯ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับสิ่งแวดลอม
- มีการจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษาตามบริบทของทองถิ่น
- มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษาในกลุมสาระการเรียนรู
ที่เกี่ยวของ
- มีการใช และนิเทศติดตามประเมินประเมินหนวย/แผนการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา
ขอสถานศึกษา

๔

- มีการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
- มีการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาของชุมชน เชื่อมโยงสูหลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับสิ่งแวดลอม
- มีการจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษาตามบริบทของทองถิ่น
- มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษาในกลุมสาระการเรียนรู
ที่เกี่ยวของ

ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๓

- มีการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
- มีการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาของชุมชน เชื่อมโยงสูหลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับสิ่งแวดลอม
- มีการจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษาตามบริบทของทองถิ่น

๒

- มีการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
- มีการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาของชุมชน เชื่อมโยงสูหลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับสิ่งแวดลอม

๑

- มีการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑. การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๒ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย /
ขอมูลเชิงประจักษ

- หลักสูตรสถานศึกษา /สาระการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมศึกษา
- หนวยการเรียนรูบูรณาการสิ่งแวดลอมศึกษา
- แผนการจัดการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม
- เครื่องมือประเมินหนวย/แผนการจัดการเรียนรู
- รายงานการประเมินหนวยงาน/แผนการจัดการเรียนรู
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
- บันทึกการประชุม
- รองรอยการนิเทศติดตาม
- ภาพถาย

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ มีการจัดการเรียนรูตามหนวย/แผนการเรียนรู
สิ่งแวดลอมศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูตามหนวย/แผนการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา มีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายสงผลใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา ๕ ดาน ประกอบ
ดวยการตระหนักรับรู ความรู เจตคติ ทักษะ การมีสวนรวมสามารถวิเคราะหสถานการณปจจุบัน
แนวโนมที่เกิดขึ้นในอนาคต มีสวนรวมในการแกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น เชื่อมโยงโดยนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาไดอยางเหมาะสม

๒๕

ประเด็นการพิจารณา
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา ครอบคลุมทุกดาน
๒. มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนวิเคราะหสถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบันและ
แนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๓. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวมในการแกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
๔. จัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษาเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอยางเหมาะสม
๕. มีการวัดประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

๒๖

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- จัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา ครอบคลุมทุกดาน
- มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนวิเคราะหสถานการณปจจุบันและแนวโนมที่จะเกิดในอนาคต
- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวมในการแกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
- จัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษาเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ไดอยางเหมาะสม
- มีการวัดประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย

๔

- จัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา ครอบคลุมทุกดาน
- มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนวิเคราะหสถานการณปจจุบันและแนวโนมที่จะเกิดในอนาคต
- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวมในการแกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
- จัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษาเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ไดอยางเหมาะสม

๓

- จัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา ครอบคลุมทุกดาน
- มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนวิเคราะหสถานการณปจจุบันและแนวโนมที่จะเกิดในอนาคต
- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวมในการแกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น

๒

- จัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา ครอบคลุมทุกดาน
- มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนวิเคราะหสถานการณปจจุบันและแนวโนมที่จะเกิดในอนาคต

๑

- จัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา ครอบคลุมทุกดาน

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสังเกต

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู
- พฤติกรรมของผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๒ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูเกี่ยวของ

๓ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
รองรอย / ขอมูลเชิงประจักษ

- หนวย/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม
- สื่อ เอกสารความรู ใบงาน บัตรกิจกรรมฯลฯ
- เครื่องมือวัดและประเมินผล
- รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
- ฯลฯ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ มีสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู แหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่นอยางหลากหลาย
คําอธิบาย
สถานศึกษา มีการจัดทําหรือจัดหาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู แหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิน่ อยางหลากหลายสอดคลองกับจุดประสงคและกิจกรรมการเรียนรู ใชสอื่ อยางคุม คา มีการประเมิน
การใช รายงานผลการใช และมีการนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาตลอดทั้งเผยแพร ประชาสัมพันธ
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
๑. จัดทําหรือจัดหาสื่อ/ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู / แหลงการเรียนรู /ภูมิปญญาทอง
ถิ่นอยางหลากหลายสอดคลองกับจุดประสงคและกิจกรรมการเรียนรู
๒. ใชสื่อ/ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นอยางหลากหลาย
๓. มีการประเมิน และรายงานผลการใชสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู แหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
๔. มีการนําขอมูลจากการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียน
รูแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
๕. มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ สื่อ / นวัตกรรมการจัดการเรียนรู / แหลงเรียนรูภายใน
และภายนอกสถานศึกษา

๒๗

เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- จัดทําหรือจัดหาสื่อ/ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู / แหลงการเรียนรู /ภูมิปญญาทองถิ่น
อยางหลากหลายสอดคลองกับจุดประสงคและกิจกรรมการเรียนรู
- ใชสื่อ/ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นอยางหลากหลาย
- มีการประเมิน และรายงานผลการใชสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู แหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
- มีการนําขอมูลจากการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
- มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ สื่อ / นวัตกรรมการจัดการเรียนรู / แหลงเรียนรูภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา

๔

- จัดทําหรือจัดหาสื่อ/ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู / แหลงการเรียนรู /ภูมิปญญาทองถิ่น
อยางหลากหลายสอดคลองกับจุดประสงคและกิจกรรมการเรียนรู
- ใชสื่อ/ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นอยางหลากหลาย
- มีการประเมิน และรายงานผลการใชสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู แหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
- มีการนําขอมูลจากการประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น

๓

- จัดทําหรือจัดหาสื่อ/ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู / แหลงการเรียนรู /ภูมิปญญาทองถิ่น
อยางหลากหลายสอดคลองกับจุดประสงคและกิจกรรมการเรียนรู
- ใชสื่อ/ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นอยางหลากหลาย
- มีการประเมิน และรายงานผลการใชสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู แหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

๒

- จัดทําหรือจัดหาสื่อ/ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู / แหลงการเรียนรู /ภูมิปญญาทองถิ่น
อยางหลากหลายสอดคลองกับจุดประสงคและกิจกรรมการเรียนรู
- ใชสื่อ/ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นอยางหลากหลาย

๑

- จัดทําหรือจัดหาสื่อ/ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู / แหลงการเรียนรู /ภูมิปญญาทองถิ่น
อยางหลากหลายสอดคลองกับจุดประสงคและกิจกรรมการเรียนรู

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสังเกต

- การจัดกิจกรรมการเรียน/หองเรียน
- พฤติกรรมการเรียนของผูเรียนของครู อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๒ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๒๘

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
๓ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย
ขอมูลเชิงประจักษ

แหลงขอมูล
- หนวย/แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม
- ทะเบียนสื่อ แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
- เอกสารความรู ใบงาน บัตรกิจกรรม
- เครื่องมือประเมินผลการใชสื่อ แหลงเรียนรู
- รายงานผลการใชสื่อ แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
- หลักฐาน/รอยรอยการใช/สื่อและพัฒนาแหลงเรียนรู ฯลฯ

มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษามีการสงเสริมการจัดกิจรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย(ขยะ มลพิษ นํ้า พลังงาน อนามัย)
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ มีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงาน สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
สิ่งแวดลอม และสุขอนามัย ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา ตามหลักองค ๔ แหง
การจัดการศึกษา (พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและพลศึกษา) โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน
ประเด็นการพิจารณา
๑. แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและ
สุขอนามัย
๒. มีการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออก
ตามศักยภาพของตนเอง
๓. จัดกิจกรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอม และสุขอนามัย ครอบคลุม
ตามหลักองค ๔ แหงการจัดการศึกษา
๔. การมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน
๕. มีการประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
สิ่งแวดลอม และสุขอนามัยใหผูเกี่ยวของทราบ

๒๙

เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและ
สุขอนามัย
- มีการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกตาม
ศักยภาพของตนเอง
- จัดกิจกรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอม และสุขอนามัย ครอบคลุมตาม
หลักองค ๔ แหงการจัดการศึกษา
- การมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน
- มีการประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
สิ่งแวดลอม และสุขอนามัยใหผูเกี่ยวของทราบ

๔

- แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและ
สุขอนามัย
- มีการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออก
ตามศักยภาพของตนเอง
- จัดกิจกรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอม และสุขอนามัย ครอบคลุม
ตามหลักองค ๔ แหงการจัดการศึกษา
- การมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน

๓

- แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและ
สุขอนามัย
- มีการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออก
ตามศักยภาพของตนเอง
- จัดกิจกรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอม และสุขอนามัย ครอบคลุม
ตามหลักองค ๔ แหงการจัดการศึกษา

๒

- แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและ
สุขอนามัย
- มีการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออก
ตามศักยภาพของตนเอง

๑

- แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและ
สุขอนามัย

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
๑ การสัมภาษณ/สอบถาม

๓๐

แหลงขอมูล
- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
๒ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย
ขอมูลเชิงประจักษ

แหลงขอมูล
- โครงการ/กิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- คําสั่ง/บันทึกการประชุมผูเกี่ยวของ
- เครื่องมือประเมินผลการจัดกิจกรรม
- ภาพกิจกรรม/ผลงานนักเรียน
- รายงานผลการจัดกิจกรรม
- ฯลฯ

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ มีฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานสิ่งแวดลอม
และสุขอนามัย
คําอธิบาย
สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย
นําไปวางแผนพัฒนาผูเรียน จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบวางแผนสรุป และ
แกปญหาดานสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย
๒. นําขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและสุขอนามัยไป
วางแผนพัฒนาผูเรียน
๓. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรวบรวม ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย
๔. จัดกิจกรรมใหผูเรียน วิเคราะห เปรียบเทียบ และสรุปโดยใชขอมูลดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย
๕. จัดกิจกรรมใหผูเรียนวางแผนแกปญหาสิ่งแวดลอมศึกษา และสุขอนามัย
โดยใชขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและ
สุขอนามัยอยางเปนระบบ

๓๑

เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- มีขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย
- นําขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย
ไปวางแผนพัฒนาผูเรียน
- จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรวบรวม ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอม
และสุขอนามัย
- จัดกิจกรรมใหผูเรียน วิเคราะห เปรียบเทียบ และสรุปโดยใชขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงาน สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย
- จัดกิจกรรมใหผเู รียนวางแผนแกปญหาโดยใชขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงาน สิ่งแวดลอมและสุขอนามัยอยางเปนระบบ

๔

- มีขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย
- นําขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย
ไปวางแผนพัฒนาผูเรียน
- จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรวบรวม ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอม
และสุขอนามัย
- จัดกิจกรรมใหผูเรียน วิเคราะห เปรียบเทียบ และสรุปโดยใชขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงาน สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย

๓

- มีขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย
- นําขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย
ไปวางแผนพัฒนาผูเรียน
- จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรวบรวม ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอม
และสุขอนามัย

๒

- มีขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย
- นําขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย
ไปวางแผนพัฒนาผูเรียน

๑

- มีขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๒ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย
ขอมูลเชิงประจักษ

- ขอมูลสารสนเทศดานสิ่งแวดลอมฯลฯ
- ภาพกิจกรรม/ผลงานนักเรียน
- รายงานผลการจัดกิจกรรมโดยใชฐานขอมูล
- ผลงาน/ชิ้นงาน
- ภาพถาย

๓๒

ดานที่ ๓ การมีสวนรวมและการสรางเครือขาย
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษามีการสรางเครือขายการมีสวนรวมภายในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน ที่ดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมศึกษาภายในสถานศึกษาอยางชัดเจน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการสรางเครือขายการมีสวนรวมภายในสถานศึกษา โดยจัดตั้งชุมนุม/ชมรม/
สภานักเรียน ที่ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาภายในสถานศึกษาอยางชัดเจนแกนนําและสมาชิก
มีสวนรวมในการวางแผน จัดกิจกรรม และมีผูรับผิดชอบชัดเจนมีการประชุมกรรมการอยางนอย
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีการประชุมสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
๑. จัดตั้งชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน ที่ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาภายในสถานศึกษา
ชัดเจน
๒. การมีสวนรวมของแกนนําและสมาชิก
๓. มีการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษาอยางนอย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๔. มีรายงานการประชุมสรุปรายงานผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
๕. มีการเผยแพรขยายผลการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษาภายในสถานศึกษา
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- จัดตั้งชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน ที่ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาภายในสถานศึกษา
ชัดเจน
- การมีสวนรวมของแกนนําและสมาชิก
- มีการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษาอยางนอย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
- มีรายงานการประชุมสรุปรายงานผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
- มีการเผยแพรขยายผลการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษาภายในสถานศึกษา

๔

- จัดตั้งชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน ที่ดําเนินงานดาน สิ่งแวดลอมศึกษาภายในสถานศึกษา
ชัดเจน
- การมีสวนรวมของแกนนําและสมาชิก
- มีการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษาอยางนอย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
- มีรายงานการประชุมสรุปรายงานผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม

๓๓

ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๓

- จัดตั้งชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน ที่ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาภายในสถานศึกษา
ชัดเจน
- การมีสวนรวมของแกนนําและสมาชิก
- มีการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษาอยางนอย ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง

๒

- จัดตั้งชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน ที่ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาภายในสถานศึกษา
ชัดเจน
- การมีสวนรวมของแกนนําและสมาชิก

๑

- จัดตั้งชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน ที่ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาภายในสถานศึกษา
ชัดเจน

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสังเกต

- การมีสวนรวมของผูบริหาร/ครู/นักเรียน/ผูเกี่ยวของ

๒ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๓ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย
ขอมูลเชิงประจักษ

- ชมรม ชุมนุม
- ระเบียบกติกาดานสิ่งแวดลอม
- เอกสารความรู
- ใบงาน
- บัตรกิจกรรม
- เครื่องมือประเมินผลงานกิจกรรม
- ภาพกิจกรรม
- รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม
- คําสั่ง
- บันทึกการประชุม ผลงาน ชิ้นงาน

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ มีการขยายเครือขายชมรม ชุมนุมกิจกรรมสิ่งแวดลอมภายใน
สถานศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการขยายเครือขายชมรม ชุมนุม สภานักเรียน ดานสิ่งแวดลอมศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
๑. รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมชมรม ชุมนุม สภานักเรียน ดานสิ่งแวดลอมศึกษา
๓๔

เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสิ่งแวดลอมของชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป ของนักเรียนทั้งหมด

๔

จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสิ่งแวดลอมของชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน
ระหวางรอยละ ๖๐ - ๗๙ ของนักเรียนทั้งหมด

๓

จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสิ่งแวดลอมของชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน
ระหวางรอยละ ๔๐ - ๕๙ ของนักเรียนทั้งหมด

๒

จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสิ่งแวดลอมของชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน
ระหวางรอยละ ๒๐ - ๓๙ ของนักเรียนทั้งหมด

๑

จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสิ่งแวดลอมของชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน
นอยกวารอยละ ๒๐ ของนักเรียนทั้งหมด

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสังเกต

- พฤติกรรมของผูเรียน ครู ผูเกี่ยวของ

๒ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๓ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย
ขอมูลเชิงประจักษ

- ชมรม ชุมนุม
- ระเบียบ กฎ กติกาชมรม/ชุมชนดานสิ่งแวดลอม
- ภาพกิจกรรม/ผลงานนักเรียน
- รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม
- ฯลฯ

มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษามีการสรางเครือขายการมีสว นรวมจากบุคคลและหนวยงานภายนอก
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ จัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใหภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของมีสวนรวม
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการสรางเครือขายการมีสวนรวมจากบุคคลและหนวยงานภายนอก โดยจัด
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษาภาคีเครือขายมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง พรอมทั้งเผยแพร
ประชาสัมพันธ ดวยวิธีการที่หลากหลาย
๓๕

ประเด็นการพิจารณา
๑. ผูปกครอง ชุมชน และเครือขาย มีสวนรวม ในการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
๒. จัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง
๓. มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ ดวยวิธีการที่หลากหลาย
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- ผูปกครอง ชุมชน และเครือขาย มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ
และตอเนื่องและมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ ดวยวิธีการที่หลากหลาย

๔

- ผูปกครอง ชุมชน และเครือขาย มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ
และตอเนื่อง

๓

- ผูปกครอง ชุมชน และเครือขาย มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ

๒

- ผูปกครอง ชุมชน และเครือขาย มีสวนรวม ในการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

๑

- ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวม ในการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสังเกต

- พฤติกรรมของผูเรียน ครู ผูบริหารผูเกี่ยวของ

๒ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๓ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
รองรอย /ขอมูลเชิงประจักษ

- ทะเบียนเครือขายผูปกครอง ชุมชน
- ระเบียบ กฎ กติกาดานสิ่งแวดลอมของเครือขาย
- บันทึกการประชุมเครือขาย
- เครื่องมือประเมินผลการจัดกิจกรรม
- ภาพกิจกรรม/ผลงาน
- รายงานผลการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
- ฯลฯ

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ มีภาคีเครือขายสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษา ไดรบั การสนับสนุนจากภาคีเครือขาย (งบประมาณ/แรงงาน/บุคลากร/วัสดุอปุ กรณ)
ดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอและ พรอมทั้งเผยแพร ประชาสัมพันธ ดวยวิธีการที่
หลากหลาย
๓๖

ประเด็นการพิจารณา
๑. ผูปกครอง ชุมชน และเครือขาย ใหการสนับสนุน (งบประมาณ/แรงงาน/บุคลากร/วัสดุ /
อุปกรณ)
๒. การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง
๓. มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ การสนับสนุนของภาคีเครือขายดวยวิธีการที่หลากหลาย
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- ผูปกครอง ชุมชน และเครือขาย ใหการสนับสนุน (งบประมาณ/แรงงาน/บุคลากร/วัสดุ
อุปกรณ) การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง
พรอมทั้งเผยแพร ประชาสัมพันธ ดวยวิธีการที่หลากหลาย

๔

- ผูปกครอง ชุมชน และเครือขาย ใหการสนับสนุน (งบประมาณ/แรงงาน/บุคลากร/วัสดุ
อุปกรณ) การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอ

๓

- ปกครอง ชุมชน และเครือขาย ใหการสนับสนุน (งบประมาณ/แรงงาน/บุคลากร/วัสดุ
อุปกรณ) การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา

๒

- ผูปกครองและชุมชนใหการสนับสนุน (งบประมาณ/แรงงาน/บุคลากร/วัสดุอุปกรณ)
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา

๑

- ผูปกครองใหการสนับสนุน (งบประมาณ/แรงงาน/บุคลากร/วัสดุอุปกรณ) การดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสังเกต

- พฤติกรรมของ ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๒ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๓ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย /
ขอมูลเชิงประจักษ

- ทะเบียนเครือขายผูปกครอง ชุมชน
- ระเบียบ กฎ กติกาดานสิ่งแวดลอมของเครือขาย
- บันทึกการประชุมเครือขาย/การรับบริจาค
- ภาพกิจกรรมการระดมทุน
- รายงานผลการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
- ฯลฯ

๓๗

ดานที่ ๔ ผลที่เกิดขึ้นการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่สวยงาม สะอาด รมรื่น ปลอดภัย และเอื้อตอ
การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา (Green School)
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ มีสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการจัดการเรียนรูส งิ่ แวดลอมศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอื้อตอการจัดการเรียนรูหรือจัดกิจกรรมการเรียน
รูดานสิ่งแวดลอมศึกษา สะอาดปราศจากขยะ(Zero Waste) ใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา
เลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีระบบสุขาภิบาลที่ดี มีภูมิทัศนที่สวยงาม สะอาด รมรื่น
ปลอดภัย ปราศจากมลพิษ ครู นักเรียน และบุคลากรใสใจและใหความสําคัญกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ประเด็นการพิจารณา
๑. จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอื้อตอการจัดการเรียนรู หรือจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา
๒. สะอาดปราศจากขยะ(Zero Waste)/มีการคัดแยกขยะในสถานศึกษา
๓. ใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา เลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๔. มีระบบสุขาภิบาลที่ดี มีภูมิทัศนที่สวยงาม สะอาด รมรื่น ปลอดภัย ปราศจากมลพิษ
ทางอากาศ
๕. ครู นักเรียน และบุคลากรใสใจและใหความสําคัญกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

๓๘

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอื้อตอการจัดการเรียนรู หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- สะอาดปราศจากขยะ(Zero Waste)/มีการคัดแยกขยะในสถานศึกษา
- ใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา เลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- มีระบบสุขาภิบาลที่ดี มีภูมิทัศนที่สวยงาม สะอาด รมรื่น ปลอดภัย ปราศจากมลพิษ
- ครู นักเรียน และบุคลากรใสใจและใหความสําคัญกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม

๔

- จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอื้อตอการจัดการเรียนรู หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- สะอาดปราศจากขยะ(Zero Waste)/มีการคัดแยกขยะในสถานศึกษา
- ใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา เลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- มีระบบสุขาภิบาลที่ดี มีภูมิทัศนที่สวยงาม สะอาด รมรื่น ปลอดภัย ปราศจากมลพิษ

ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๓

- จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอื้อตอการจัดการเรียนรู หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- สะอาดปราศจากขยะ (Zero Waste) / มีการคัดแยกขยะในสถานศึกษา
- ใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา เลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๒

- จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอื้อตอการจัดการเรียนรู หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- สะอาดปราศจากขยะ (Zero Waste) / มีการคัดแยกขยะในสถานศึกษา

๑

- จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอื้อตอการจัดการเรียนรู หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสังเกต

- สภาพแวดลอมในสถานศึกษา
- พฤติกรรมของผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๒ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๓ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
รองรอย/ขอมูลเชิงประจักษ

-

ธนาคารขยะ/ การคัดแยกขยะ
กิจกรรม ๑ A ๕ R
การเลือกใชผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โล เกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ
ฯลฯ

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ มีหองเรียนที่สะอาด สวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียนรู
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดใหมีหองเรียนที่สะอาด สวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียนรูและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม หองเรียนปราศจากขยะ (Zero Waste) ใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา เลือกใช
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ครู นักเรียนในหองเรียนใสใจและใหความสําคัญกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

๓๙

ประเด็นการพิจารณา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

หองเรียนสะอาด สวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียนรู
ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
หองเรียนปราศจากขยะ (Zero Waste)
ใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา
ครู นักเรียนในหองเรียนใสใจและใหความสําคัญกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม

เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- หองเรียนสะอาด สวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียนรู
- ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- หองเรียนปราศจากขยะ (Zero Waste)
- ใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคาเชน ปดสวิตชไฟฟาทุกครั้งหลังเลิกใช
ถอดปลั๊กไฟฟาทุกครั้งที่เลิกใชงาน ใชผลิตภัณฑฉลากเบอร ๕
- ครู นักเรียนในหองเรียนใสใจและใหความสําคัญกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม

๔

- หองเรียนสะอาด สวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียนรู
- ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- หองเรียนปราศจากขยะ (Zero Waste)
- ใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคาเชน ปดสวิตชไฟฟาทุกครั้งหลังเลิกใช
ถอดปลั๊กไฟฟาออกทุกครั้งที่เลิกใชงาน ใชผลิตภัณฑฉลากเบอร ๕

๓

- หองเรียนที่สะอาด สวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียนรู
- ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคาเชน ปดสวิตชไฟฟาทุกครั้งหลังเลิกใช
ถอดปลั๊กไฟฟาออกทุกครั้งที่เลิกใชงาน ใชผลิตภัณฑฉลากเบอร ๕

๒

- หองเรียนที่สะอาด สวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียนรู
- ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๑

- หองเรียนที่สะอาด สวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียนรู

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสังเกต

- สภาพแวดลอมของหองเรียน/หองปฏิบัติการ
- พฤติกรรมของ ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๒ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๔๐

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
๓ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย /
ขอมูลเชิงประจักษ

แหลงขอมูล
- ธนาคารขยะ /การคัดแยกขยะ
- กิจกรรม ๑ A ๕ R
- การเลือกใชผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน
- ฯลฯ

มาตรฐานที่ ๘ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนแบบอยางที่ดีดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและ
เปนแบบอยางดีแกนักเรียน และชุมชน
คําอธิบาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความตระหนัก พฤติกรรม เจตคติมีสวนรวม และเปน
แบบอยางที่ดีใหแกผูเรียน มีวิถีชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อาทิ การใชนํ้าใชไฟฟา พลังงานเชื้อเพลิง
อยางประหยัด และรูคุณคา ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณชวยรักษา
สิ่งแวดลอม
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีความรู ความตระหนัก พฤติกรรม เจตคติที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงาน และสิ่งแวดลอม
๒. มีสวนรวม และเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูเรียนและชุมชน
๓. เปนผูนําการดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอม
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- เปนผูนําที่ดีในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกผูเรียน
และชุมชน

๔

- เปนแบบอยางในการดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
และสิ่งแวดลอม

๓

- มีสวนรวมในการอนุรักษและแกปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

๒

- มีพฤติกรรมที่ดีที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

๑

- มีความตระหนัก เจตคติที่ดีตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม

๔๑

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสังเกต

- สภาพแวดลอมในสถานศึกษา / หองเรียน / หองพักครู
บานพักครู
-พฤติกรรมของครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๒ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๓ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย /
ขอมูลเชิงประจักษ

- การคัดแยกขยะ
- การใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- กิจกรรม ๑ A ๕ R
- การเลือกใชผลิตภัณฑประหยัดพลังงานฯลฯ
- โล เกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ
- ฯลฯ

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ มีสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา ที่ไดรับการยอมรับ
คําอธิบาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสื่อ /นวัตกรรม /ผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษานําไปใช มีการ
ประเมินการใช การพัฒนาสื่อ /นวัตกรรม /ผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา เผยแพรประชาสัมพันธ และ
ไดรับการยอมรับ
ประเด็นการพิจารณา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๔๒

มีการจัดหา หรือสรางสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
มีการนําสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาไปใช
มีการประเมินผลการใชสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอม
มีการพัฒนา ปรับปรุงสื่อ/นวัตกรรมเปนระบบตอเนื่อง
มีการรายงานการใชสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา เผยแพรทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา

เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- มีการจัดหา หรือสรางสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการนําสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาไปใช
- มีการประเมินผลการใชสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอม
- มีการพัฒนา ปรับปรุงสื่อ/นวัตกรรมเปนระบบตอเนื่อง
- มีการรายงานการใชสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา เผยแพรทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา

๔

- มีการจัดหา หรือสรางสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการนําสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาไปใช
- มีการประเมินผลการใชสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอม
- มีการพัฒนา ปรับปรุงสื่อ/นวัตกรรมเปนระบบตอเนื่อง

๓

- มีการจัดหา หรือสรางสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการนําสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาไปใช
- มีการประเมินผลการใชสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอม

๒

- มีการจัดหา หรือสรางสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- มีการนําสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาไปใช

๑

- มีการสรางสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสังเกต

- การใชสื่อ/ นวัตกรรมผลงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
- สภาพแวดลอมของหองเรียน/หองปฏิบัติการ ฯลฯ
- พฤติกรรมของผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๒ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๓ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย /
ขอมูลเชิงประจักษ

- ชิ้นงาน/ผลงาน
- เอกสารที่เกี่ยวของ
- ภาพถาย

มาตรฐานที่ ๙ ผูเรียนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ผูเรียนมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา

๔๓

คําอธิบายตัวชี้วัด
ผูเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ดาน ของสิ่งแวดลอมศึกษา ประกอบดวย ความตระหนักรับรู ความ
รู ทักษะ เจตคติ และการมีสวนรวมมีวิถีชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อาทิ การใชนํ้า ใชไฟฟา พลังงาน
เชื้อเพลง อยางประหยัดและรูคุณคาใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณ
ชวยรักษาสิ่งแวดลอม
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีความตระหนัก และมีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และ
สิ่งแวดลอมศึกษา
๒. มีสวนรวม และเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูเรียนและชุมชน
๓. เปนผูน าํ ดําเนินงานดานการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิง่ แวดลอม
เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

เปนผูนําในการดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอม

๔

เปนแบบอยางที่ดีใหแกผูเรียนและชุมชน

๓

มีสวนรวมในการอนุรักษและแกปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

๒

มีพฤติกรรมที่ดีที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

๑

มีความตระหนัก เจตคติที่ดีตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสังเกต

- พฤติกรรมของ ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๒ การสัมภาษณ/สอบถาม

- ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๓ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย /
ขอมูลเชิงประจักษ

- การคัดแยกขยะ
- การใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- กิจกรรม ๑ A ๕ R
- การเลือกใชผลิตภัณฑประหยัดพลังงานฯลฯ
- โล เกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ
- ฯลฯ

๔๔

มาตรฐานที่ ๑๐ ชุมชน/เครือขาย มีสภาพแวดลอมที่ สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะและ
มลพิษ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ สภาพแวดลอมชุมชน/เครือขาย สะอาด สวยงาม
ปราศจากขยะและมลพิษ
คําอธิบาย
ชุมชน/เครือขาย (เชน หนวยงานภาครัฐ โรงเรียน ศาสนสถาน หนวยงานภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะ (Zero Waste) ใชพลังงานอยางประหยัดและ
คุมคา เลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีระบบสุขาภิบาลที่ดี มีภูมิทัศนที่สวยงาม สะอาด
รมรื่น ปลอดภัย ปราศจากมลพิษบุคลากรในชุมชน / วิถีชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นการพิจารณา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีสภาพแวดลอมสะอาด สวยงาม
ปราศจากขยะ (Zero Waste) มีการคัดแยกขยะ
ใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา เลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีระบบสุขาภิบาลที่ดี ปราศจากมลพิษ
มีวิถีชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เกณฑการใหระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๕

- มีสภาพแวดลอมสะอาด สวยงาม
- ปราศจากขยะ (Zero Waste) มีการคัดแยกขยะ
- ใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา เลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- มีระบบสุขาภิบาลที่ดี ปราศจากมลพิษ
- มีวิถีชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๔

- มีสภาพแวดลอมสะอาด สวยงาม
- ปราศจากขยะ (Zero Waste) มีการคัดแยกขยะ
- ใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา เลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- มีระบบสุขาภิบาลที่ดี ปราศจากมลพิษ

๓

- มีสภาพแวดลอมสะอาด สวยงาม
- ปราศจากขยะ (Zero Waste) มีการคัดแยกขยะ
- ใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา เลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๔๕

ระดับคุณภาพ

คําอธิบายระดับคุณภาพ

๒

- มีสภาพแวดลอมสะอาด สวยงาม
- ปราศจากขยะ (Zero Waste) มีการคัดแยกขยะ

๑

- มีสภาพแวดลอมสะอาด สวยงาม

วิธีการเก็บขอมูล/แหลงขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

แหลงขอมูล

๑ การสังเกต

สภาพแวดลอมของชุมชน
พฤติกรรมของผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๒ การสัมภาษณ/สอบถาม

ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ

๓ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอย /
ขอมูลเชิงประจักษ

- การคัดแยกขยะ
- การใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- กิจกรรม ๑ A ๕ R
- การเลือกใชผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน
- ฯลฯ

๔๖

บทที่ ๔

การใหคะแนนตัวบงชี้และ
สรุปผลรายมาตรฐาน
การใหคะแนนตัวบงชี้และสรุปผลรายมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา กําหนดคา
นํ้าหนักคะแนนของมาตรฐาน โดยระดับคุณภาพที่ถือวาเปนระดับพื้นฐานที่สถานศึกษาจะตองสามารถ
ทําไดถกู กําหนดไวทรี่ ะดับ ๓ ดังนัน้ ในการพิจารณาใหคะแนนคุณภาพในแตละรายตัวบงชี้ รายมาตรฐาน
รายดาน และการสรุปภาพรวมของสถานศึกษา จะคํานวณเปนรายตัวบงชี้ กอนที่จะนําไปสูการคํานวณ
รายมาตรฐาน และรายดาน โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของแตละมาตรฐาน ในการคํานวณใชทศนิยม
๒ ตําแหนงหากทศนิยมตําแหนงที่สามมีคาตั้งแต ๐.๐๐๕ ขึ้นไป ใหปดขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
คานํ้าหนักคะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ดาน/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

นํ้าหนักคะแนน

ดานที่ ๑ ดานการบริหารจัดการ

๒๐

มาตรฐานที่ ๑ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมศึกษา
(ขยะ มลพิษ นํ้า พลังงาน อนามัย)ที่มีประสิทธิภาพ

๑๒

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ มีการกําหนดนโยบาย /วิสัยทัศน /พันธกิจ /เปาประสงค
และแผนงาน/โครงการ ดานสิ่งแวดลอมศึกษา (ขยะ มลพิษ นํ้า พลังงาน อนามัย)

๓

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ มีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลอยางเปนระบบ

๓

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ มีการสงเสริม สนับสนุน งบประมาณและทรัพยากร
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา

๓

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ มีการเผยแพรประชาสัมพันธงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา

๓

มาตรฐานที่ ๒ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมศึกษาอยาง
สมํ่าเสมอ

๘

๔๗

ดาน/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

นํ้าหนักคะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดรับการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม ศึกษา

๔

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติงาน
ดานสิ่งแวดลอมศึกษาอยางตอเนื่อง

๔

ดานที่ ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

๓๐

มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู ดานสิ่งแวดลอมศึกษา
ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

๒๐

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/สาระการเรียนรูทองถิ่นดาน
สิ่งแวดลอมศึกษาที่ สอดคลองกับสภาพบริบทของชุมชน(ขยะ มลพิษ นํ้า พลังงาน อนามัย)

๗

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ มีการจัดการเรียนรูตามหนวย/แผนการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา

๘

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ มีสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
อยางหลากหลาย

๕

มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษามีการสงเสริมการจัดกิจกรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย(ขยะ มลพิษ นํ้า พลังงาน อนามัย)

๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ มีโครงการ/กิจกรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอม
และสุขอนามัย

๕

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ มีฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอม
และสุขอนามัย

๕

ดานที่ ๓ การมีสวนรวมและการสรางเครือขาย

๑๖

มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษามีการสรางเครือขายการมีสวนรวมภายในสถานศึกษา

๘

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน ที่ดําเนินงาน สิ่งแวดลอม
ศึกษาภายในโรงเรียนอยางชัดเจน

๔

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ มีการขยายเครือขายชมรม ชุมนุมกิจกรรมสิ่งแวดลอม
ภายในสถานศึกษา

๔

มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษามีการสรางเครือขายการมีสว นรวมจากบุคคลและหนวยงานภายนอก

๘

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ จัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษาโดยใหภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
มีสวนรวม

๔

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ มีภาคีเครือขายสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา

๔

๔๘

ดาน/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

นํ้าหนักคะแนน

ดานที่ ๔ ผลที่เกิดขึ้นการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา

๓๔

มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่สวยงาม สะอาด รมรื่น ปลอดภัย
และเอื้อตอการจัดการเรียนรู สิ่งแวดลอมศึกษา (Green School)

๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา

๕

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ มีหองเรียนที่สะอาด สวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียนรู
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๕

มาตรฐานที่ ๘ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนแบบอยางที่ดี
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมศึกษา

๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
และเปนแบบอยางดีแกนักเรียนและชุมชน

๕

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ มีสื่อ/นวัตกรรม/ผลงานสิ่งแวดลอมศึกษา ที่ไดรับการยอมรับ

๕

มาตรฐานที่ ๙ ผูเรียนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

๗

ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ผูเรียนมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา

๗

มาตรฐานที่ ๑๐ ชุมชน/เครือขาย มีสภาพแวดลอมที่ สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะ
และมลพิษ

๗

ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ สภาพแวดลอมชุมชน/เครือขาย สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะ
และมลพิษ

๗

รวมคานํ้าหนักคะแนน

๑๐๐

การคิดคะแนน
นํ้าหนักคะแนนเต็ม ๕.๐ คะแนน (มาตรฐานที่ ๑-๑๐)
คะแนนที่คํานวณได (เต็ม ๕.๐)

ระดับคุณภาพ

แปลคุณภาพ

๔.๕๐ – ๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๓.๗๕ – ๔.๔๙

๔

ดีมาก

๓.๐๐ – ๓.๗๔

๓

ดี

๒.๕๐ – ๒.๙๙

๒

พอใช

๐.๐๐ – ๒.๔๙

๑

ปรับปรุง

๔๙

นํ้าหนักคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (ภาพรวมของโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษา)
คะแนนที่คํานวณได (เต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ระดับคุณภาพ

แปลคุณภาพ

๙๐.๐๐– ๑๐๐.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๗๕.๐๐– ๘๙.๙๙

๔

ดีมาก

๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙

๓

ดี

๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙

๒

พอใช

๐.๐๐ – ๔๙.๙๙

๑

ปรับปรุง

วิธีคํานวณหาคาคะแนนรายตัวบงชี้
คาคะแนนที่ได X คานํ้าหนักคะแนนรายตัวบงชี้
คะแนนเต็ม (การใหระดับคุณภาพ)

๕๐

ภาคผนวก
โครงการที่สนับสนุนเพื่อการบูรณาการการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียน
สิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC EESD School)

คําอธิบายตัวชี้วัด
ตัวอยาง : ตัวชี้วัดที่ 1.2(3) หมายถึง พันธกิจที่ 1 มิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3
พันธกิจที่ 1 : นโยบายสิ่งแวดลอมศึกษาและโครงสรางการบริหารจัดการ(4 มิติ 16 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 :1(1) โรงเรียนมีกําหนดวิสัยทัศน หรือ อัตลักษณโรงเรียน หรือ นโยบาย หรือ
เปาหมาย ที่ใหความสําคัญกับงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา ไวอยางชัดเจน เปนลายลักษณอักษร
ตัวชี้วัดที่ 1 :1(2) ครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย โดยเปนการ
มีสวนรวมตั้งแตขั้นตอน การคิด การวางแผน การกําหนดนโยบายฯ และการกําหนดกิจกรรม/โครงการ/
โครงงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 :1(3) มีการสื่อสาร (แสดง) นโยบายใหทุกคนในโรงเรียน (ทั้งครู บุคลากร นักเรียน
และชุมชน) ไดรบั รู- รับทราบและเขาใจอยางทัว่ ถึง และทุกคนรับรูว า โรงเรียนของตนเปนโรงเรียนอีโคสคูล
ตัวชี้วัดที่ 1 :2(1) มีการสื่อสาร (แสดง) ผังโครงสรางการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมศึกษา
ของโรงเรียนไวอยางชัดเจน เปนลายลักษณอักษร
ตัวชี้วัด 1.2(2) โครงสรางการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมศึกษาของโรงเรียน มีการกําหนด
คณะทํางานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบไวอยางเหมาะสม ชัดเจน เปนลายลักษณอักษร
ตัวชี้วัด 1.2(3) โครงสรางการบริหารดานจัดการสิ่งแวดลอมศึกษาของโรงเรียน มีการกําหนด
บทบาทและหนาที่ของคณะทํางานหรือบุคลากรไวอยางเหมาะสม ชัดเจน เปนลายลักษณอักษร
ตัวชีว้ ดั 1.2(4) ในการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการดานสิง่ แวดลอมศึกษา ไดเปดโอกาส
ให ทั้งครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน เขามามีสวนรวมอยางเต็มที่
ตัวชี้วัด 1.3(1) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจําป และ ในแผนปฏิบัติการฯ กําหนดกิจกรรม/
โครงการ/โครงงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาไวอยางชัดเจน เปนลายลักษณอักษร
๕๑

ตัวชี้วัด 1.3(2) พันธกิจที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา หมายถึง การ
ดําเนินการหรือใชวธิ กี ารตางๆ ทีช่ ว ยใหผเู รียนเกิดการเรียนรูเ กีย่ วกับสิง่ แวดลอมในสิง่ แวดลอม และ เพือ่
สิ่งแวดลอม การจัดกระบวนการเรียนรูที่เกี่ยวของโดยตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน โดยใชขบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาในการพัฒนาผูเรียนเกิดความตระหนัก ความรู ทักษะ
เจตคติ และการมีสวนรวมลงมือปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การ
บูรณาการแบบสหวิทยาการ การบูรณาการแบบคูขนาน การจัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม การจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เปนตน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจัดขบวนการเรียนในรูปแบบใด จะตองเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดเรียนรูผานประสบการณจริงในทองถิ่น/ชุมชน ใชกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ตองมีการลงมือ
ปฏิบัติและเรียนรูถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดวย
นอกจากนี้ในพันธกิจที่ 2 ยังครอบคลุมถึงการสงเสริมการพัฒนาครูในรูปแบบที่หลากหลาย
การพัฒนาทักษะตางๆ ที่จําเปนตอการพัฒนาหลักสูตรการจัดขบวนการเรียนรู ตลอดจนทักษะใน
การพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน
ตัวชีว้ ดั ที่ 1.3(3) พันธกิจที3่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในโรงเรียน หมายถึง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในโรงเรียน ใหเอือ้ ตอการเรียนและฝกฝนการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมในชีวติ ประจําวันอยางตอเนือ่ ง เชน การจัดการขยะ การจัดการนํา้ การใชพลังงาน การบริโภค
การใชวสั ดุอปุ กรณทเี่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม การจัดการสภาพแวดลอม และการอนุรกั ษความหลากหลาย
ทางชีวภาพในโรงเรียน เปนตน
ซึ่งพันธกิจที่ 3 นี้ เปนเสมือนการเรียนรู ทางตรง ของทุกฝายในโรงเรียน และเปนตัวอยางที่ดี
แกชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียนดวย
ตัวชี้วัดที่1.3(4) พันธกิจที่ 4 การเสริมสรางการมีสวนรวมและเครือขายสิ่งแวดลอมศึกษา
หมายถึง การสวนรวมทั้งภายในโรงเรียน และ ระหวางโรงเรียนกับชุมชน (รวมถึงหนวยงาน องคกร และ
กลุมตางๆ ) ซึ่งมีสวนสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียนอีโคสคูลใหบรรลุผลเปาหมาย ทั้งนี้
ความสัมพันธที่เกื้อกูลกัน และ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางตอเนื่องจะพัฒนาสูการเปนเครือขาย
สิ่งแวดลอมศึกษาที่เขมแข็งตอไป
ตัวชี้วัดที่ 1.3(5) ผูบริหารมีการจัดสรรทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากร วัสดุ-อุปกรณ)
อยางเหมาะสม รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล
ตัวชีว้ ดั ที่ 1.3(6) ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน มีสว นรวมในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ /
โครงงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา ตลอดจนมีสวนรวมในการติดตาม-ประเมินผล-พัฒนางาน รวมทั้งรวม
๕๒

รับผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.3 (7) มีสรุปผลงาน หรือรายงานผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และ
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป
ตัวชี้วัดที่ 1.4(1) โรงเรียนมีการวางระบบการกํากับดูแล และนิเทศติดตามการดําเนินงาน
โรงเรียน อีโคสคูล ประกอบดวย แผนและปฏิทินการนิเทศติดตาม การกําหนดผูทําหนาที่กํากับดูแลและ
นิเทศติดตาม การเก็บขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (ตาม 4 พันธกิจ)
ตัวชีว้ ดั ที1่ .4 (2) โรงเรียนมีการวิเคราะหและนําผลนิเทศติดตาม ไปใชในการพัฒนางานโรงเรียนอีโคสคูล
พันธกิจที่2 การพัฒนาขบวนการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา (4 มิติ 12 ตัวชี้วัด)
ตัวชีว้ ดั ที่ 2.1 (1) จํานวนครูทมี่ กี ารพัฒนาตัวเอง ในดานการจัดขบวนการเรียนรูท หี่ ลากหลาย
เพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา ทั้ง 5 ขอ ซึ่งไดแก
1 ความตระหนัก รับรูและไวตอปญหาของสิ่งแวดลอม ตระหนักถึงปญหาผลกระทบ
2. ความรู ความเขาใจ มีความรูความเขาใจตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
3. ทักษะ มีทักษะตางๆที่จําเปนตอการคาดการณ ปองกัน แกปญหา
การสื่อความหมาย การตัดสินใจ ฯลฯ
4. เจตคติ มีความหวงใย รูถึงบทบาทของตน และมีแรงบันดาลใจที่ลงมือกระทํา
5. การมีสวนรวม มีความรับผิดชอบลงมือปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
ตัวชีว้ ดั ที่ 2.1(2) ครูมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู และแบงปนประสบการณในการจัดขบวนการเรียน
รูสิ่งแวดลอมศึกษาระหวางเพื่อนครูดวยกัน
ตัวชีว้ ดั ที่ 2.2(1) โรงเรียนใหความสําคัญกับการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนทีใ่ ชขบวนการ
สิง่ แวดลอมศึกษา โดยอาจดําเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ไมวา จะเปนรายวิชาเพิม่ เติม หรือ บูรณา
การแบบสหวิทยาการ/คูขนานในรายวิชาพื้นฐาน หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกลาวจะตองมีองคประกอบครบถวน ไดแก แนวคิด โครงสรางเวลาเรียน
คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และ เกณฑการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 2.2(2) หลักสูตรการเรียนการสอนที่ใชกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา จะตองมุงเนน
เพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา ทั้ง 5 ขอ ไดแก
๕๓

1 ความตระหนัก รับรูและไวตอปญหาของสิ่งแวดลอม ตระหนักถึงปญหาผลกระทบ
2. ความรู ความเขาใจ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
3. ทักษะ มีทักษะตางๆที่จําเปนตอการคาดการณ ปองกัน แกปญหา
การสื่อความหมาย การตัดสินใจ ฯลฯ
4. เจตคติ มีความหวงใย รูถึงบทบาทของตน และมีแรงบันดาลใจที่จะลงมือ
5. การมีสวนรวม มีความรับผิดชอบลงมือปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 2.2(3) หลักสูตรการเรียนการสอนที่ใชกระบวนการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา มีการ
ประเมินผลใชหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯใหมีความสอดคลองกับผูเรียนและเหมาะสมกับ
บริบท/สถานการณสิ่งแวดลอมของทองถิ่นอยางสมํ่าเสมอ
ตัวชี้วัดที่ 2.3.(1) ครูจัดขบวนการเรียนรูโดยยึดหลักการผูเรียนเปนสําคัญ (Child Centre)
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่เขาสนใจหรือตองการจะเรียนรู โดยครูทําหนาที่กระตุนใหผูเรียน
หาวิธกี ารเรียนรูด ว ยตนเอง สงเสริมใหเกิดความคิดสรางกิจกรรมใหผเู รียนไดเรียนรูไ ปตามความตองการ
ของเขา สนับสนุนขอมูล อุปกรณและพื้นที่การเรียนรูที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 2.3.(2) ครูจัดกระบวนการเรียนรู “เกี่ยวกับ” สิ่งแวดลอม (Learning ABOUT
Environment) เพือ่ สงเสริมใหผเู รียนเกิดความรู ความเขาใจ ในเรือ่ งทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ในชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 2.3.(3) ครูจัดกระบวนการเรียนรู “ใน” สิ่งแวดลอม (Learning IN Environment)
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดลงไปสํารวจการเรียนรูจากประสบการณตรง หรือ เรียนรูจาก “ของจริง”
ในบริเวณโรงเรียน/ชุมชน/ทองถิ่น
ตัวชีว้ ดั ที่ 2.3.(4) ครูจดั กระบวนการเรียนรู “เพือ่ ”สิง่ แวดลอม (Learning FOR Environment)
เพือ่ สงเสริมใหผเู รียนนําสิง่ ทีเ่ ขาไดสาํ รวจหรือคนพบ มาคิดวิเคราะห หาแนวทางในการปองกันแกไขปญหา
ไดอยางเหมาะสม ตลอดจนลงมือปฏิบัติเพื่อปองกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
สิ่งสําคัญ คือ ครูจะตองเชื่อมโยงใหผูเรียนเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น ทั้งในมุมมองดานระบบนิเวศ ดานเศรษฐกิจ และ ดานสังคม วิถีชีวิต ความเปน
อยูของคนในชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 2.4(1) มีแหลงเรียนรูในโรงเรียน (หรือในชุมชน) ที่เอื้อตอการจัดกระบวนการ
เรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา
๕๔

ตัวชี้วัดที่ 2.4(2) มีการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน (หรือในชุมชน) ที่เอื้อตอการจัดกระบวนการ
เรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง
ตัวชี้วัดที่ 2.4(3) แหลงเรียนรูในโรงเรียน (หรือในชุมชน) เกิดขึ้นจากความรวมมือ รวมคิด และ
รวมแรงรวมใจ ระหวางชุมชนกับโรงเรียน
พันธกิจที่3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน (3มิติ 11 ตัวชี้วัด)
ตัวชีว้ ดั ที่ 3.1 (1) โรงเรียนมีการดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ภายในโรงเรียน อยางนอย 3 ดาน อาทิ ดานการจัดการขยะ การจัดการทรัพยากรนํา้ การอนุรกั ษพลังงาน
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการสารเคมี การจัดการพื้นที่สีเขียว การสงเสริมการ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมการจัดซื้อ/ใชวัสดุ อุปกรณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และดานอื่นๆ เปนตน
ซึ่งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละดาน อาจประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ที่
หลากหลาย (ตั ว อย า งเช น ด า นการจั ด การขยะ กิ จ กรรมที่ โรงเรี ย นดํ า เนิ น งานประกอบด ว ย
การประชาสัมพันธ/รณรงคลดขยะในรูปแบบตางๆ โครงการปุยหมักจากเศษใบไม ธนาคารขยะรีไซเคิล
ขยะแลกเครื่องเขียน หองเรียนปลอดถังขยะ ชมรมตาวิเศษ เปนตน)
ตัวชี้วัดที่ 3.1(2) โรงเรียนมีการเก็บและการรวบรวมขอมูลสถิติทั้งกอนและหลังการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เพื่อใชประโยชนในการประเมินความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม (เชน ปริมาณขยะ/
ปริมาณนํ้า/คาไฟฟา/ปริมาณกลองโฟมและถุงพลาสติกที่ลดลง จํานวนสิ่งมีชีวิตที่พบในสวนปาของ
โรงเรียน บัญชีการสั่งซื้อวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวนนักเรียนที่รวมทํากิจกรรม เปนตน)
ตัวชีว้ ดั ที่ 3.1(3) ครู บุคลากร และ นักเรียนมีสว นรวมในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน (พิจารณาจากเปอรเซ็นตของคนที่เขารวมกิจกรรม)
ตัวชีว้ ดั ที่ 3.1(4) ครู บุคลากร และนักเรียนมีสว นรวมในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแตรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมประเมินผล
รวมรับผล (พิจารณาระดับการมีสวนรวมในกิจกรรม)
ตัวชี้วัดที่3.1(5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละดาน มีการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ อยางนอยดานละ 1 กิจกรรม (หรือ 1 ครั้ง) ตอปการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.1(6) มีการสื่อสาร (รณรงค/ประชาสัมพันธ) ใหทุกคนในโรงเรียนรับทราบ รับรู
และเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน (พิจารณา
จากเปอรเซ็นตของคนที่เขารวมกิจกรรม)
๕๕

ตัวชีว้ ดั ที่ 3.2 (1) สภาพแวดลอมของโรงเรียน สามารถสือ่ หรือสะทอนใหเห็นไดวา โรงเรียนมีการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมเปนอยางดี (มองเห็นเปนรูปธรรม) ตัวอยาง ตัวอาคารออกแบบ
ใหโลงโปรงประหยัดพลังงาน รานคาขายขนม/สินคาทีด่ ตี อ สุขภาพและไมใชถงุ พลาสติก รัว้ โรงเรียนและ
โรงเรียนบริเวณปลูกพืชทองถิ่น/พืชสมุนไพร/ผักปลอดสารพิษ มีปายเชิญชวน/รณรงคดานสิ่งแวดลอม
มีถงั ขยะแยกประเภท มีการทําปุย หมักจากเศษใบไม มีทจี่ อดจักรยานเปนตน (สามารถดูตวั อยางเพิม่ เติม
ไดจากโปสเตอรโครงการโรงเรียนอีโคสคูล
ตัวชี้วัดที่ 3.1(1) บุคลิกลักษณะของครูและบุคลากร แสดงใหเห็นถึงความภาคภูมิใจในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือการเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของโรงเรียน
ตัวชี้วัดที่ 3.2(2) บุคลิกลักษณะของนักเรียน แสดงใหเห็นถึงความภาคภูมิใจในการดําเนิน
กิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของโรงเรียน
ตัวชี้วัดที่ 3.3(3) สภาพแวดลอมและพฤติกรรมของครูและบุคลากร บงบอกหรือแสดงออกให
เห็นถึงความรับผิดชอบที่มีตอสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดที่ 3.3(4) สภาพแวดลอมและพฤติกรรมของนักเรียน บงบอกหรือแสดงออกใหเห็น
ถึงความรับผิดชอบที่มีตอสิ่งแวดลอม
พันธกิจที่ 4: การมีสวนรวมละเครือขายสิ่งแวดลอม (2 มิติ 4 ตัวชี้วัด)
ตัวชีว้ ดั ที่ 4.1(1) ความรวมมือของผูป กครอง ในการเขารวมกิจกรรมตางๆดานสิง่ แวดลอมของ
โรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ
ตัวชี้วัดที่ 4 2(1) ผูปกครองใหการสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน เพื่อใหบรรลุพันธกิจ
ทั้ง 4 ดานของโรงเรียนอีโคสคูล
ตัวชี้วัดที่ 4.2(2) ชุมชนใหการสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน เพื่อใหบรรลุพันธกิจทั้ง
4 ดานของโรงเรียนอีโคสคูล
ทั้งนี้ รูปแบบการสนับสนุนอาจเปนในดานงบประมาณหรือ แรงงาน หรือ แรงงานหรือบุคลากร
หรือ วัสดุ-อุปกรณ ตลอดจนความรวมมือตางๆ

๕๖

เกณฑการพิจารณาตัดสินโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เกณฑการพิจารณาตัดสินโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ
(กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สวนที่ ๑
สวนที่ ๒
สวนที่ ๓
สวนที่ ๔
สวนที่ ๕

นโยบาย การสนับสนุน และแผนการดําเนินงาน
๑๐ คะแนน
การสงเสริมความรูค วามเขาใจและการสรางวินยั ในการจัดการขยะมูลฝอย
๒๐ คะแนน
กระบวนการปลูกฝงและสงเสริมการมีสว นรวมในการจัดการขยะมูลฝอย
๒๐ คะแนน
การดําเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โดยใชหลัก 3Rs
๕๐ คะแนน
การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริม
๑๐ คะแนน
คุณภาพสิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน
สวนที่ ๖ ผลสําเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ
๓๐ คะแนน
รวม ๑๔๐ คะแนน
เกณฑการตัดสิน

ประเด็นพิจารณาใหคะแนน

๑. นโยบาย การสนับสนุน และแผนการดําเนินงาน (๑๐ คะแนน)
๑.๑ นโยบายและการสื่อสารนโยบาย
ของผูบริหารภายในโรงเรียน
(๓ คะแนน)

๑. กําหนดนโยบายหรือวิสัยทัศนที่รวมหารือกับผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก
กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน กรรมการนักเรียนและหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนตน
๒. ผูบ ริหารมีการสือ่ สารนโยบายหรือวิสยั ทัศนไปยังผูเ รียน และบุคลากรทัง้ ใน
๓. กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะผูรับผิดชอบ
โครงการ และบทบาทหนาที่โดยใชรูปแบบการบริหารจัดการแบบ
มีสวนรวม

๕๗

เกณฑการตัดสิน

ประเด็นพิจารณาใหคะแนน

๑.๒ การสนับสนุนของผูบริหารโรงเรียน
(๓ คะแนน)

๑. มีการสนับสนุนดานตางๆ อยางเปนรูปธรรม
๒. มีการประสานกับหนวยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อการ
สนับสนุนโครงการจนประสบผลสําเร็จ
๓. มีการติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่
กําหนดไวและความคืบหนาของการดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ

๑.๓ แผนและวิธีการดําเนินงานของ
โรงเรียนปลอดขยะ รวมทั้งแผนการ
สรางวินัยและจิตสํานึกใหกับผูเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน (๔ คะแนน)

๑. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานเปนลายลักษณอกั ษร ซึง่ ประกอบดวย
- แผนงานหรือโครงการที่ดําเนินการ
- แผนการสรางวินยั และจิตสํานึกใหกบั ผูเ รียนและบุคลากรในโรงเรียน
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกลาว ควรมีการระบุ
- ขั้นตอนและกรอบเวลา
- งบประมาณที่ตองใช
- ผูรับผิดชอบและ/หรือคณะทํางาน
- เปาหมายที่ชัดเจน
- ตัวชี้วัด

๒. การสงเสริมความรูความเขาใจและการสรางวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย (๒๐ คะแนน)
๒.๑ กระบวนการสงเสริมและเผยแพร
ความรูความเขาใจในและนอกโรงเรียน
(๔ คะแนน)

๑. มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูแกครูและผูเรียน
๒. มีการใหความรูทางเสียงตามสาย หรือจอมอนิเตอรภายในโรงเรียน
๓. มีการใหความรูหนาเสาธง หรือในหองเรียน
๔. มีการจัดทําปายนิเทศ โปสเตอร แผนพับ หรือสิ่งพิมพอื่นๆ
มีการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอยและ
ผลกระทบตางๆ ภายในโรงเรียน

๒.๒ การพัฒนาครู/บุคลากรเพื่อนําไปสู
กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ
(๓ คะแนน)

๑. มีวิธีการพัฒนาครูและบุคลากร ใหมีความรูความเขาใจในการดําเนิน
งานโรงเรียนปลอดขยะตามนโยบายของผูบริหาร ไดแก
- การอบรมชี้แจง หรือ
- การศึกษาดูงาน
๒. บุคลากรและครูที่ไดรับการพัฒนาไดแกบุคคลดังตอไปนี้
- ผูบริหาร
- ครูผูสอน
- นักการภารโรง
- ผูประกอบการคาในโรงเรียน
๓. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เพื่อการปรับปรุงแกไขและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียน
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๒.๓ กระบวนการสงเสริมการสรางวินัย
ในการจัดการขยะมูลฝอยใหแกผูเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน (๕ คะแนน)

๑. มีการจัดกระบวนการการเรียนรูเกี่ยวกับวินัยและความรับผิดชอบตอ
ตนเองและตอสวนรวม
๒. มีการกําหนดกฎระเบียบหรือขอตกลงหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยในโรงเรียน
๓. มีการกําหนดบทบาทความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของตอการจัดการ
ขยะมูลฝอยในโรงเรียน
๔. มีการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมการสรางวินัยการจัดการขยะมูลฝอย
ภายในโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อใหคําแนะนํา
ชวยเหลือการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางการมีวินัยตอตนเองและ
สวนรวม

๒.๔ การบูรณาการหลักสูตรการเรียน
การสอนและความเหมาะสมขององค
ความรู (๕ คะแนน)

๑. โรงเรียนมีการสอดแทรกความรูเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยไวในสาระ
การเรียนรูอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนแกผูเรียน
อยางแทจริง
๒. โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน
ปลอดขยะ หรือหลักสูตรเพิ่มเติมที่เกี่ยวของ
๓. การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนภายหลังจากการบูรณาการ
เขากับกลุมสาระการเรียนรู/หลักสูตรเพิ่มเติม
๔. ความรูเรื่องขยะมูลฝอยมีความเหมาะสมกับผูเรียนในแตละชวงชั้น
อยางแทจริง โรงเรียนมีการมอบหมายครูผูรับผิดชอบในการสอน
อยางชัดเจน

๒.๕ จุดเรียนรูหรือแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน (๓ คะแนน)

๑. มีจุดหรือฐานการเรียนรูในกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
ที่มีประสิทธิภาพ
๒. มีองคความรูท เี่ หมาะสมและสอดคลองกับจุดเรียนรูห รือแหลงเรียนรู
๓. มีศักยภาพของผูเรียนในการนําเสนอ/ถายทอด
- เครื่องมือ/แนวทาง/วิธีการนําเสนอ
- กระบวนการถายทอด
- ศักยภาพของผูนําเสนอ
การประยุกตใชภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น
ในการนําเสนอ

๓. กระบวนการปลูกฝงและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย (๒๐ คะแนน)
๓.๑ การปลูกฝงความรูความเขาใจ
ในกระบวนการการมีสวนรวมใหกับ
นักเรียนแลบุคลากรภายในโรงเรียน
(๖ คะแนน)

๑. มีหนวยการเรียนรูเรื่องการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยหรือมี
การเชิญวิทยากรมาใหความรูในเรื่องดังกลาว
๒. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวม
มีการสรางแรงจูงใจเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
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๓.๒ การมีสวนรวมของนักเรียนและ
๑. จํานวนนักเรียน บุคลากร และกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม
บุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อดําเนินงาน ๒. ระดับการมีสวนรวมของนักเรียน บุคลากร และกลุมเปาหมาย
โรงเรียนปลอดขยะ (๖ คะแนน)
ในการเขารวมกิจกรรม
๓. ผูเขารวมมีการทํากิจกรรมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ
มีการสรางกลุมหรือมีการสงเสริมใหมีการสืบทอดการดําเนินงาน
โรงเรียนปลอดขยะ
๓.๓ การมีสวนรวมของบุคลากรและ
ภาคสวนตางๆ ภายนอกโรงเรียน
เพื่อดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ
(๖ คะแนน)

๑. มีบุคลากรและภาคสวนตางๆ ที่เขารวมหรือสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรม เชน
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- ผูปกครองหรือแกนนําชุมชน
- หนวยงานตางๆ
- บุคลากรภายนอกที่เขามาใชประโยชนพื้นที่หรือดําเนินกิจกรรมใน
โรงเรียน
๒. มีการรวมคิด รวมวางแผน หรือรวมสนับสนุนกิจกรรมกับโรงเรียน มี
การเขารวมทํากิจกรรมกับโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ

๓.๔ การประเมินผลการมีสวนรวมของ
นักเรียนและผูเกี่ยวของตางๆ เพื่อนํา
มาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
โรงเรียนปลอดขยะ (๒ คะแนน)

๑. มีการประชุมหารือระหวางผูเกี่ยวของตางๆ
มีแนวทางการสงเสริม ปรับปรุง หรือพัฒนาการมีสวนรวมในการดําเนิน
งานโรงเรียนปลอดขยะ

๔. การดําเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะปลอดขยะโดยใชหลัก 3Rs (๕๐ คะแนน)
๔.๑ กิจกรรมการลด การใชซํ้า และคัด
แยกนํากลับมาใชประโยชน (3Rs)
(๑๐ คะแนน)

๑. มีกิจกรรมการลดปริมาณขยะที่ชัดเจน
๒. มีกิจกรรมการใชซํ้าในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
๓. มีกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและการนํากลับมาใชประโยชน
ที่ชัดเจน

๔.๒ กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
แกโรงเรียน (๑๐ คะแนน)

๑. มีแผนการดําเนินโครงการดานการจัดการขยะอินทรียภ ายในโรงเรียน
๒. มีการอบรมใหความรูดานการจัดการขยะอินทรีย
๓. มีการศึกษาดูงานใหความรูด า นการจัดการขยะอินทรียอ ยางนอย ๑ ครัง้
๔. มีกิจกรรมการลดขยะอินทรีย เชน การทานอาหารใหหมดจาน
การตักอาหารแตพอทาน เปนตน
๕. มีกิจกรรมการแปรรูปหรือการนําขยะอินทรียไปใชประโยชนใน
ดานตางๆ ที่หลากหลาย เชน นําไปเลี้ยงสัตว นําไปผลิตกาซชีวภาพ ทํา
นํ้าหมักจุลินทรีย ทําปุยหมักชีวภาพเลี้ยงไสเดือน เปนตน
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๔.๓ กิจกรรมการจัดการขยะรีไซเคิล
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
แกโรงเรียน (๑๐ คะแนน)

๑. มีแผนการดําเนินโครงการดานการจัดการขยะรีไซเคิลภายในโรงเรียน
๒. มีการอบรมใหความรูดานการจัดการขยะรีไซเคิล
๓. มีการศึกษาดูงานใหความรูดาน การจัดการขยะรีไซเคิลอยาง
นอย ๑ ครั้ง
๔. มีกิจกรรมการลดขยะรีไซเคิล เชน การใชภาชนะใชซํ้า เปนตน
๕. มีกิจกรรมการดําเนินการกับขยะรีไซเคิลเชน ธนาคารขยะรีไซเคิล
ผาปารีไซเคิล ตลาดนัดรีไซเคิล ขยะแลกไข/สิ่งของ รานศูนยบาท ตลาด
นัดมือสอง สิ่งประดิษฐที่สรางรายได เปนตน

๔.๔ กิจกรรมการจัดการขยะทั่วไปอยาง ๑. มีการคัดแยกขยะทั่วไปอยางชัดเจนเปนระบบ
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแก
๒. มีกิจกรรมการลดขยะทั่วไป เชน การกําหนดมาตรการการหามนํา
โรงเรียน (๕ คะแนน)
ขนมขบเคี้ยวมาจําหนาย การหามนําโฟมและถุงพลาสติกเขามาใน
โรงเรียน เปนตน
๓. มีการนําไปใชประโยชนและ/หรือการรวบรวมสงมอบไปกําจัด
เชน การทําสิ่งประดิษฐ การเพาะตนกลา เปนตน
๔.๕ กิจกรรมการจัดการขยะอันตราย
อยางมีประสิทธิภาพและไมกอใหเกิด
อันตรายแกผูเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียน (๕ คะแนน)

๑. มีการใหความรูเกี่ยวกับอันตรายของขยะอันตราย วิธีการจัดเก็บ
ที่ถูกตอง
๒. มีกิจกรรมการลดขยะอันตรายที่ชัดเจน เชน การปรับเปลี่ยนการใช
อุปกรณไฟฟาที่มีอายุการใชงานนานขึ้น เปนตน
มีการคัดแยกขยะอันตรายและรวบรวมสงมอบไปกําจัดอยางชัดเจนเปน
ระบบ

๔.๖ ระบบเอกสารและขอมูล
การวิเคราะห การแสดงผลขอมูล และ
การติดตามประเมินผล (๑๐ คะแนน)

๑. มีการบันทึกขอมูลปริมาณขยะแตละประเภทกอน-หลัง
การดําเนินงาน
๒. มีการวิเคราะหเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
๓. มีการติดตามประเมินผลกิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินการไปแลว
๔. มีระบบฐานขอมูลและการประมวลผลขอมูลปริมาณขยะแตละ
ประเภท เชน ในรูปของ chart ตารางขอมูล ขอมูลรายเดือน/รายป
เปนตน
มีการเผยแพรและแสดงผลในรูปแบบตางๆ เชน การจัดนิทรรศการ แผน
พับ สื่อสิ่งพิมพ เปนตน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
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๕. การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน (๑๐ คะแนน)
๕.๑ การจัดการขยะมูลฝอยโดยการ
ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๕ คะแนน)

๑. ความพอประมาณ เชน ผูเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องการบริโภคที่
พอประมาณ ลด ละ เลิกการบริโภคที่เกินพอดีเหลือเปนขยะ เปนตน
๒. ความมีเหตุผล เชน ผูเรียนรูจกั การเลือกใชและซื้อสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑที่มีบรรจุภัณฑที่ยอยสลายได หรือมีวัสดุ
ที่สามารถนําไปใชซํ้าหรือรีไซเคิลได เปนตน
๓. ภูมิคุมกัน เชน การสอนใหผูเรียนใชจายอยางประหยัด มีการบริโภค
สินคาอุปโภคบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อชวยลดปริมาณ
กาซเรือนกระจกและการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน
๔. เงื่อนไขความรู เชน ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของรอบดาน จนสามารถทําใหกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
บรรลุผลสําเร็จ
๕. เงื่อนไขคุณธรรม เชน ผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความมุงมั่นในการ
ทํากิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะใหประสบความสําเร็จ เปนตน

๕.๒ การสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
(๕ คะแนน)

๑. โรงเรียนมีกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียนปลอดขยะอยางเปนรูปธรรม
- การประหยัดพลังงาน เชน การปดไฟ ปดเครื่องปรับอากาศที่
ไมใชแลว เปนตน
- การจัดการนํ้า ไดแก การไมเปดนํ้าทิ้งไว การตรวจตราวัสดุอุปกรณ
ไมใหชํารุด
- การจัดการดิน ไดแก การนําขยะอินทรียมาแปรรูปเปนสารปรับ
สภาพดิน
๒. กิจกรรมอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับสงเสริม
หรือดําเนินการควบคูไปกับกิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน
- การบําบัดนํ้าเสีย เชน การติดตั้งถังดักไขมัน เปนตน
๓. กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียน
๔. การสงเสริมใหผูเรียนที่มีบานพักอาศัยใกลเคียงกันเดินทางมา
พรอมกัน (Car Pool)
๕. การจัดบริเวณที่จอดรถของผูเรียน บุคลากร และผูปกครอง ไมใหเกิด
มลภาวะทางอากาศและเสียงแกผูเรียน
๖. โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม รมรื่น สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย

๖. ผลสําเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ (๓๐ คะแนน)

๖๒

เกณฑการตัดสิน

ประเด็นพิจารณาใหคะแนน

๖.๑ ผลสําเร็จการดําเนินกิจกรรม
(๑๕ คะแนน)

๑. ระดับความรูความเขาใจของผูเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
๒. พฤติกรรมของผูเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
๓. มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลงอันเนื่องมาจากผูเรียนและบุคลากรตาง
ตระหนักถึงความสําคัญของการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
๔. มีศักยภาพการเปนแหลงเรียนรู

๖.๒ ความยั่งยืนในการดําเนินงาน
(๑๕ คะแนน)

๑. ความยั่งยืนของระบบการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน
๒.เกิดเครือขายโรงเรียน/ชุมชน ที่มีกิจกรรมดานการจัดการขยะมูลฝอย
๓. มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยน แกไข โครงการ/กิจกรรม ใหเหมาะสมกับ
สถานศึกษา วิถีชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมทองถิ่น และบริบทพื้นที่

๖๓

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียว
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดดําเนินการโครงการหองเรียนสีเขียว (Green
Learning Room Project) ใหกบั โรงเรียนตางๆ ทัว่ ประเทศอยางตอเนือ่ ง ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปจจุบนั
โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ การปลูกฝงทัศนคติการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ รูคุณคา และรักษา
สิ่งแวดลอมใหแกเยาวชน โดยผานกระบวนการเรียนการสอนในหองเรียนสีเขียวและกิจกรรมนอก
หองเรียนสีเขียว จนเกิดผลในเชิงพฤติกรรมรวมทั้งขยายผลไปสูครอบครัวและชุมชนตอไป และปจจุบัน
มีโรงเรียนเขารวมโครงการหองเรียนสีเขียวรวมทั้งสิ้น ๔๑๔ โรงเรียน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
เพื่อเปนการขยายผลการดําเนินงานโครงการหองเรียนสีเขียวสูการบริหารจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดลอมของโรงเรียนอยางเปนระบบ โดยสงเสริมใหโรงเรียน สามารถนําความรูดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอมไปใชควบคูกับการดําเนินกิจการของโรงเรียนทั้งทางดานการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการโรงเรียน รวมทั้งเปนการประเมินและติดตามผลงานของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
กฟผ. จึงไดดําเนินโครงการยกระดับหองเรียนสีเขียวมุงสูโรงเรียนสีเขียว เพื่อสรางเครือขายรักษพลังงาน
ดวยความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดใหมกี าร
ประเมินผลการดําเนินงานดานการอนุรกั ษพลังงานและสิง่ แวดลอมของโรงเรียน เพือ่ เปนแนวทางในการ
ผลักดันใหโรงเรียนมีการดําเนินงานดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมตอไป
โครงการยกระดั บ ห อ งเรี ย นสี เขี ย ว มุ  ง สู  โรงเรี ย นสี เขี ย วเพื่ อ สร า งเครื อ ข า ยรั ก ษ พ ลั ง งาน
มีวัตถุประสงค ดังนี้
๑. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน
๒. ขยายองคความรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมสูโรงเรียนเครือขาย
ครอบครัวและชุมชน
๓. เปนการกระตุนใหโรงเรียนดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
๔. เปนการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
หองเรียนสีเขียว
๖๔

กรอบแนวคิดโรงเรียนสีเขียว
จากวัตถุประสงคดังกลาวขางตน จึงกําหนดใหโรงเรียนสีเขียวในที่นี้ หมายถึง โรงเรียนที่
การดําเนินงานดานการอนุรักษพลังงานที่ขยายผลตอจากการดําเนินงานหองเรียนสีเขียว ดวยการนํา
หลักการดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม บูรณาการหรือผนวกเขาไปในการดําเนินการของ
โรงเรียนทั้งระบบ และกําหนดใหโรงเรียนสีเขียว มีองคประกอบดังตอไปนี้
๑. เปนโรงเรียนที่มีนโยบายและระบบการดําเนินงาน (การบริหารจัดการ)
ดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม (ประเด็นที่ ๑)
๒. เปนโรงเรียนทีม่ กี ารจัดการ ดานการใชทรัพยากร (พลังงาน นํา้ และผลิตภัณฑตา งๆ)
การปองกันและจัดการมลพิษ (นํ้า อากาศ ขยะ) รวมทั้งมีการจัดการสภาพ
ภูมิทัศน และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทั่วไป (ประเด็นที่ ๓-๗)
๓. เปนโรงเรียนที่มีการบูรณาการความรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน (ประเด็นที่ ๒)
๔. เปนโรงเรียนที่มีการขยายผลการดําเนินงานดานการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมสู โรงเรียนใกลเคียง และชุมชน (ประเด็นที่ ๘)
การประเมินโรงเรียนสีเขียว จึงครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
๑. นโยบายและระบบการดําเนินการตามนโยบายของโรงเรียน (โรงเรียนมีนโยบาย
มีระบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ผูบริหารใหการสนับสนุน)
๒. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
๓. การจัดการดานการใชพลังงานในโรงเรียน
๔. การจัดการดานการใชนํ้าและนํ้าทิ้งในโรงเรียน
๕. การจัดซื้อ/การใชผลิตภัณฑ และการจัดการขยะในโรงเรียน
๖. การดูแลคุณภาพอากาศในโรงเรียน
๗. สภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่เอื้อตอการเรียนรูดานการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
๘. โครงการ/ กิจกรรมรวมระหวางโรงเรียนกับโรงเรียนใกลเคียงและชุมชน

๖๕

แนวทางการตอบคําถามและใหขอมูล
ขอควรปฏิบัติ
๑. โรงเรียนควรตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานโรงเรียนสีเขียว โดยอาจประกอบ
ดวยคณะทํางานยอยแยกตามประเด็นการประเมินหรือตามลักษณะของปญหา
เชน คณะทํางานดานพลังงาน คณะทํางานดานนํ้า คณะทํางานดานขยะ ฯลฯ
๒. คณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้ง ควรทําความเขาใจแบบประเมิน
โรงเรียนสีเขียว ในแตละประเด็นโดยละเอียด
๓. รวบรวมขอมูลและสถิติการใชทรัพยากรของโรงเรียนเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
และเพื่อประโยชนในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
๔. รวบรวมหลักฐานประกอบแบบประเมินฯ เพื่อยืนยันการดําเนินงานดานการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน เชน จดหมาย รายงานการประชุม
หนังสือแตงตัง้ รูปถาย ขาวในสือ่ สิง่ พิมพ สือ่ วิดที ศั น โดยจัดหมวดหมูใ หสอดคลอง
กับรายละเอียดในแบบประเมิน
๕. โรงเรียนจะตองสงหลักฐานประกอบพรอมแบบประเมินโรงเรียนสีเขียว มายัง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เพื่อใหคณะกรรมการฯ ไดตรวจและคัดเลือก
โรงเรียนสําหรับการตรวจเยี่ยมในพื้นที่จริง
ขอควรปฏิบัติในวันที่คณะกรรมการประเมินทําการตรวจเยี่ยมพี้นที่จริงของโรงเรียน
๑. การตรวจสอบของคณะเจาหนาที่ จะใชเวลาประมาณ ๑ วัน
๒. โรงเรียนควรจัดเตรียมคณะกรรมการหรือคณะทํางานและผูเกี่ยวของใน
แตละหมวดใหพรอม
๓. การตรวจจะแบงเปน ๒ สวนคือ
- การตรวจสอบเอกสารการดําเนินงานดานการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
- การตรวจสอบสถานที่จริง โรงเรียนควรเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวของใน
การพาคณะกรรมการเดินตรวจสถานที่จริง

๖๖

การใหคะแนนรายองคประกอบ และสรุปผลรายประเด็น
คานํ้าหนักคะแนน (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน)
องคประกอบการเปนโรงเรียนสีเขียว

จํานวน
(ขอ)

องคประกอบ ๑. เปนโรงเรียนที่มีนโยบายและระบบการดําเนิน
(การบริหารจัดการ) ดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
ประเด็นที่ ๑ นโยบายและระบบการดําเนินการตามนโยบายของโรงเรียน

นํ้าหนัก
(คะแนน)
๔๘

๑๖

๔๘
๒๑๐

องคประกอบ ๒. โรงเรียนที่มีการจัดการ ดานการใชทรัพยากร (พลังงาน นํ้า
และผลิตภัณฑ ตาง ๆ) การปองกันและจัดการมลพิษ (นํ้า อากาศ ขยะ) รวม
ทั้งมีการจัดการสภาพภูมิทัศน และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทั่วไป
ประเด็นที่ ๓ การจัดการดานการใชพลังงานในโรงเรียน low carbon
school – ๕๐% ของโรงเรียนลดใชพลังงาน - ชุมชน

๓๓

๙๙

ประเด็นที่ ๔. การจัดการดานการใชนํ้าและนํ้าทิ้งในโรงเรียน

๑๒

๓๖

ประเด็นที่ ๕. การจัดซื้อ/การใชผลิตภัณฑ และการจัดการขยะในโรงเรียน

๘

๒๔

ประเด็นที่ ๖. การดูแลคุณภาพอากาศในโรงเรียน

๖

๑๘

ประเด็นที่ ๗ สภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่เอื้อตอการเรียนรูดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม

๗

๒๑

องคประกอบ ๓. เปนโรงเรียนที่มีการบูรณาการความรูดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอมในหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ประเด็นที่ ๒ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

๔๒
๑๔

๑๒

องคประกอบ๔. โรงเรียนที่มีการขยายผลการดําเนินงานดานอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมสูโรงเรียนใกลเคียง และชุมชน
ประเด็นที่ ๘ โครงการ/ กิจกรรมรวมระหวางโรงเรียนกับโรงเรียนใกลเคียง
และชุมชน
รวมคานํ้าหนักคะแนน

๔๒

๔

๑๒

๑๐๐

๓๐๐

๖๗

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (ภาพรวมของโรงเรียนสีเขียว)
คะแนนที่คํานวณได (เต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ระดับคุณภาพ

แปลคุณภาพ

๘๐ - ๑๐๐

๓

ผานการประเมินเปนโรงเรียนสีเขียว

๗๐ – ๗๙

๒

ระดับดี

๖๐ – ๖๙

๑

ระดับพอใช

วิธีคํานวณหาคาคะแนนรายประเด็น
คาคะแนนที่ได X คานํ้าหนักคะแนนรายประเด็น
คะแนนเต็ม(การใหระดับคุณภาพ)

ประเด็นที่ ๑ นโยบายและระบบการดําเนินการตามนโยบายของโรงเรียน
ลําดับ

ประเด็นยอย

๑

โรงเรียนมีนโยบายดานการ
อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมที่เปน
ลายลักษณอักษร

 มีการประชุมผูที่เกี่ยวของเรื่องการ
จัดทํานโยบายประกอบดวยผูบริหาร
โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผูนํา
ทองถิ่น/ชุมชน ตัวแทนผูปกครอง
ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนครู/บุคลากร
ตัวแทนรานคา และผูมีสวนเกี่ยวของ
 มีการจัดทํานโยบายเปนลายลักษณ
อักษร
 มีการจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอกั ษร
ปรากฏเปนขอความในเอกสาร และมีการติด
ประกาศในโรงเรียนอยางชัดเจน

๒

นโยบายดังกลาวมีสาระ
ครอบคลุมประเด็นการ
ใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ

 มีนโยบายดานพลังงาน
 มีนโยบายดานนํ้าใช
 มีนโยบายดานวัสดุ ครุภัณฑตางๆ

๓

นโยบายดังกลาวมีสาระ
ครอบคลุมประเด็นการ
จัดการของเสียอยาง
เหมาะสม

 มีนโยบายดานนํ้าทิ้ง
 มีนโยบายดานขยะ/สารพิษ
 มีนโยบายดานมลพิษทางอากาศ

๖๘

มี

ไมมี

รายละเอียด

ประเด็นที่ ๑ นโยบายและระบบการดําเนินการตามนโยบายของโรงเรียน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

มี

ไมมี

รายละเอียด

๔

บุคลากรครูในโรงเรียน
รับทราบเกี่ยวกับนโยบาย
อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมของโรงเรียน

 บุคลากรครูรับทราบนโยบาย
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
 บุคลากรครูรับทราบนโยบาย
รอยละ ๕๐ – ๗๙
 บุคลากรครูรับทราบนโยบาย
นอยกวารอยละ ๕๐

๕

บุคลากรอืน่ ๆ เชน นักการ
ภารโรง ผูจําหนายอาหารใน
โรงเรียน ฯลฯ รับทราบเกี่ยว
กับนโยบายอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน

 บุคลากรรับทราบนโยบาย
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
 บุคลากรรับทราบนโยบาย
รอยละ ๕๐ – ๗๙
 บุคลากรรับทราบนโยบาย
นอยกวารอยละ ๕๐

๖

นักเรียนรับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน

 นักเรียนรับทราบนโยบาย
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
 นักเรียนรับทราบนโยบาย
รอยละ ๕๐ – ๗๙
 นักเรียนรับทราบนโยบาย
นอยกวา รอยละ ๕๐

๗

โรงเรียนมีการจัดตั้งคณะ
กรรมการหรือคณะทํางาน
เพื่อดําเนินงานทางดาน
การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมของโรงเรียน
ครอบคลุมทั้ง ๘ ประเด็น

 มีการจัดตั้งคณะกรรมการครอบคลุมทั้ง
๘ ประเด็น ไดแก
ประเด็นที่ ๑ นโยบายและระบบ
การดําเนินการตามนโยบายของ
โรงเรียนประเด็นที่ ๒ หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน
ประเด็นที่ ๓ การจัดการดานการใช
พลังงานในโรงเรียน
ประเด็นที่ ๔ การจัดการดานการใชนํ้า
และนํ้าทิ้งในโรงเรียน
ประเด็นที่ ๕ การจัดซื้อ/การใช
ผลิตภัณฑ และการจัดการขยะใน
โรงเรียน
ประเด็นที่ ๖ การดูแลคุณภาพอากาศ
ในโรงเรียน

๖๙

ประเด็นที่ ๑ นโยบายและระบบการดําเนินการตามนโยบายของโรงเรียน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

มี

ไมมี

รายละเอียด
ประเด็นที่ ๗ สภาพแวดลอมและภูมิ
ทัศนที่เอื้อตอการเรียนรูดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
ประเด็นที่ ๘ โครงการ/กิจกรรมรวม
ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียนใกลเคียง
และชุมชน

๗๐

๘

มีการกําหนดบทบาทและ
หนาที่ของคณะกรรมการ/
คณะทํางานแตละชุดอยาง
ชัดเจน

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ/คณะ
ทํางาน
 วางแผนกําหนดมาตรการ
 ดําเนินการตามแผน
 ติดตามประเมินผล
 ปรับปรุงพัฒนา

๙

คณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งตามนโยบายดาน
การอนุรักษพลังงานและสิ่ง
แวดลอม มีการจัดประชุม

 ประชุมคณะกรรมการ ทั้ง ๘ ประเด็น
กอนเริ่มดําเนินการ
 ประชุมคณะกรรมการ ทั้ง ๘ ประเด็น
ระหวางดําเนินการ
 ประชุมคณะกรรมการ ทั้ง ๘ ประเด็น
สรุปผลการดําเนินการ

๑๐

โรงเรียนมีการจัดทําแผน
ปฏิบัติการดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม

 มีการจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร ดานการ
อนุรกั ษพลังงานและสิง่ แวดลอมที่
ครอบคลุมทัง้ ๘ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ นโยบายและระบบการ
ดําเนินการ ตามนโยบายของโรงเรียน
ประเด็นที่ ๒ หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน
ประเด็นที่ ๓ การจัดการดานการใช
พลังงานในโรงเรียน
ประเด็นที่ ๔ การจัดการดานการใชนํ้า
และนํ้าทิ้งในโรงเรียน
ประเด็นที่ ๕ การจัดซื้อ/การใช
ผลิตภัณฑ และการจัดการขยะใน
โรงเรียน

ประเด็นที่ ๑ นโยบายและระบบการดําเนินการตามนโยบายของโรงเรียน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

มี

ไมมี

รายละเอียด
ประเด็นที่ ๖ การดูแลคุณภาพอากาศ
ในโรงเรียน
ประเด็นที่ ๗ สภาพแวดลอมและภูมิ
ทัศนที่เอื้อตอการเรียนรูดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
ประเด็นที่ ๘ โครงการ/กิจกรรมรวม
ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียนใกลเคียงและ
ชุมชน

๑๑

โรงเรียนไดจัดใหมี
การสํารวจปญหาและ
สถานการณการใชทรัพยากร
และการรักษา
สิ่งแวดลอมของโรงเรียน
กอนการจัดทําแผน
ปฏิบัติการ

 มีการสํารวจดานพลังงาน
 มีการสํารวจดานนํ้าใช
 มีการสํารวจดานขยะ

๑๒

มีการวิเคราะหหรือใชขอมูล
ดานพลังงานที่สํารวจได ใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ครั้งนี้

 มีการวิเคราะหหรือใชขอมูลดาน
พลังงานที่สํารวจได
 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
 มีการดําเนินการปฎิบัติตามแผน
 มีการประเมินผล

๑๓

มีการวิเคราะหหรือใชขอมูล
การใชนํ้าและนํ้าทิ้ง ที่สํารวจ
ได ในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ ครั้งนี้

 มีการวิเคราะหหรือใชขอมูลดาน
พลังงานที่สํารวจได
 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
 มีการดําเนินการปฎิบัติตามแผน
 มีการประเมินผล

๑๔

มีการวิเคราะหหรือใชขอมูล
เกี่ยวกับขยะในโรงเรียน ที่
สํารวจได ในการจัดทําแผน
ปฏิบัติการ ครั้งนี้

 มีการวิเคราะหหรือใชขอมูลเกี่ยวกับ
ขยะที่สํารวจได
 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
 มีการดําเนินการปฎิบัติตามแผน
 มีการประเมินผล

๗๑

ประเด็นที่ ๑ นโยบายและระบบการดําเนินการตามนโยบายของโรงเรียน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

๑๕

โรงเรียนใหการสนับสนุนงบ
ประมาณเพื่อจัดทํากิจกรรม
ดานการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม

 มีการสนับสนุนงบประมาณเพือ่ จัดทํา
กิจกรรมดานการอนุรกั ษพลังงานและ
สิง่ แวดลอม ครอบคลุมทัง้ ๘ ประเด็น
ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ นโยบายและระบบการ
ดําเนินการตามนโยบายของโรงเรียน
ประเด็นที่ ๒ หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอน
ประเด็นที่ ๓ การจัดการดานการใช
พลังงานในโรงเรียน
ประเด็นที่ ๔ การจัดการดานการใชนาํ้
และนํา้ ทิง้ ในโรงเรียน
ประเด็นที่ ๕ การจัดซือ้ /การใชผลิตภัณฑ
และการจัดการขยะในโรงเรียน
ประเด็นที่ ๖ การดูแลคุณภาพอากาศใน
โรงเรียน
ประเด็นที่ ๗ สภาพแวดลอมและ
ภูมทิ ศั นทเี่ อือ้ ตอการเรียนรูด า นการ
อนุรกั ษพลังงานและสิง่ แวดลอม
ประเด็นที่ ๘ โครงการ/กิจกรรมรวม
ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียนใกลเคียงและ
ชุมชน

๑๖

ไดมีการดําเนินงาน (จัด
กิจกรรมหรือจัดทําโครงการ
ตางๆ) ตามที่ระบุไวในแผน
ปฏิบัติการ

 รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
 รอยละ ๕๐ - ๗๙
 นอยกวารอยละ ๕๐

๗๒

มี

ไมมี

รายละเอียด

ประเด็นที่ ๒ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ลําดับ

ประเด็นยอย

มี

ไมมี

รายละเอียด

๑๗

ในปการศึกษาที่ผานมาและ
ปการศึกษานี้โรงเรียนมีการ
จัดทําโครงการ/กิจกรรม
ดานการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมที่จัดโดยครู
หรือ นักเรียน

มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมดานการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
 พลังงานหมุนเวียน
 การประหยัดพลังงาน
 การใชนํ้า
 การจัดการนํ้าทิ้ง
 ขยะและการจัดการ
 อื่นๆ ระบุ ____________

๑๘

โรงเรียนมีการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมที่เนน
การสื่อสารใหความรู และ
ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
พลังงานและสงเสริมการใช
พลังงานหมุนเวียน แกครู
บุคลากรอื่นๆ และนักเรียน
ในโรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม
 ติดปายรณรงค/โปสเตอร/สติกเกอร ที่
ใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
ในพื้นที่ของโรงเรียน
 จัดหา/จัดทํา/แจกแผนพับ/เอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิก ที่ใหความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
 มีระบบสื่อสารผานเสียงตามสาย/วิทยุ/
โทรทัศน เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
 กิจกรรมรณรงค/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยจัดให
กับบุคลากรครู และบุคลากรอื่นๆ ใน
โรงเรียน
 กิจกรรมรณรงค/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยจัดให
แกนักเรียน ในโรงเรียน
 อื่นๆ _______

๗๓

ประเด็นที่ ๒ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

๑๙

โรงเรียนมีการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมสื่อสาร/
รณรงคเพื่อใหความรูและ
ปลูกจิตสํานึกใน
การอนุรักษนํ้า แกครู
บุคลากรอื่นๆ และนักเรียน
ในโรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม
 ติดปายรณรงค/โปสเตอร/สติกเกอร
ที่ใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษนํ้า
ในพื้นที่ของโรงเรียน
 จัดหา/จัดทํา/แจกแผนพับ/เอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ใหความรูเกี่ยวกับ
การอนุรักษนํ้า
 มีระบบสื่อสารผานเสียงตามสาย/วิทยุ/
โทรทัศน เกี่ยวกับการอนุรักษนํ้า
 กิจกรรมรณรงค/อบรม/สัมมนา/ดู
งานเกี่ยวกับการ อนุรักษนํ้า โดยจัดให
กับบุคลากรครูและบุคลากรอื่นๆ ใน
โรงเรียน
 กิจกรรมรณรงค/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
เกี่ยวกับการอนุรักษนํ้า โดยจัดใหแก
นักเรียน ในโรงเรียน
 อื่นๆ _______________________

๒๐

โรงเรียนมีการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมดานการ
สื่อสาร/รณรงคเพื่อใหความ
รูและปลูกจิตสํานึกใน ดาน
การอุปโภคบริโภคอยางพอ
เพียง และการจัดการขยะ
อยางเหมาะสม แกครู บุ
คลากรอื่นๆ และนักเรียนใน
โรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม
 ติดปายรณรงค/โปสเตอร/สติกเกอร
ที่ใหความรูเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค
และจัดการขยะ รวมถึงการคัดแยกขยะ
ในพื้นที่ของโรงเรียน
 จัดหา/จัดทํา/แจกแผนพับ/เอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ใหความรูเกี่ยวกับ
การอุปโภค และบริโภค และจัดการ
ขยะอยางเหมาะสม
 มีระบบสื่อสารผานเสียงตามสาย/วิทยุ/
โทรทัศน เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค
และจัดการขยะอยาง
เหมาะสม
 กิจกรรมรณรงค/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
เกี่ยวกับ การอุปโภคบริโภคอยาง
พอเพียง และจัดการขยะอยาง
เหมาะสม ใหแกครูและบุคลากรอื่นๆ
ในโรงเรียน

๗๔

มี

ไมมี

รายละเอียด

ประเด็นที่ ๒ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

มี

ไมมี

รายละเอียด
 กิจกรรมรณรงค/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคอยาง
พอเพียง และจัดการขยะอยาง
เหมาะสมใหแกนักเรียนในโรงเรียน
 อื่นๆ _____________________

๒๑

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
เสริมสรางบทบาทและ
การมีสวนรวมของครู
บุคลากรอื่นๆ และนักเรียน
ในการอนุรักษพลังงาน

กิจกรรมเสริมสรางบทบาทและการมี
สวนรวมในการอนุรักษพลังงาน
 สายตรวจพลังงาน
 จัดตั้งชมรมอนุรักษพลังงาน
 กิจกรรมวันลดใชพลังงาน
 สื่อ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐเกี่ยวกับการ
ลดใชพลังงาน
 กิจกรรมเสาร-อาทิตย ลดใชพลังงาน
ในโรงเรียน (ครูหรือบุคลากรอื่นๆ ที่มา
ทํางานในวันเสารอาทิตยใหใชหอง
ทํางานรวมกัน)
 กิจกรรม Big Cleaning Day
 อื่นๆระบุ ____________________

๒๒

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมบทบาทและการมี
สวนรวมของครู บุคลากร
อื่นๆ และนักเรียน ดานการ
อนุรักษนํ้า

กิจกรรมสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวม
 สายตรวจนํ้า
 จัดตั้งชมรมอนุรักษนํ้า
 กิจกรรมชวยกันดูแลจุดสูญเสีย
รั่วไหลของนํ้า เชน พบนํ้ารั่วไหล
ติดสัญลักษณแสดง
 กิจกรรมการใหความรูด า นการอนุรกั ษนาํ้
และการบําบัดนํา้ เสียนํา้ ทิง้ ตามศาสตรของ
พระราชา
 กิจกรรมประกวดคําขวัญดานการ
อนุรักษนํ้า
 อื่นๆระบุ ____________________

๗๕

ประเด็นที่ ๒ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

๒๓

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสง
เสริมบทบาทและ
การมีสวนรวมของครู
บุคลากรอื่นๆ และนักเรียน
ในดานการจัดการขยะตาม
แนวคิด 1A3Rs ไดแก หลีก
เลี่ยงหรือ(Avoid) ลด
(Reduce) การใชวัสดุ
สิ้นเปลือง และการใชซํ้า
(Reuse) วัสดุครุภัณฑตางๆ
รวมทั้งการจัดการขยะ แปร
สภาพโดยผานกระบวนการ
และนํากลับมาใชใหม
(Recycle)
(1A 3Rs)

กิจกรรมสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวม
 กิจกรรมลดการใชวัสดุใชครั้งเดียวแลว
ทิ้ง เชน แผนโฟม กลองอาหารโฟม
ถุงพลาสติก แกวนํ้าพลาสติก ฯลฯ
 กิจกรรมการใชซํ้า เชน การใชกระดาษ
สองหนา หรือ สามหนา (สําหรับ
คนตาบอด) การซอมบํารุงวัสดุ
ครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องใชตางๆ
 โครงการธนาคารขยะ
 การนําขยะมาใชประโยชน เชน
การจัดทํา EM จากขยะในโรงเรียน
 กิจกรรมการใหความรูด า นการจัดการขยะ
 อื่นๆระบุ __________________

๒๔

โรงเรียนมีการบูรณาการ
ความรูดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอมใน
หลักสูตร/แผนการสอน/
กิจกรรม/กระบวนการเรียน
การสอนในกลุมสาระตางๆ/
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

การเชื่อมโยงสาระดานการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมในกลุมสาระ
 วิทยาศาสตร
ในชั้นปที่ _______
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในชั้นปที่ ________
 สุขศึกษาและพละศึกษา
ในชั้นปที่ _______
 ภาษาไทย
ในชั้นปที่ _______
 ภาษาตางประเทศ
ในชั้นปที่ _______
 คณิตศาสตร
ในชั้นปที่ _______
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใน
ชั้นปที่ _______
 ศิลปะ ในชั้นปที่ _______
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู

๗๖

มี

ไมมี

รายละเอียด

ประเด็นที่ ๒ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

มี

ไมมี

รายละเอียด

๒๕

โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน เพื่อให
ความรูและปลูกจิตสํานึกใน
การอนุรักษพลังงานและสิ่ง
แวดลอม

 สราง/พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
เพื่อใหความรูและปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
 มีการใชสื่อที่หลากหลายรูปแบบและ
สอดคลองกับความรูและปลูกจิตสํานึก
ในการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
 มีการใชสื่อในหองเรียนสีเขียวเพื่อให
ความรูและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง

๒๖

โรงเรียนมีการใชหองเรียน
สีเขียวในการเรียนการสอน
อยางสมํ่าเสมอ (การใช
หองเรียนสีเขียวเปนแหลง
เรียนรูของนักเรียนในรอบ ๑
ปการศึกษา)

 มีการใชหองเรียนสีเขียวในการเรียนการ
สอน

๒๗

โรงเรียนมีการใชหองเรียน
สีเขียวในการใหความรูแก
นักเรียนจากโรงเรียน
ขางเคียง/โรงเรียน
เครือขาย

 มีการใชหองเรียนสีเขียวในการเรียนการ
สอนในการใหความรูแกนักเรียนจาก
โรงเรียนขางเคียง
 มีการนําความรูท่ไี ดจากหองเรียน
สีเขียว ไปเผยแพรสูโรงเรียนเครือขาย

๒๘

โรงเรียนมีการใชหองเรียน
สีเขียวในการใหความรูแก
ชุมชน

 มีการใชหองเรียนสีเขียวในการเรียนการ
สอนในการใหความรูแกชุมชน /
ผูปกครอง

***๒๙

โรงเรียนไดจัดใหมีการบํารุง
รักษาหองเรียนสีเขียว อยาง
สมํ่าเสมอ

 การทําความสะอาดอุปกรณ /
การเปลีย่ นอุปกรณที่ชํารุด

๓๐

นอกจากหองเรียนสีเขียว
แลว โรงเรียนมีการพัฒนา
แหลงเรียนรูดานการอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม ในโรงเรียน

 มีการพัฒนาแหลงเรียนรูดานการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม อื่นๆ
ในโรงเรียน

๗๗

ประเด็นที่ ๒ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

มี

ไมมี

รายละเอียด

๓๑

โรงเรียนมีอาคารที่มีการ
ออกแบบและอุปกรณที่เอื้อ
ตามหลักของการประหยัด
พลังงาน (คํานึงถึงการใช
ประโยชนจาก
ลม แสง ธรรมชาติ
การปองกันรังสีความรอน
เขาทางหลังคา และผนัง)

ลักษณะและที่ตั้งของอาคารในโรงเรียน
 ออกแบบโครงสรางหรืออุปกรณชวย
ถายเทระบายความรอนในอาคารอยาง
มีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสม
 มีการปองกันรังสีความรอนใหกับอาคาร
เชน มีชายคายาว หรือมีการใชอุปกรณ/
ปลูกตนไมบังแดด
 หลังคาของอาคารตางๆ มีความ
เหมาะสมกับการประหยัดพลังงาน เชน
รูปทรงลาดชัน
 พื้นที่โดยรอบอาคารเปนสนามหญาหรือ
พืชคลุมดิน
 มีการใสฉนวนบริเวณหลังคา/หรือผนัง
 มีหนาตางรับแสงสวางที่เพียงพอ
 อาคารมีการออกแบบใชสีที่เอื้อตอการ
เพิ่มแสงสวาง เชน สีขาว สีฟา

๓๒

โรงเรียนจัดใหมีการบันทึก
หนวยการใชไฟฟา
คาไฟฟา ในแตละเดือน โดย
มีการเปรียบเทียบหนวยการ
ใชไฟฟาและ
คาไฟฟา
(ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป)

 มีการบันทึกคาไฟฟาอยางตอเนื่อง ๓ ป
 มีการบันทึกหนวยการใชไฟฟาอยางตอ
เนื่อง ๓ ป
 มีการเปรียบเทียบหนวยการใชไฟฟา /คา
ไฟฟาในแตละเดือน ของทุกป
 มีการรวบรวมขอมูลหนวยการใชไฟฟา
และคาไฟฟาอยางเปนระบบ

ประเด็นที่ ๓ การจัดการดานการใชพลังงานในโรงเรียน
๓๓

๗๘

มีการแสดงสถิติหนวยการ
ใชไฟฟา และคาไฟฟาเพื่อ
กระตุนใหเกิดความตระหนัก
ในพฤติกรรม
การประหยัดพลังงานไฟฟา
ในแตละอาคาร/หอง

 มีการแสดงสถิตหิ นวยการใชไฟฟาและ
คาไฟฟา ของทัง้ โรงเรียนเพือ่ แสดงใน
อาคารเรียนรอยละ ๑๐๐
 มีการแสดงสถิตหิ นวยการใชไฟฟาและ
คาไฟฟา ของทัง้ โรงเรียนเพือ่ แสดงใน
อาคารเรียนรอยละ ๕๐-๙๙
 มีการแสดงสถิตหิ นวยการใชไฟฟาและ
คาไฟฟา ของทัง้ โรงเรียนเพือ่ แสดงใน
อาคารเรียนตํา่ กวารอยละ ๕๐

ประเด็นที่ ๓ การจัดการดานการใชพลังงานในโรงเรียน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

มี

ไมมี

รายละเอียด

๓๔

มีระบบตรวจสอบการ
ปดไฟ ปดเครื่องปรับอากาศ
ปดพัดลม และ
ปดอุปกรณไฟฟาตางๆ
ในหองเรียน เมื่อไมมี
ผูใชงานหรือหลังเลิกเรียน

 มีคาํ สัง่ แตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
 มีการกําหนดมาตรการ ปด-เปด อุปกรณ
เครือ่ งใชไฟฟาในหองเรียน
 มีการดําเนินการตรวจสอบการ ปด-เปด
อุปกรณเครือ่ งใชไฟฟาตามมาตรการทุก
วัน
 สรุปผลการตรวจสอบ ตามมาตรการทีก่ าํ หนด
 มีการนําผลการตรวจสอบไปใชและ
ปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง

๓๕

มีระบบตรวจสอบการปดไฟ
ปดเครื่องปรับอากาศ พัดลม
อุปกรณไฟฟาตางๆ ในหอง
อื่นๆ เชน หองสมุด หอง
พักครู หองปฏิบัติการตางๆ
หองปฐมพยาบาล ฯลฯ
เมื่อไมมีผูใช

มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
 มีการกําหนดมาตรการ ปด-เปด
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาในหองอื่นๆ
 มีการดําเนินการตรวจสอบการ ปด-เปด
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาตามมาตรการ
ทุกวัน
 สรุปผลการตรวจสอบ ตามมาตรการที่
กําหนด
 มีการนําผลการตรวจสอบไปใชและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง

๓๖

มีมาตรการดูแล บํารุง รักษา
เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ ยกเวน
เครื่องปรับอากาศ ใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 มีมาตรการในการสํารวจ ตรวจสอบ
เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ ทุกๆ ๓ เดือนหรือ
ตามมาตรการที่โรงเรียนกําหนด
 กําหนดผูรับผิดชอบบํารุงรักษาอยาง
ชัดเจน
 มีการบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟา เชน
หลอดไฟปละ ๑ ครั้ง และพัดลม
กระติกนํ้ารอนไฟฟา เครื่องใชไฟฟา
อื่น ๆ อยางนอยปละ ๒ ครั้ง
 มีการบันทึกการบํารุงรักษาอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟา
 การซอมแซมและเปลี่ยนอุปกรณให
พรอมใชงาน

๗๙

ประเด็นที่ ๓ การจัดการดานการใชพลังงานในโรงเรียน (ตอ)
ลําดับ

๘๐

ประเด็นยอย

มี

ไมมี

รายละเอียด

๓๗

โรงเรียนมีมาตรการเพื่อ
ควบคุมดูแลใหมีการตั้ง
อุณหภูมิของเครื่องปรับ
อากาศ ใหอยูที่ ๒๕ องศา
เซลเซียสขึ้นไป

 มีมาตรการการใชเครื่องปรับอากาศ
อยางมีประสิทธิภาพโดยกําหนดใหตั้ง
อุณหภูมิที่ ๒๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ติดตามอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศ
 มีมาตรการการใชเครื่องปรับอากาศ
อยางมีประสิทธิภาพโดยกําหนดใหตั้ง
อุณหภูมิที่ ๒๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ติดตามหองที่มีเครื่องปรับอากาศ
 มีสื่อประชาสัมพันธหรือสติ๊กเกอร
รณรงคการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับ
อากาศที่ ๒๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป

๓๘

โรงเรียนมีมาตรการในการ
กําหนดเวลาเปด-ปดเครื่อง
ปรับอากาศ

 มีมาตรการในการกําหนดชวงเวลาเปดปด เครื่องปรับอากาศในโรงเรียน
 มีการกําหนดผูรับผิดชอบตรวจสอบการ
เปด-ปด เครื่องปรับอากาศ
 มีการประชาสัมพันธมาตรการการเปดปดเครื่องปรับอากาศ

๓๙

โรงเรียนมีมาตรการบํารุง
รักษาเครื่องปรับอากาศที่ติด
ตั้งในหอง/อาคารตางๆ ของ
โรงเรียน

 มีการแตงตั้งคณะทํางานดูแลบํารุงรักษา
และกําหนดมาตรการ
 ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (ลาง
เครื่องปรับอากาศ) ปละ ๒ ครั้ง
 มีการตรวจสอบและทําความสะอาด
แผนกรองเดือนละ ๑ ครั้ง

๔๐

โรงเรียนมีการใชเครื่องปรับ
อากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร ๕

 โรงเรียนมีการใชเครือ่ งปรับอากาศทีม่ ี
ฉลากประหยัดไฟเบอร ๕ รอยละ ๕๐
ขึน้ ไป
 โรงเรียนมีการใชเครื่องปรับอากาศที่มี
ฉลากประหยัดไฟเบอร ๕ รอยละ ๔๐๔๙
 โรงเรียนมีการใชเครื่องปรับอากาศที่มี
ฉลากประหยัดไฟเบอร ๕ รอยละ ๓๐๓๙

ประเด็นที่ ๓ การจัดการดานการใชพลังงานในโรงเรียน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

มี

ไมมี

รายละเอียด

๔๑

มีการติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศในตําแหนงที่
เหมาะสม

 ระยะทางจาก Fan coil unit
(คอยลเย็น) ถึง Condensing unit
(คอยลรอน) ไมเกิน ๕ เมตร
 ติดตั้ง Condensing unit (คอยล
รอน) อยูในตําแหนงที่ไมโดนแสงแดด
สองเต็มที่ หรือมีการบังแดดใหเครื่อง
Condensing unit (คอยลรอน)
 มีหลังคาปองกันความรอนสําหรับ
Condensing unit (คอยลรอน)
 ไมนําสิ่งของไปวางกีดขวางบริเวณ
Condensing unit (คอยลรอน)

๔๒

ลักษณะของหองที่
เหมาะสมในการติดตั้งเครื่อง
ปรับอากาศ

 ไมมีรอยรั่วขอบประตูและหนาตาง (ไมมี
รอยรั่ว ที่ผนัง ฝา เพดาน ประตู)
 พัดลมดูดอากาศปดมิดชิด
 หองที่ไดมีการแกไขไมใหความรอน
เขามาภายในหองได

๔๓

มีรมเงาของพรรณไม หรือมี
วัสดุปองกันความรอน เชน
มาน ระเบียง ชายคา ฯลฯ
เพื่อชวยลดการถายเทความ
รอนเขาสูตัวอาคาร/หองที่มี
การปรับอากาศ

 มีมา นหรืออุปกรณทกี่ นั แดดหรือลดความ
รอน กอนเขาสูห อ งทีม่ เี ครือ่ งปรับอากาศ
 มีชายคากันแสงแดด
 มีตนไมปองกันความรอน

๔๔

หองที่มีเครื่องปรับอากาศ
ไมมี ตนไม ตูปลา อาง
ลอยดอกไม ที่กอใหเกิด
ความชื้น (ยกเวนหองปฏิบัติ
การวิทยาศาสตร)

 ไมมีแหลงกําเนิดความชื้นเลย
 มีการนําตนไมมาไวในหอง
 มีการนําอางนํ้า ตูปลามาไวในหอง

๔๕

มีการเก็บกองกระดาษ ลัง
เอกสาร ในหองที่มีเครื่อง
ปรับอากาศ ยกเวนหอง
ธุรการและหองถายเอกสาร

 ไมมีการเก็บกองกระดาษ ลังเอกสาร ใน
หองที่มีการปรับอากาศ
 จํานวนหองปรับอากาศที่มีการเก็บ กอง
กระดาษ ลัง เอกสารจํานวน ๑ หอง
 จํานวนหองปรับอากาศที่มีการเก็บ กอง
กระดาษ ลัง เอกสารจํานวนมากกวา
๒ หอง

๘๑

ประเด็นที่ ๓ การจัดการดานการใชพลังงานในโรงเรียน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

๔๖

มีการใชเครื่องใชไฟฟาที่ให
ความรอนในหองที่มีเครื่อง
ปรับอากาศ (เชน เครื่องถาย
เอกสาร กระติกตมนํ้ารอน
เตาไฟฟา หมอหุงขาวไฟฟา
เครื่องปงขนมปง ฯลฯ)

 ไมมีการใชเครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน
ในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ
 มีการใชเครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน
ในหองที่มีเครื่องปรับอากาศจํานวน ๑
หอง
 มีการใชเครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน
ในหองที่มีเครื่องปรับอากาศจํานวน
มากกวา ๒ หอง

๔๗

มีการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับ
อากาศที่ตั้งแต ๒๕ องศา
เซลเซียสขึ้นไป
ในขณะใชงาน

 มีการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่
๒๕องศาเซลเซียสขึ้นไป รอยละ ๑๐๐
 มีการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ
ที่ ๒๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป รอยละ
๙๐-๙๙
 การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ ๒๕
องศาเซลเซียสขึ้นไป รอยละ ๘๐-๘๙

๔๘

มีการเปด-ปดเครื่องปรับ
อากาศเปนเวลาหรือ
ตามเวลาที่โรงเรียนได
กําหนดไว

 มีการเปด-ปดเครื่องปรับอากาศเปน
เวลาหรือตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด คิด
เปนรอยละ ๑๐๐
 มีการเปด-ปดเครื่องปรับอากาศเปน
เวลาหรือตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด
รอยละ ๙๐-๙๙
 มีการเปด-ปดเครื่องปรับอากาศเปน
เวลาหรือตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด
รอยละ ๘๐-๘๙

๔๙

มีการเปดเครื่องปรับอากาศ
ทิ้งไวโดยไมมีคนอยูในหอง

 ไมมีหองที่เปดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว
 มีหองที่เปดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว
จํานวน ๑ หอง
 มีหองที่เปดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว
ตั้งแตจํานวน ๒ หองขึ้นไป

๕๐

มีการดูแล บํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศใหอยูใน
สภาพที่ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 มีการลางเครื่องปรับอากาศปละ ๒ ครั้ง
 มีการทําความสะอาดแผนกรองฝุน
(filter) เครือ่ งปรับอากาศ ๑ เดือนตอครัง้
 มีกําหนดเวลาการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ

๘๒

มี

ไมมี

รายละเอียด

ประเด็นที่ ๓ การจัดการดานการใชพลังงานในโรงเรียน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

มี

ไมมี

รายละเอียด

๕๑

มีการดูแล รักษาหลอดไฟ
ใหอยูในสภาพที่ใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

 มีการทําความสะอาดหลอดไฟ และโคม
ไฟ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

๕๒

มีการดูแล รักษาพัดลม ให
อยูในสภาพที่ใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

 มีการทําความสะอาดใบพัดลม และ
หลอลื่นแกนหมุน อยางนอยปละ
๒ ครั้ง

๕๓

มีการดูแล รักษาตูเย็น
ใหอยูในสภาพที่ใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

 มีการทําความสะอาดตูเย็น อยางนอย
เดือนละ ๑ ครั้ง

๕๔

มีการดูแล รักษาเครื่องใช
ไฟฟาอื่นๆ เชน โทรทัศน
กระติกนํ้ารอน ใหอยูใน
สภาพที่ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 มีการทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
อื่นๆ เชน โทรทัศน กระติกนํ้ารอน
อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง

๕๕

มีการใชแสงสวางจาก
ธรรมชาติ เพื่อลดการใช
ไฟฟา

 มีหองที่ใชแสงสวางจากธรรมชาติ
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป
 มีหองที่ใชแสงสวางจากธรรมชาติ
รอยละ ๔๐ - ๕๙
 มีหองที่ใชแสงสวางจากธรรมชาติ
รอยละ ๒๐ - ๓๙

๕๖

มีการใชหลอดไฟประเภท
หลอดไส (Incandescent)
ในพื้นที่ตางๆ ของโรงเรียน

คิดเปนรอยละของหลอดไฟทั้งโรงเรียน
 ไมมีการใชหลอดไฟประเภทหลอดไส
 มีการใชหลอดไสไมเกินรอยละ ๓
 มีการใชหลอดไสไมเกินรอยละ ๕

๕๗

มีการใชหลอดไฟ LED
ภายในโรงเรียน

 มีการใชหลอดไฟ LED รอยละ ๙ ขึน้ ไป
 มีการใชหลอดไฟ LED รอยละ ๖ - ๘
 มีการใชหลอดไฟ LED รอยละ ๓ - ๕

๘๓

ประเด็นที่ ๓ การจัดการดานการใชพลังงานในโรงเรียน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

๕๙

มีการใชสวิตชแยกหรือสวิตช
กระตุกในพื้นที่อื่นนอกเหนือ
จากหองเรียน เชน หอง
ธุรการ หองสมุด หองพัก
ครู หรือระเบียงทางเดิน
(การใชสวิตชแยกเหมาะกับ
พื้นที่บางสวน การใชสวิตช
กระตุกเหมาะกับพื้นที่ทีใช
พื้นที่นอยหรือพื้นที่จํากัด
เฉพาะเทานั้น)

 มีการใชสวิตชแยกภายในหองธุรการ
 มีการใชสวิตชแยกและสวิตชกระตุกใน
พื้นที่หองพักครู
 มีการใชสวิตชแยกในหองสมุด

๖๐

มีการทําสัญลักษณเพื่อ
บงบอกตําแหนงของ
หลอดไฟที่แผงสวิตชไฟ และ
โคมไฟสัมพันธกัน
ในกรณีที่มีหลอดไฟมากกวา
๑ ตําแหนง
ในหองเรียน

 มีการทําสัญลักษณเพื่อบงบอกตําแหนง
ของหลอดไฟที่แผงสวิตซไฟและโคมไฟ
สัมพันธกัน รอยละ ๖๐ ขึ้นไป
 มีการทําสัญลักษณเพื่อบงบอกตําแหนง
ของหลอดไฟที่แผงสวิตซไฟและโคมไฟ
สัมพันธกัน รอยละ
๔๐-๕๙
 มีการทําสัญลักษณเพื่อบงบอกตําแหนง
ของหลอดไฟที่แผงสวิตซไฟและโคมไฟ
สัมพันธกัน รอยละ
๒๐-๓๙

๖๑

มีการทําสัญลักษณเพื่อ
บงบอกตําแหนงของ
หลอดไฟที่แผงสวิตชไฟ และ
โคมไฟสัมพันธกัน
ในกรณีที่มีหลอดไฟมากกวา
๑ ตําแหนง
ในหองอื่น ยกเวนหองเรียน
เชน หองพักครู หองธุรการ
เปนตน

 มีการทําสัญลักษณเพื่อบงบอกตําแหนง
ของหลอดไฟที่แผงสวิตซไฟและโคมไฟ
สัมพันธกัน รอยละ ๖๐ ขึ้นไป
 มีการทําสัญลักษณเพื่อบงบอกตําแหนง
ของหลอดไฟที่แผงสวิตซไฟและโคมไฟ
สัมพันธกัน รอยละ
๔๐-๕๙
 มีการทําสัญลักษณเพื่อบงบอกตําแหนง
ของหลอดไฟที่แผงสวิตซไฟและโคมไฟ
สัมพันธกัน รอยละ
๒๐-๓๙

๘๔

มี

ไมมี

รายละเอียด

ประเด็นที่ ๓ การจัดการดานการใชพลังงานในโรงเรียน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

๖๒

มีการเปดไฟทิ้งไวเมื่อไมมีคน
อยูในหอง

มี

ไมมี

รายละเอียด
 ไมมีหองที่เปดไฟทิ้งไว
 มีหองที่เปดไฟทิ้งไว จํานวน ๑ หอง
 มีหองที่เปดไฟทิ้งไวตั้งแตจํานวน
๒ หองขึ้นไป

ประเด็นที่ ๔ การจัดการดานการใชนํ้าและนํ้าทิ้งในโรงเรียน
๖๓

มีการถอดปลั๊กเครื่องใช
ไฟฟาออกหลังเลิกใชงาน
หรือหลังเลิกเรียนหรือในวัน
หยุด (ยกเวนตูเย็น
ตูแชไอศกรีม หรืออุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาที่จําเปน)

 มีการถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทั้งหมด
 มีการถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟา
รอยละ ๙๕ ขึ้นไป
 มีการถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟา
รอยละ ๙๐ ขึ้นไป

๖๔

มีการเก็บบันทึกขอมูลหนวย
การใชนํ้า เพื่อนํามาใชเปน
ฐานขอมูล
ในการจัดการเรื่องนํ้าใช
ในโรงเรียน

 มีการบันทึกคานํ้าอยางตอเนื่อง ๓ ป
 มีการบันทึกหนวยการใชนํ้าอยาง
ตอเนื่อง ๓ ป
 มีการเปรียบเทียบหนวยการใชนาํ้ /คานํา้
ในแตละเดือน ของทุกป
 มีการรวบรวมขอมูลหนวยการใชนํ้าและ
คานํ้าอยางเปนระบบ

๖๕

มีการแสดงสถิติหรือปริมาณ
การใชนํ้า
รายเดือน/ปเพื่อสรางความ
ตื่นตัวในการประหยัดนํ้า

 มีการแสดงสถิตหิ นวยการใชนาํ้ และคานํา้
ของทั้งโรงเรียนเพื่อแสดงในอาคารเรียน
และหองเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
 มีการแสดงสถิตหิ นวยการใชนาํ้ และคานํา้
ของทั้งโรงเรียนเพื่อแสดงในอาคารเรียน
และหองเรียนรอยละ ๖๐-๗๙
 มีการแสดงสถิตหิ นวยการใชนาํ้ และคานํา้
ของทั้งโรงเรียนเพื่อแสดงในอาคารเรียน
และหองเรียนรอยละ ๔๐-๕๙

๘๕

ประเด็นที่ ๔ การจัดการดานการใชนํ้าและนํ้าทิ้งในโรงเรียน (ตอ)
ลําดับ

๘๖

ประเด็นยอย

มี

ไมมี

รายละเอียด

๖๖

โรงเรียนมีระบบตรวจสอบ
การรั่วไหลของนํ้า

 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการรั่วไหลของนํ้า
 มีการกําหนดมาตรการตรวจสอบ
การรั่วไหลของนํ้า
 มีการดําเนินการตรวจสอบการรั่วไหล
ของนํ้าตามมาตรการทุกวัน
 สรุปผลการตรวจสอบ ตามมาตรการที่
กําหนด
 มีการนําผลการตรวจสอบไปใชและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง

๖๗

โรงเรียนมีมาตรการหรือ
กําหนดเวลาในการบํารุง
รักษาอุปกรณที่เกี่ยวกับการ
ใชนํ้าอยางสมํ่าเสมอ

 มีมาตรการในการกําหนดชวงเวลา
ในการบํารุงรักษาอุปกรณที่เกี่ยวกับการ
ใชในโรงเรียน
 มีการกําหนดผูรับผิดชอบตรวจสอบการ
ในการบํารุงรักษาอุปกรณที่
เกี่ยวกับการใชในโรงเรียน
 มีการประชาสัมพันธมาตรการการใน
การบํารุงรักษาอุปกรณที่เกี่ยวกับ
การใชในโรงเรียน

๖๘

โรงเรียนมีการใชก็อกนํ้ารุน
ประหยัดนํ้า (มี Aerator)
หรือรุนกานโยก

 มีการใชกอกนํ้ารุนประหยัดนํ้า/
รุนกานโยก รอยละ ๙ ขึ้นไป
 มีการใชกอกนํ้ารุนประหยัดนํ้า/
รุนกานโยก รอยละ ๖ – ๘
 มีการใชกอกนํ้ารุนประหยัดนํ้า/
รุนกาน
รอยละ ๓-๕

๖๙

โรงเรียนมีการใชสุขภัณฑรุน
ประหยัดนํ้า ในหองนํ้าที่มี
การใชสุขภัณฑแบบชักโครก

 มีการใชสุขภัณฑรุนประหยัดนํ้า
รอยละ ๙ ขึ้นไป
 มีการใชสุขภัณฑรุนประหยัดนํ้า
รอยละ ๖ – ๘
 มีการใชสุขภัณฑรุนประหยัดนํ้า
รอยละ ๓-๕

ประเด็นที่ ๔ การจัดการดานการใชนํ้าและนํ้าทิ้งในโรงเรียน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

มี

ไมมี

รายละเอียด

๗๐

อุปกรณจา ยนํา้ ในโรงเรียน (ทอ
และวาวล ก็อกนํา้ สุขภัณฑ
ฯลฯ) มีการรัว่ ไหลของนํา้
หรือไม

 ไมพบการรั่วไหลของนํ้า
 พบการรั่วไหลของนํ้าจํานวน ๑ จุด
 พบการรั่วไหลของนํ้าจํานวน ๒ จุด

***๗๑

โรงเรียนไดกําหนดและสราง
ระบบการคัดแยก
เศษอาหารออกจากภาชนะ
ที่จะลางทุกครั้ง

 มีการคัดแยกขยะออกจากภาชนะ
 มีการคัดแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ
 มีการนําเศษอาหารไปทําประโยชนอื่นๆ
เชน ทําปุยหมัก

๗๒

มีการติดตั้งถังดักไขมัน เพื่อ
ดักไขมันของนํ้าทิ้ง
จากโรงครัว/โรงอาหาร

 มีบอพัก
 มีบอพัก และตะแกรงดักไขมัน
 มีถังดักไขมัน พรอมตะแกรง

***๗๓

มีการรวบรวมไขมัน
ออกจากถังดักไขมันอยาง
สมํ่าเสมอ

 ทุกอาทิตย
 ทุก ๒ อาทิตย
 ทุกเดือน

๗๔

มีการจัดการกับไขมันที่
ดักไดอยางเหมาะสม

 นําไขมันไปทําประโยชนอื่นๆ
 ตักไขมันใสกระสอบพักใหแหงกอนนํา
ไปทิ้ง
 ตักไขมันไปทิ้งขยะโดยไมรอใหแหง

๗๕

โรงเรียนจัดใหมีการบําบัด
นํ้าเสียดวยวิธีการอื่นๆ
กอนปลอยลงสูแหลงนํ้าใน
โรงเรียนหรือชุมชน (ถามี)

 มีเครื่องตีนํ้าหรือบําบัดนํ้ากอนปลอยสู
สาธารณะ
 มีพืชที่สามารถใชบําบัดนํ้าได เชน
ผักตบชวา และธูปฤาษี
 มีการใช EM ในการปรับสภาพนํ้า
 อื่น ๆ

ประเด็นที่ ๕ การจัดซื้อ/ การใชผลิตภัณฑและการจัดการขยะในโรงเรียน
๗๖

โรงเรียนมีมาตรการหรือ
ระเบียบการเกี่ยวกับ
การตรวจสอบและทบทวน
ความตองการวัสดุ ครุภัณฑ
ตางๆ เพื่อใหมี
การจัดซื้อเทาที่จําเปน

 แผนการงบประมาณในการจัดซื้อ
 ระบบตรวจสอบพัสดุคงเหลือเพื่อเตรียม
การจัดซื้อ
 การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ

๘๗

ประเด็นที่ ๕ การจัดซื้อ/ การใชผลิตภัณฑและการจัดการขยะในโรงเรียน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

มี

ไมมี

รายละเอียด

๗๗

โรงเรียนมีมาตรการหรือ
ระเบียบการเกี่ยวกับการ
เลือกซื้อวัสดุ ครุภัณฑ และ
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่ง
แวดลอม เชน
เครื่องใชที่มีฉลากประหยัด
ไฟเบอร ๕ ก็อกนํ้ารุน
ประหยัดนํ้า ผลิตภัณฑที่มี
บรรจุภัณฑที่ไมสิ้นเปลือง
และสามารถ Recycle ได

 มีวสั ดุ ครุภณ
ั ฑทเี่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
เชน มาตรฐาน มอก. เบอร ๕ คุณสมบัติ
กอกนํา้ ประหยัดพลังงาน
 มีการกําหนดมาตรฐานอายุการใชงานของ
อุปกรณทจี่ ะซือ้
 มีการกําหนดคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของอุปกรณทจี่ ะซือ้

๗๘

โรงเรียนมีมาตรการหรือ
ระเบียบการในการคัดเลือก
สินคาหรืออาหารที่
ไมกอใหเกิดขยะ เขามาวาง
จําหนายในโรงเรียน

 ติดปายประกาศการจําหนายสินคา
 ระเบียบและขอปฏิบตั ใิ นการจําหนายสินคา
 มีขอตกลงรวมกันระหวางโรงเรียนและ
ผูขาย

๗๙

มีการแสดงสถิติปริมาณขยะ
รายเดือน/ปเพื่อสรางความ
ตื่นตัวในการลด/แยกขยะ

 มีการแสดงสถิติปริมาณขยะ ทุกสัปดาห
 มีการแสดงสถิติปริมาณขยะ ทุกเดือน
 มีการแสดงสถิตปิ ริมาณขยะ ทุก ๒ เดือน

๘๐

มีการจัดใหบุคลากร/
นักเรียนแยกขยะทั้งหมด ใน
โรงเรียน (ทุกประเภทของ
ขยะและทุกพื้นที่) อยาง
เหมาะสมและเปนรูปธรรม

 มีการจัดวางถังขยะโดยแยกประเภท
ของขยะ
 มีการติดสติ๊กเกอรบอกประเภทของ
ถังขยะ
 ใหความรูความเขาใจแกนักเรียนในการ
แยกขยะและทิ้งลงถังไดถูกตอง

ประเด็นที่ ๖ การดูแลคุณภาพอากาศในโรงเรียน
๘๑

๘๘

โรงเรียนไดมีการประสานกับ
ผูรับซื้อหรือรับวัสดุจากการ
คัดแยกมูลฝอย เพื่อนํากลับ
มาใชใหม (Recycle)

 มีการแสดงสถานที่รับซื้อหรือรับวัสดุ
จากการคัดแยก
 รายละเอียดของการรับซื้อ
 การมีสวนรวมของการนําวัสดุอุปกรณที่
Recycle นํามาใชใหม

ประเด็นที่ ๖ การดูแลคุณภาพอากาศในโรงเรียน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

มี

ไมมี

รายละเอียด

๘๒

โรงเรียนมีการนําขยะ
อินทรีย (เศษอาหาร) มาทํา
นํ้าหมักชีวภาพ (EM) ทํา
ปุยหมัก หรือมอบใหกับโรง
เลี้ยงสุกรหรืออื่นๆ โดยมี
ระบบการจัดเก็บและ
ขนยายอยางเหมาะสม

 การคัดแยกขยะอินทรีย (เศษอาหาร)
อยางชัดเจน
 มีผลิตภัณฑนาํ้ หมักชีวภาพ (EM) ปุย หมัก
 มีการนําผลิตภัณฑมาใชงาน

๘๓

โรงเรียนมีการลดปริมาณขยะ
แตละประเภทไดอยางเหมาะ
สม

 โรงเรียนมีมาตรการการลดปริมาณขยะ
แตละประเภทไดอยางเหมาะสม
 มีการใหความรูในการลดปริมาณขยะ
 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน ในการ
ลดขยะ
 มีการจัดทําขอมูลการลดปริมาณขยะ
ของโรงเรียน

๘๔

โรงเรียนมีการปองกันกลิ่น
จากแหลงกําเนิดกลิ่นทุก
ชนิดเชน กองขยะ/ถังขยะ
หองสวมหรือทอนํ้าทิ้งใน
โรงเรียน

 มีกําหนดมาตรการในการปองกันกลิ่น
จากแหลงกําเนิดกลิ่นทุกชนิด
 มีเครื่องมือและอุปกรณในการปองกัน
กลิ่นจากแหลงกําเนิด
 มีการกําจัดกลิ่นจากแหลงกําเนิด
ทุกวันอยางสมํ่าเสมอ

๘๕

โรงเรียนมีการปลูกพันธุไม
เพื่อชวยดูดซับสารพิษ และ
เปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน

 ปลูกพันธุไมชนิดตาง ๆ จํานวน
๙ ชนิดขึ้นไป
 ปลูกพันธุไมชนิดตาง ๆ จํานวน
๖-๘ ชนิดขึ้นไป
 ปลูกพันธุไมชนิดตาง ๆ จํานวน
๓-๕ ชนิดขึ้นไป

๘๙

ประเด็นที่ ๖ การดูแลคุณภาพอากาศในโรงเรียน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

๘๖

โรงเรียนมีการจัดระเบียบ
การจราจรหนาโรงเรียน ใน
ชวงเวลารับ - สงนักเรียน
เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะการ
จราจรติดขัด

มี

ไมมี

รายละเอียด
 มีการกําหนดมาตรการและแผนการ
ดําเนินการจัดจราจร
 แตงตัง้ คณะกรรมการและดูแลรับผิดชอบ
เกีย่ วกับจราจร
 มีการบริหารจัดการใหรถสามารถผาน
ไดคลองตัว
 มีครูเวร นักเรียน อํานวยความสะดวก
ในการรับสง

ประเด็นที่ ๗ สภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่เอื้อตอการการเรียนรู
ดานอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

๙๐

๘๗

มีการเผาขยะในโรงเรียน

 ไมมีการเผาขยะในโรงเรียน
 มีการเผาขยะในโรงเรียนโดยใชเตาเผา
แบบไรควัน
 มีการเผาขยะในโรงเรียนโดยไมมีเตาเผา

๘๘

มีการใชฆาแมลง หรือยา
ปราบศัตรูพืช ที่ผลิตจาก
สารเคมี ภายในโรงเรียน

 มีการใชสมุนไพรในการกําจัดศัตรูพืช
 มีการใชยาปราบศัตรูพืชที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม หรือ EM
 ใชสารเคมีในวันที่ไมมีนักเรียน (วันหยุด)

๘๙

โรงเรียนไดกาํ หนดใหพนื้ ที่
ทัง้ หมดภายในโรงเรียน เปน
พืน้ ทีป่ ลอดบุหรี่ ๑๐๐ %

 กําหนดมาตรการพื้นที่เขตปลอดบุหรี่
อยางเครงครัดมีพนื้ ทีป่ ลอดบุหรี่ ๑๐๐ %
 มีปาย สัญลักษณ เขตปลอดบุหรี่
 สงเสริมกิจกรรมใหนักเรียน บุคลากร
ใหเห็นอันตรายและโทษของบุหรี่
 มีบทลงโทษกับผูที่สูบบุหรี่ในโรงเรียน
 มีการขยายผลการดําเนินงานไปยัง
ผูปกครองนักเรียนและชุมชนรอบ
โรงเรียนการสรางคานิยมไมสูบบุหรี่และ
จัดสภาพแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่

ประเด็นที่ ๗ สภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่เอื้อตอการการเรียนรู
ดานอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

มี

ไมมี

รายละเอียด

๙๐

โรงเรียนมีการพัฒนาพื้นที่สี
เขียวเพื่อสรางความรมเย็น
และเอื้อตอการใชประโยชน
ของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน

 พื้นที่สีเขียวเพื่อสรางความรมเย็นและ
เอื้อตอการใชประโยชนของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนรอยละ ๒๐
 พื้นที่สีเขียวเพื่อสรางความรมเย็นและ
เอื้อตอการใชประโยชนของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนรอยละ ๑๕
 พื้นที่สีเขียวเพื่อสรางความรมเย็นและ
เอื้อตอการใชประโยชนของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนรอยละ ๑๐

๙๑

โรงเรียนมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยแกบุคลากร
และนักเรียนในโรงเรียน

 มาตรการดานการรักษาความปลอดภัย
ในโรงเรียนดวยกลองวงจรปด
 มาตรการดานการรักษาความปลอดภัย
ในโรงเรียนดานความรับผิดชอบของ
แผนกรักษาความปลอดภัย
 มาตรการดานการรักษาความปลอดภัย
จากอัคคีภัยในโรงเรียน เชน กริ่ง/
ออดแจงเตือน ถังดับเพลิง พรอมราย
ละเอียดวาติดตั้งไวตรงไหน

๙๒

โรงเรียนมีการกําหนดชวง
เวลาทําความสะอาดอาคาร
ครุภัณฑ และวัสดุอุปกรณ
ตางๆ (นอกจากเครื่องใช
ไฟฟา) อยางชัดเจน

 มีการกําหนดชวงระยะเวลาในการ
ทําความสะอาดอาคาร
 มีการกําหนดชวงระยะเวลาในการ
ทําความสะอาดครุภัณฑ
 มีการกําหนดชวงระยะเวลาในการ
ทําความสะอาดวัสดุอุปกรณตางๆ
(นอกจากเครื่องใชไฟฟา)

๙๑

ประเด็นที่ ๘ โครงการ/ กิจกรรมรวมระหวางโรงเรียนกับโรงเรียนใกลเคียงและชุมชน
ลําดับ

ประเด็นยอย

๙๓

โรงเรียนมีพื้นที่หรืออาคาร
จัดเก็บวัสดุครุภัณฑที่รอใช
หรือไมไดใชเพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอย

 ระบุสถานที่จัดเก็บวัสดุครุภัณฑ
 มีการจําแนกวัสดุครุภัณฑ
 สรุปผลการปฏิบัติงานรายละเอียดผูรับ
ผิดชอบ

๙๔

โรงเรียนมีพื้นที่หรืออาคาร
จัดเก็บ (พัก) ขยะและเศษ
อาหารกอนนําไปจัดการดวย
วิธีการตางๆ และเปนพื้นที่
ที่ไมสงกลิ่นรบกวนสมาชิกใน
ั จรไปมา
โรงเรียนหรือผูท สี่ ญ

 มีพื้นที่หรืออาคารในการจัดเก็บขยะ
และเศษอาหารที่เหมาะสม
 ไมสงกลิ่นรบกวนสมาชิกในโรงเรียน
 ไมสง กลิน่ รบกวนชุมชนและผูส ญ
ั จรไปมา

๙๕

โรงเรียนมีมาตรการการดูแล
และปองกันการแพรระบาด
ของสัตวที่เปนพาหนะนําโรค
อยางไร

 มีมาตรการการดูแลและปองกันการแพร
ระบาดของสัตวทเี่ ปนพาหนะนําโรค
 มีหนวยงานภายนอกมาตรวจสอบและ
ดูแลใหความรูห รือมีการรณรงค สงเสริม
บุคลากรภายในโรงเรียน
 มีหนวยงานภายนอกมาดูแลและปองกัน
กําจัดสัตวทเี่ ปนพาหนะนําโรคในโรงเรียน
 อืน่ ๆ

๙๖

โรงเรียนมีมาตรการและ
ควบคุมดูแลไมใหมีสุนัข
จรจัด เขามาอาศัยใน
โรงเรียน

 มีมาตรการควบคุมดูแลไมใหมีสุนัข
จรจัดเขามาอยูภายในโรงเรียน
 รณรงคและขอความรวมมือ งดให
อาหารกับสุนัขที่ไมมีเจาของ
 จัดเก็บขยะโดยเฉพาะเศษอาหารใหมดิ ชิด
เพื่อจะไดไมเปนแหลงอาหารของสุนัข
 จัดเจาหนาที่ตรวจสอบไมใหสุนัข
เขามาในโรงเรียน

๙๗

ในรอบปที่ผานมา โรงเรียน
มีการจัดกิจกรรมดานการ
อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมรวมกับ
หนวยงานอื่นๆ

 มีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวย
งานอื่นๆ จํานวน ๓ ครั้งขึ้นไป ตอป
 มีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอมรวมกับ
หนวยงานอื่นๆ จํานวน ๒ ครั้งตอป

๙๒

มี

ไมมี

รายละเอียด

ประเด็นที่ ๘ โครงการ/ กิจกรรมรวมระหวางโรงเรียนกับโรงเรียนใกลเคียงและชุมชน (ตอ)
ลําดับ

ประเด็นยอย

มี

ไมมี

รายละเอียด
 มีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอมรวมกับ
หนวยงานอื่นๆ จํานวน ๑ ครั้งตอป

๙๘

โรงเรียนมีการจัดทํากิจกรรม
เผยแพรรณรงคดานการ
อนุรักษพลังงานสูครอบครัว
และชุมชน (โรงเรียนจัดเอง
โดยจัดในพื้นที่ของโรงเรียน
หรือชุมชน)

 มีการจัดกิจกรรมเผยแพรรณรงคดาน
การอนุรักษพลังงานสูครอบครัวและ
ชุมชน จํานวน ๓ ครั้งขึ้นไป ตอป
 มีการจัดกิจกรรมเผยแพรรณรงคดาน
การอนุรักษพลังงานสูครอบครัวและ
ชุมชน จํานวน ๒ ครั้งตอป
 มีการจัดกิจกรรมเผยแพรรณรงคดาน
การอนุรักษพลังงานสูครอบครัวและ
ชุมชน จํานวน ๑ ครั้งตอป

๙๙

ในรอบปที่ผานมา โรงเรียนมี
การเชิญครูหรือนักเรียนจาก
โรงเรียนอื่น เขารวมกิจกรรม
ดานการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมที่จัดโดย
โรงเรียน

 มีการเชิญครูหรือนักเรียนจากโรงเรียน
อื่น เขารวมกิจกรรม จํานวน ๓ ครั้ง
ขึ้นไป ตอป
 มีการเชิญครูหรือนักเรียนจากโรงเรียน
อื่น เขารวมกิจกรรม จํานวน ๒ ครั้ง
ตอป
 มีการเชิญครูหรือนักเรียนจากโรงเรียน
อื่น เขารวมกิจกรรม จํานวน ๑ ครั้ง
ตอป

๑๐๐

ในรอบปที่ผานมา โรงเรียน
มีการสงครูหรือนักเรียนใน
โรงเรียนเขารวมกิจกรรม
ดานการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมที่จัดโดย
โรงเรียนอื่น

 มีการสงครูหรือนักเรียนในโรงเรียนเขา
รวมกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมที่จัดโดยโรงเรียนอื่น
จํานวน ๓ ครั้งขึ้นไป ตอป
 มีการสงครูหรือนักเรียนในโรงเรียนเขา
รวมกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมที่จัดโดยโรงเรียนอื่น
จํานวน ๒ ครั้งตอป
 มีการสงครูหรือนักเรียนในโรงเรียนเขา
รวมกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมที่จัดโดยโรงเรียนอื่น ๑
ครั้งตอป

๙๓

แบบประเมินความพรอม
สําหรับโรงเรียนอีโคสคูล
แบบประเมินความพรอมสําหรับโรงเรียน Eco-school
คําแนะนําในการตอบแบบประเมิน
การประเมินความพรอมสําหรับโรงเรียนอีโคสคูล มุงหวังใหโรงเรียนมีความสนใจและสมัครใจ
เขารวมเปนโรงเรียนอีโคสคูล ได “ทบทวน” โรงเรียนของตนเองวา มีการดําเนินงานครบถวน ตาม 4
พันธกิจหลักของโรงเรียนอีโคสคูลหรือไม? ซึง่ แนวคิดในการประเมินความพรอมสําหรับโรงเรียนอีโคสคูล
นี้ จะมุงเนน การประเมินเพื่อ “พัฒนา”โรงเรียน ใหสามารถเปนโรงเรียนอีโคสคูลไดอยางสมบูรณแบบ
ตามหลักการโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยมีเปาหมายสูงสุดก็เพื่อพัฒนาผลิต
นักเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทีพ่ รอมจะเติบโตขึน้ เปน “พลเมืองเพือ่ สิง่ แวดลอม” หรือ Environmental Citizen
ในการประเมินความพรอมสําหรับโรงเรียนอีโคสคูล ขอแนะนําใหผปู ระเมิน ศึกษาแบบประเมิน
และ ทําความเขาใจตัวชี้วัดโดยละเอียด (คําอธิบายตัวชี้วัดอยูในภาคผนวก) พรอมทั้ง ใหคะแนน
ตัวชี้วัดตางๆ (ทั้ง 43 ตัวชี้วัด) ตามสภาพจริงที่พบ จึงจะไดผลลัพธที่แมนยํา เพื่อนําไปวิเคราะหและ
กําหนดทิศทางและวางแผนในการ “พัฒนา” โรงเรียนไดอยางเหมาะสม ตรงตามสภาพความพรอม และ
บริบททีเ่ ปนจริง ตลอดจนสามารถดําเนินงานโรงเรียนอีโคสคูลไดอยางมีมาตรฐานผลิตนักเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ออกสูชุมชนและสังคมไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
แบบประเมินความพรอมสําหรับโรงเรียนอีโคสคูล (หนา 33-36) ประกอบดวย 13 มิติ 43
ตัวชี้วัด ภายใตพันธกิจหลักทั้ง 4 ดาน ดังนี้
พันธกิจที่ 1 : นโยบายสิ่งแวดลอมศึกษาและโครงสรางการบริหารจัดการ
พันธกิจที่ 2 : การพัฒนากระบวนการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา
พันธกิจที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
พันธกิจที่ 4 : การมีสวนรวมและเครือขายสิ่งแวดลอมศึกษา
ความหมายของระดับคะแนน
ระดับคะแนน 0 หมายถึง ไมปรากฏ หรือ ไมมี หรือ รอยละ 0
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไมชัดเจน หรือ นอย หรือ นอยกวารอยละ 25
ระดับคะแนน 2 หมายถึง พอเห็นบาง หรือ ปานกลาง หรือ รอยละ 26-50
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ชัดเจน หรือ มาก หรือ รอยละ 51-75
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ชัดเจนมาก หรือ มากที่สดุ หรือ มากกวารอยละ 75

๙๔

โรงเรียน ...............................................................................................................................................
สังกัด ....................................................................................................................................................
พันธกิจที่ 1 : นโยบายสิง่ แวดลอมศึกษาและโครงสรางการบริหารจัดการ (4 มิติ 16 ตัวชี้วัด)
มิติการดําเนินงาน
1. การกําหนดนโยบายดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา

ตัวชี้วัด
1. โรงเรียนกําหนดนโยบายดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา ไวอยางชัดเจน

คะแนน
(0-4)

แหลงที่มาขอมูล
นโยบาย/วิสัยทัศน
สอบถาม/สัมภาษณ

2. ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายฯ
3. ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน รับ
รูและเขาใจนโยบายฯ
2. การกําหนดโครงการ
บริหารจัดการดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา

1. มีกรอบโครงสรางการบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา

ผังโครงสรางการบริหาร
สอบถาม/สัมภาษณ คําสั่ง

2. มีการกําหนดบุคลากร/ผูรับผิดชอบ
3. มีการกําหนดบทบาท/ภาระหนาที่รับ
ผิดชอบ
4. ในรูปแบบการบริหารจัดการแบบ
มีสวนรวม

๙๕

มิติการดําเนินงาน
3.การนํานโยบาย ดาน
สิ่งแวดลอมศึกษาสูการ
ปฏิบัติ

คะแนน
(0-4)

ตัวชี้วัด
1.มีกิจกรรม/โครงการ/โครงงาน ปรากฏ
ในแผนปฏิบัติการโรงเรียน
2.มีกิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ที่สนับสนุน การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา
(พันธกิจ 2)

แหลงที่มาขอมูล
แผนปฏิบัติการประจํา
ปกิจกรรม สอบถาม/
สัมภาษณ/ผลงาน/รายงาน

3.มีกิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ที่สนับสนุน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ศึกษา (พันธกิจ 3)
4.มีกิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ที่สนับสนุน การเสริมสรางการมีสวน
รวมและเครือขายดานสิ่งแวดลอม
(พันธกิจ 4)
5.กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน ได
รับการสนับสนุนทรัพยากร (เชน งบ
ประมาณ บุคลากร วัสดุ-อุปกรณ)อยาง
เหมาะสม
6.เปดโอกาใหบุคลากรเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ/โครง
งาน
7.มีผลงานเปนที่ปรากฏ
4.การกํากับ ดูแลติดตาม
และประเมินผล

1.มี ระบบ กํากับ ดูแล ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียน
อีโคสคูล

คําสั่ง/แผนติดตามบันทึก
การประชุม

2.มีการนําผลการดําเนินงานมาพัฒนา
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

(=คะแนนรวม/16

เกณฑผา นโรงเรียนอีโคสคูล : คะแนนตังชีว้ ดั ทุกขอตองไมนอ ยกวา 2 หรือ คะแนนเฉลีย่ ตอง
ไมนอยกวา 2.5
๙๖

พันธกิจที่ 2 : การพัฒนากระบวนการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา (4 มิติ 12 ตัวชี้วัด)
มิติการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

1.ครูพัฒนาตนเองและ
นําความรูไปใชพัฒนา
กระบวนการสิ่งแวดลอม
ศึกษา

1.จํานวนครูในโรงเรียนที่พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรูของตนเอง

2.การพัฒนาหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาใน
รูปแบบตางๆ ไดแก
รายวิชาเพิ่มเติม หรือ
รายวิชาพื้นฐาน หรือ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หรือ
บูรณากรสิ่งแวดลอมศึกษา
ที่เชื่อมโยง
สิ่งแวดลอมระดับโลกและ
ระดับทองถิ่น

1.มีหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา (ใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง)ที่มีองคประกอบ
ครบถวน ไดแก แนวคิด โครงสรางเวลา
เรียน คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียน
รู แผนการจัดการเรียนรู ละเกณฑการ
ประเมิน

คะแนน
(0-4)

แหลงที่มาขอมูล
คําสั่ง/บันทึกขอความสําเนา
วุฒิบัตร ภาพถาย

2.ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
(ดานการจัดการกระบวนการเรียนรู)
คําสั่ง เอกสารหลักสูตรภาพ
กิจกรรม

2.มีหลักสูตรฯที่พัฒนาผูเรียนใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา
ครบ ทั้ง 5ขอ (ไดแก ความตระหนัก
ความรู ทักษะ เจตคติ และ การมีสวน
รวม)
3.หลักสูตรฯไดรับกรประเมินผลกรใช
ปรับปรุง และพัฒนา

3.กรจัดกิจกรรมเรียนรูตาม
หลักกรสิ่งแวดลอม ที่หลาก
หลายละสอดคลองกับสภาพ
เงื่อนไขของโรงเรียนและ
ชุมชน

1.จัดการเรียนรูตามความตองการความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียน
2.สงเสริมความรูความเขาใจเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใน
ชุมชน

เอกสารหลักสูตรภาพ
กิจกรรม สอบถาม/
สัมภาษณผลงานนักเรียน

3.สงเสริมการสืบคน/รวบรวมขอมูลจาก
ชุมชน
4.สงเสริมใหมีการนําขอมูลการสืบคน
มาวิเคราะห เชื่อมโยงประเด็นปญหา/
สถานการณทองถิ่น กําหนดทางเลือกใน
การปองกันละแกไขปญหาที่เหมาะสม
ตลอดจนลงมือปฏิบัติเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่พบ

๙๗

มิติการดําเนินงาน
4.แหลงเรียนรูดาน
สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน
และ/หรือในชุมชน

คะแนน
(0-4)

ตัวชี้วัด
1.มีแหลงเรียนรู ภายในโรงเรียน และ
หรือในชุมชน

แหลงที่มาขอมูล
ผลงานนักเรียนภาพถาย
บันทึกการใชแหลงเรียนรู
ภูมิปญญา/ปราชญ
ชาวบาน

2.มีการใชแหลงเรียนรูในการจัด
กระบวนการเรียนรู
3.แหลงเรียนรูเกิดจากการวางแผน
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

(=คะแนนรวม/12)

เกณฑผานโรงเรียนอีโคสคูล: คะแนนตัวชี้วัดทุกขอตองไมนอยกวา 2 หรือ คะแนนเฉลี่ย
ตองไมนอยกวา 2.5
พันธกิจที่ 3: การพัฒนากระบวนการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา (3 มิติ 11 ตัวชี้วัด)
มิติการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

1.การจัดกร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ไดแก ดาน
ขยะ ดานนํ้า ดานพลังงาน
ดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ดานสารเคมีพื้นที่สี
เขียว การบริโภคการใชวัสดุ
อุปกรณ และดานตางๆ)

1.โรงเรียนมีการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางนอย 3 ดาน
2.มีขอ มูลทรัพยากรธรรมติและสิง่ แวดลอม
(เชิงปริมาณ) ทั้งกอน-หลังจากจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.จํานวนครู บุคลากร และนักเรียน
ที่มีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการ
ทรัพยากรชาติและสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน
4.ครู บุคลากร และนักเรียน มีสวนรวม
ในกิจกรรมการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน โรงเรียน
ในทุกๆขั้นตอน
5.กิจกรรมการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
ดําเนินการอยางตอเนื่อง (อยางนอยดาน
ละ 1 ครั้ง/ปการศึกษา)

๙๘

คะแนน
(0-4)

แหลงที่มาขอมูล
สภาพจริงในโรงเรียน
ผลงาน /รายงาน/สอบถาม/
สัมภาษณ/สังเกตพฤติกรรม
ภาพกิจกรรมขอมูลเชิงสถิติ
มาตรการตางๆ

มิติการดําเนินงาน

คะแนน
(0-4)

ตัวชี้วัด

แหลงที่มาขอมูล

6.มีการสื่อสารกิจกรรมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน ใหทุกคนในโรงเรียนไดรับรูและ
มีสวนรวม
2.รูปธรรม ที่เกิดขึ้นจากการ 1.สภาพแวดลอมในโรงเรียน สื่อ หรือ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สะทอน ใหเห็นถึงความเปนโรงเรียน
และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน อีโคสคูล
3.ที่เกิดขึ้นกับครู-นักเรียนบุคลากรในโรงเรียน

1.ครูและบุคลากรมีความภาคภูมิใจใน
การดําเนินกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอมของโรงเรียน
2.นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมของโรงเรียน

สภาพจริงในโรงเรียนภาพ
กิจกรรม ผลงาน/รายงาน
ขอมูลเชิงสถิติมาตรการ
ตางๆ
สอบถาม/สัมภาษณ สังเกต
พฤติกรรม
ภาพกิจกรรม
ใบประกาศนียบัตร
โลเชิดชูเกียรติตางๆ

3.ครูและบุคลากรมีพฤติกรรมหรือ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม
4.นักเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

(=คะแนนรวม/11)

เกณฑผานโรงเรียนอีโคสคูล : คะแนนตัวชี้วัดทุกขอตองไมนอยกวา 2 หรือ คะแนนเฉลี่ย
ตองไมนอยกวา 2.5

๙๙

พันธกิจที่ 4: การพัฒนากระบวนการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา (2 มิติ 4 ตัวชี้วัด)
มิติการดําเนินงาน

คะแนน
(0-4)

ตัวชี้วัด

1.เครือขายที่เขารวม
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
ศึกษากับโรงเรียน

1.ผูปกครองเขารวมกิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ

2.ลักษณะการมีสวนรวม
ของเครือขาย

1.ผูปกครองสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของโรงเรียนอีโคสคูล
เปนอยางดี (ทั้ง 4 พันธกิจ)

แหลงที่มาขอมูล
สอบถาม/สัมภาษณ
ภาพกิจกรรม

2.ชุมชนเขารวมกิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ
สอบถาม/สัมภาษณ
ภาพกิจกรรม
ผลงาน/รายงาน

2.ชุมชนสนับสนุนการดําเนินงานตาม
พันธกิจของโรงเรียนอีโคสคูล
เปนอยางดี
(ทั้ง 4 พันธกิจ)
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

(=คะแนนรวม/4)

เกณฑผานโรงเรียนอีโคสคูล : คะแนนตัวชี้วัดทุกขอตองไมนอยกวา 2 หรือ คะแนนเฉลี่ย
ตองไมนอยกวา 2.5

๑๐๐

ชื่อหนังสือ
จัดพิมพครั้งที่ ๑
จํานวน
องคกรรวมดําเนินการ

คูมือ มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(OBEC EESD School)
กันยายน ๒๕๖๐
๑,๒๐๐ เลม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

คณะที่ปรึกษาโครงการ
นายบุญรักษ ยอดเพชร
นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ
นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

คณะกรรมการจัดทําเอกสาร
นายบรรพต อมราภิบาล
นางภาวินี ณ สายบุรี
นายอลงกต ศรีวิจิตรกมล
นางสาวระเบียบ ภูผา
นางเรไร เที่ยงธรรม
นายวรกร แตนําชัย
นายอนิวรรต แปะตะขบ
นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท
นางสาวสโรชินี วรรณะ
นางจรีรัตน ปานพรหมมินทร
นางสาวฉลาด เสริมปญญา
นางนงลักษณ ศรีสังขแกว
วาที่รอยตรีอนุวัตร ไทรทอง
นางจรรยา แกวเซง
นางประไพ เกตุแกว
นางพิมพพันธ เฮงประดิษฐ
นางสาวนันทิยา นนทอาสา
นางสาวรัชนี ปองทัพไทย

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
วิศวกร ระดับ ๑๐ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วิศวกร ระดับ ๕ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
สพป.สมุทรปราการ เขต ๑
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.กระบี่
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ศธจ.กระบี่
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป. ประจวบคีรีขันธ เขต ๑
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต ๒
ครูโรงเรียนโจดหนองแกหนองสิม สพป.ขอนแกน เขต ๓
ครูโรงเรียนสหราษฎรอนุกูล
สพป.ขอนแกน เขต ๓
๑๐๑

นางณัฐชยา เม็นไธสง
นางสุดาพร หลวงนิหาร
นางสาวนิภาพร ไชยสีมา
คณะบรรณาธิการ
นางณัฐชยา เม็นไธสง
นางจรีรัตน ปานพรหมมินทร
นางสาวฉลาด เสริมปญญา
นางจรรยา แกงเซง
นางนงลักษณ ศรีสังขแกว
จัดทําโดย

๑๐๒

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เจาหนาที่สิ่งแวดลอมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เจาหนาที่สิ่งแวดลอมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
อาคารสพฐ. ๓ ชั้น ๓-๗ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ ๓๑๙ วังจันทรเกษม ถนนราชดําเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ เบอรโทรศัพท ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๑-๕

