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การประกวดโรงเรียนบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล�อมดีเด�น  

(Green School)  ประจําป) 2560 

ส�วนที่ 1 

ข�อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

1.1 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 

ประวัติโรงเรียนโดยย�อ 
  พ.ศ. 2505  นายเชื่อม นางเชื้อ นัยนานนท�  ได!มีจิตศรัทธาบริจาคท่ีดิน จํานวน 3 ไร�เพ่ือสร!าง
โรงเรียน ต�อมานางชิต  กล�อมจิต ซ่ึงเป-นบุตรของนายเชื่อม นางเชื้อ  ได!บริจาคท่ีดินสมทบอีก 1 ไร� รวมเป-น
ท่ีดินท้ังหมด 4 ไร� ได!ทําพิธีมอบให!กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยมีหม�อมหลวงป67น  มาลากุล 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นเป-นผู!รับมอบในการทําพิธี  ครั้งนี้  ลูกของนายเชื่อม นางเชื้อ 
ท้ัง  6  คน  ได!ร�วมบริจาคเงินสมทบเป-นค�าก�อสร!างอาคารเรียน  จํานวน  60,000   บาท  
   พ.ศ. 2506  สร!างอาคารหลังแรกแบบ 004เป-นอาคารไม!ขนาด 8 ห!องเรียน ด!วยเงินงบประมาณ
ของทางราชการ 270,000 บาท สมทบด!วยเงินบริจาคจากลูกของนายเชื่อม นางเชื้อ  60,000  บาท  รวม
ท้ังสิ้น  330,000  บาท 
   พ.ศ. 2507 วันท่ี 18 พฤษภาคม เป6ดทําการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 –       
ป.7) หลักสูตร พ.ศ. 2503 สังกัด กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ได!รับอนุมัติชื่อ
ว�า “ โรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) ” และ กรมสามัญศึกษาได!แต�งต้ัง   นายอมร  พงษาปาน 
ผู!ช�วยศึกษาธิการอําเภอพระโขนง มาดํารงตําแหน�งครูใหญ�คนแรก 
   พ.ศ. 2516  ได!โอนเข!าสังกัดโรงเรียนส�วนกลาง กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 
   พ.ศ. 2523  กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนได!โอนเข!าสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  ปIจจุบัน โรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) เป6ดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปJท่ี 6 

1.2 สถานทีต่ั้ง 

 ชื่อโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) ท่ีต้ังเลขท่ี 141 แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทร  02-393-
0308   โทรสาร  02-383-8805   e-mail :  bnb.ac.th  website : bnb@hotmail.com 
เป6ดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปJท่ี 6 เนื้อท่ี 4 ไร�   
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1.3 ผู�บริหาร และอาจารย=รับผิดชอบโครงการฯ 

ผู�บริหารสถานศึกษา             นางพีรานุช  ไชยพิเดช 
ตําแหน�ง ผู!อํานวยการโรงเรียน    โทรศัพท=เคล่ือนท่ี 089-5782447 
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) วิชาเอกการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี   
วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง   
วุฒิปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาปฐมวัย  สถาบันราชภัฎนครราชสีมา 
ผู�บริหารสถานศึกษา                  นางสาวฉันทนา ภาสกานนท� 
ตําแหน�ง รองผู!อํานวยการโรงเรียน   โทรศัพท=เคล่ือนท่ี 081-8405036 
วุฒิปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการสิ่งแวดล!อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
วุฒิปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อาจารย=ท่ีรับผิดชอบโครงการ   นายณัฐพัชร ป̀อมหิน 
ตําแหน�ง ครู คศ.2   โทรศัพท=เคล่ือนท่ี  089-0346073 
วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
   

1.4 สภาพพ้ืนที่ (ระบุสภาพพ้ืนที่ เขตเมือง เขตเมืองกึ่งชนบท เขตชนบท ชุมชนรอบข�าง 
สถานที่ราชการ สถานที่ประกอบการ ร�านค�า อาชีพของประชากร คูคลอง แม�น้ํา) 
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สภาพท่ัวไปของตําบล :   มีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะชุมชนบท และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เป-นพ้ืนท่ีรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ กรุงเทพมหานคร ทางทิศตะวันออก มีพ้ืนท่ีท่ีเล็ก อาศัยพาณิชกรรม และ
อุตสาหกรรม  
 ขนาดพ้ืนท่ี  แขวงหนองบอน  14.51  ตารางกิโลเมตร 
 อาณาเขตติดต�อ 
   ทิศเหนือ ติดต�อเขตสะพานสูง 
   ทิศใต!  ติดต�อ อบต.บางแก!ว จังหวัดสมุทรปราการ 
   ทิศตะวันออก ติดต�อเขตลาดกระบัง และอําเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 
   ทิศตะวันตก ติดต�อเขตบางนา เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง 
 
 ข�อมูลประชากร 

แขวง ชาย หญิง รวม 

หนองบอน 20,297 22,918 43,215 

   
จํานวนครัวเรือน 

แขวง จํานวนบ�าน (หลัง) 

หนองบอน 19,787 

อาณาเขตตําบล : 
    ทิศเหนือ จรด แขวงประเวศ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
    ทิศใต! จรด เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
    ทิศตะวันออก จรด แขวงดอกไม! จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
    ทิศตะวันตก จรด แขวงบางนา เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
การคมนาคมในเขตประเวศ  
  ถนนสายหลัก ได�แก� 

• ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี  
• ถนนกาญจนาภิเษก  
• ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  
• ถนนพัฒนาการ  
• ถนนศรีนครินทร�  
• ถนนอุดมสุข  
• ถนนอ�อนนุช  
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 ถนนสายรอง ได�แก� 
• ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 (วัดทุ�งลานนา)  
• ถนนรามคําแหง 2  
• ถนนสุขาภิบาล 2  

ทางรถไฟ ได�แก� 
• ทางรถไฟสายตะวันออก (สถานีรถไฟทับช!าง)  
• โครงการรถไฟฟ̀าเชื่อมท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แอร�พอร�ตลิงก�)  

 การคมนาคมทางน้ําในเขตประเวศท่ีสําคัญ ได�แก� 
• คลองประเวศบุรีรมย�  

วัด จํานวน 6 แห�ง 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อวัด ท่ีตั้ง หมายเลขโทรศัพท� 

1 วัดกระทุ�มเสือปลา เลขท่ี 5 หมู� 3 ถ.อ�อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กทม. 10250   

0-2628-7776 

2 วัดคุณแม�จันทร� เลขท่ี 90/9 หมู� 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250 0-2328-1369  

3 วัดแก!วพิทักษ�เจริญ
ธรรม 

เลขท่ี 99 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250 

 - 

4 วัดทุ�งลานนา เลขท่ี 34 หมู� 4 แขวงดอกไม! เขตประเวศ กทม. 10250 0-2337-4431-2 

5 วัดทุ�งเศรษฐี แขวงดอกไม! เขตประเวศ กทม. 10250  0-2337-5129, 
 0-2337-5170 

6 วัดตะกล่ํา เลขท่ี 17 หมู� 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 
10260 

0-2398-4175 
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มัสยิด จํานวน 11  แห�ง 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อมัสยิด ท่ีตั้ง หมายเลขโทรศัพท� 

1 มัสยิดนูรุ!ลอิบาดะห� เลขท่ี 77 หมู� 11 ถ.อ�อนนุช  แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กทม. 10250  

 0-2322-8117 

2 มัสยิดอ!ามาน�าตุ!ล
อิสลาม 

เลขท่ี 36 หมู� 10 ซ.อ�อนนุช 72  ถ.อ�อนนุช แขวง
ประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250 

 0-2321-3815 

3 มิสยิดย�ามีลุ!ลอิสลาม 

(จระเข!ขบ) 
เลขท่ี 17 (คลองจระเข!ขบ) แขวงประเวศ เขตประเวศ  

กทม. 10250  

0-2328-8187 

4 มัสยิดอัลอ!าอาวี (บ!าน
ม!า) 

เลขท่ี 39 หมู� 5 คลองบ!านม!า ถ.ชลบุรีสายใหม� 
(มอเตอร�เวย�)  แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250 

 0-2368-2829 

5 มัสยิดยามิอุ!ลอิบาดะห� เลขท่ี 44 หมู� 5 ซอยอ�อนนุช 59 ถ.อ�อนนุช แขวง
ประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250 

0-2321-5172 

6 มัสยิดดารุ!ลมุดตากีน 73 หมู� 6 ซอยอ�อนนุช 53 ถ.อ�อนนุช แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250  

0-2321-6147 

7 มัสยิดกามาลุ!ลอีมาน 279 หมู� 3 คลองทับช!าง ถ.อ�อนนุช  แขวงประเวศ เขต
ประเวศ   กทม. 10250  

0-2328-7818 

8 มัสยิดอัสสอาดะห� เลขท่ี 90 หมู� 3 ซอยอ�อนนุช 65 ถ.อ�อนนุช แขวง
ประเวศ  เขตประเวศ กทม. 10250 

0-2320-1160 

9 มัสยิดอันวาริซซุนนะห� เลขท่ี 10 หมู� 1 ซอยสุภาพงษ� ถ.ศรีนครินทร� แขวง
หนองบอน  เขตประเวศ กทม. 10260 

0-2748-0329 

10 มัสยิดเราะห�ม�าตุ!ล
อิสลาม (หนองบอน) 

6 หมู� 6 ซอยเสรีวิลล�า 1 ถ.ศรีนครินทร� แขวงดอกไม! 
เขตประเวศ กทม. 10250 

0-2398-0091, 0-2321-
8994 

11 มัสยิดซะห�ร�อตุ!ล
อิสลาม 

เลขท่ี 133 หมู� 3 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม! 
เขตประเวศ กทม. 10250  

0-2328-8950 
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สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 
     สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 16 แห�ง 
    1. โรงเรียนวัดกระทุ�มเสือปลา  โทร 02-726-0342 
    2. โรงเรียนสุหร�ายทางควาย  โทร 02-321-4704 
    3. โรงเรียนคลองปIกหลัก   โทร 02-329-1549 
    4. โรงเรียนสุเหร�าทับช!าง   โทร 02-368-2045 
    5. โรงเรียนสุเหร�าบ!านม!า   โทร 02-368-2899 
    6. โรงเรียนงามมานะ   โทร 02-321-3674 
    7. โรงเรียนสุเหร�าบึงหนองบอน  โทร 02-321-2604 
    8. โรงเรียนอยู�เป-นสุขอนุสรณ�  โทร 02-330-8711 
    9. โรงเรียนสุวิทย�เสรีอนุสรณ�  โทร 02-321-3738 
    10. โรงเรียนสุเหร�าศาลาลอย  โทร 02-321-3726 
    11. โรงเรียนวัดตะกล่ํา   โทร 02-393-7396 
    12. โรงเรียนสุเหร�าจระเข!ขบ  โทร 02-328-8208 
    13. โรงเรียนคลองมะขามเทศ  โทร 02-328-0132 
    14 .โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ�  โทร 02-328-0160 
    15. โรงเรียนแก�นทองอุปถัมภ�  โทร 02-398-6947 
    16. โรงเรียนมัธยมสุวิทย�เสรีอนุสรณ� โทร 02-321-3738  
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 2 แห�ง  
    1. โรงเรียนบ!านหนองบอน  โทร 02-393-0308 
    2. โรงเรียนราชดําร ิ   โทร 02-337-4430 
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 2 แห�ง 

1. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2   โทร 02-337-4430 
2. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 02-325-9068 

     
  โรงเรียนนานาชาติ จํานวน 6 แห�ง 
    1. Charter International School โทร 02743-4703 
    2. St. George’s International School โทร 02-722-2571 
    3. Pan-Asia International School โทร 02-726-6273 
    4. Talents International School โทร 02-722-2420 
    5. Kincaid International School โทร 02-321-7010 
    6. โรงเรียนอนุบาลปาลินา   โทร 02-726-2323 
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สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 12 แห�ง 
    1. โรงเรียนอนุบาลจินดาพร  โทร 02-337-3040 
    2.โรงเรียนอนุบาลมารียา   โทร 02-321-6446 
    3.โรงเรียนอนุบาลศรินทิพย�  โทร 02-321-5177 
    4. โรงเรียนอนุบาลจินดารัตน�  โทร 02-321-4924 
    5. โรงเรียนอนุบาลเปล�งประดิฐ  โทร 02-399-1673 
     6. โรงเรียนนราทร   โทร 02-321-6551 
    7. โรงเรียนนวัฒนสิลปqวิทยาลัย  โทร 02-720-0001 
    8. โรงเรียนเด็กพัมนาและพัฒน�บริหารธุรกิจ   โทร 02-720-7060 
    9. โรงเรียนศุภกรณ�วิทยา   โทร 02-714-7458 
    10.โรงเรียนกฤตสิลปqวิทยา  โทร 02714-4717 
    11.โรงเรียนกรุงเทพพิทยา   โทร 02-740-9614 
    12. วิทยาลัยดุสิตธานี   โทร 02-361-7811 
  สถานท่ีราชการและเอกชนในพ้ืนท่ี 
    1. โรงพยาบาลสิรินธร    โทร 02-328-6900 
    2. ศูนย�บริการสาธรณสุข 57 บุญเรือง ล้ําเลิศ โทร 02-396-1866 
    3. สถานฟrsนฟูสมรรถภาพผู!ติดยาเสพติด  โทร 02-329-1353 
    4. ห!องสมุดเพ่ือการเรียนรู!เขตประเวศ  โทร 02-330-8479 
    5. ศูนย�ควบคุมสุนัขประเวศ   โทร 02-245-3311 
    6. ชุมสายโทรศัพท�อ�อนนุช   โทร 02-316-1876 
    7.  ศูนย�ก�อสร!างและบูรณะถนน 3 สํานักการโยธา โทร 02- 328-0991 
    8.  สํานักงานกําจัดขยะมูลฝอยอ�อนนุช  โทร 02-328-7389 
    9.  โรงงานกําจัดสิ่งปฎิกูล    โทร 02-328-7384 
    10.สถานีตํารวจนครบาลดุดมสุข   โทร 02-337-5544 
    11. สถานีตํารวจนครบาลประเวศ   โทร 02-328-67-971 
    12.สถานีตํารวจนครบาลบางนา   โทร 02-396-1656 
    13.บึงรับน้ําหนองบอน สํานักการระบายน้ํา  โทร 02-245-0437 
    14. ศูนย�กีฬาทางน้ําบึงหนองบอน   โทร 02-328- 0236 
    15. บริษัทไปรษณีย�ไทยจํากัด   โทร 02-721-8510 
    16. บริษัทไปรษณีย�ไทยจํากัด   โทร 02-316-6369 
    17. บ!านหนังสือ      
    18. มูลนิธิ จํานวน 50 มูลนิธ ิ
    19. สมาคม   จํานวน 46 สมาคม 
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ย�านการค�าท่ีสําคัญ   ศูนย�สรรพสินค!าต�าง ๆ ได!แก� 
 1. ซีคอนสแควร�  ศูนย�สรรพสินค!าและสารพันบันเทิงท่ีใหญ�ท่ีสุดบนถนนศรีนคริน ครบครันสารพัน
ความสุข สนุกไม�รู!จบกับสวนสนุกโยโย�แลนด� พร!อมสรรพสินค!า ศูนย�อาหาร ศูนย�ไอที โรงภาพยนตร�และศูนย�
การศึกษาครบวงจร พร!อมบริการประทับใจและลานจอดรถกว�า 7,000 คัน หมายเลขโทรศัพท�  02-721-8888 
 2. พาราไดร�ปาร�ค  ต้ังอยู�บนถนนศรีนครินทร� เป-นแหล�งรมสินค!านานาชนิด แหล�งซ้ือขาย
คอมพิวเตอร�และอุปกรณ� IT ตลาดสดติดแอร� ศูนย�การเรียนรู!ต�าง ๆ มากหมาย รวมท้ังโรงภาพยนตร� โบว�ลิ่ง 
ห!างสรรพสินค!า หมายเลขโทรศัพท�  02-746-0444 
 3.โฮมโปร ศูนย�จําหน�ายสินค!าเก่ียวกับบ!านครบวงจร ต้ังอยู�ในศูนย�การค!าพาราไดร�ปาร�ค 
 4.ศูนย�การค!านัมเบอร�วันพลาซ�า ต้ังอยู�ถนนรามคําแหง 2  แขวงดอกไม! เขตประเวซ เป-นศูนย�การค!า
หนึ่งในโครงการกรุงเทพ – ราม เพ่ือให!สมกับท่ีเป-นโครงการครบวงจร ทําให!เป-นศูนย�การค!ารวมความพร!อม
สรรภายในหนึ่งเดียวอย�างแท!จริงสามารถสนองความต!องการทุกรูปแบบของลูกค!า นัมเบอร�วันพลาซ�า แหล�ง
นัดพบของคนรุ�นใหม�ตรงข!ามมหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 รูปลักษณ�ใหม�ของศูนย�การค!าความบันเทิงท่ีได!
มาตรฐาน ทันสมัยท่ีสุดในราม 2 
 5. เทสโก!โลตัส เป-นซุปเปอร�สโตร�ขนาดใหญ� ต้ังอยู�ภายในศูนย�การค!าซีคอนสแควร� ถนนศรีนครินทร� 
จําหน�ายสินค!าอุปโภคบริโภคต�าง ๆ มากมาย เป6ดบริการทุกวัน 
 6. Tops Market Place ต้ังอยู�บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ เป-น
ห!างสรรพสินค!าท่ีครบวงจร สามารถตอบสนองความต!องการของลูกค!าได!ทุกรูปแบบ ได!แก� ซุปเปอร�มาร�เก็ต ท่ี
มีสินค!านานาชนิด อุปกรณ�เครื่องเขียน เบเกอรี่ สินค!าท่ัวไป 
 7. ห!างบ๊ิกซี สวนหลวง ต้ังอยู�บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
 8. ห!างสรรพสินค!าโรบินสันซีคอนแสควร� 
  9. ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร� 
  10. อิเกียเมกะบางนา 
ข�อมูลอ่ืน ๆท่ีน�าสนใจ 
  1. แหล�งอาหารอร�อย 

  1. สวนอาหารบัว    โทร 02-393-5876 
  2. สวนอาหารบึงวาปJ   โทร 02-393-2098  
  3. ร!านครัวเจ|ง!อ    โทร 02-748-9496-7 
  4. ร!านบ!านพ่ีเล็ก    โทร 02-393-8839 
  5. ร!านครัวป}าบัติ    โทร 02-726-3732 
  6. สวนอาหารแพอิงน้ํา   โทร 02-328-6686 
  7. สวนอาหารบึงช�อน   โทร 02-316-7899 
  8. สวนอาหารแพสวนหลวง  โทร 02-726-7826 
  9. สวนอาหารเรือนริมน้ํา(บึงใหญ�)  โทร 02-750-0019 
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  2. โรงแรมท่ีพัก 
    1. โรงแรมดุสิตปริ้นเซล   โทร 02-721-8400 
      2. โรงแรมโนโวเทล   โทร 02-366-0505 
     3. โรงแรมไรเดอร�รีสอร�ท   โทร 02-717-2244 
    4. Summit Pavilion Bangk Hotel โทร 02-722-1235 
    5.โรงแรมคิงปาร�ค อเวนิว   โทร 02-748-1035 

อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ!าง  ส�วนใหญ�นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท!องถ่ินท่ี
เป-นท่ีรู!จักโดยท่ัวไป คือ ดนตรีไทย   
  2)   ผู!ปกครองส�วนใหญ� จบการศึกษาระดับ ตํ่ากว�าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ!าง          
ส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได!โดยเฉลี่ยต�อครอบครัว ต�อปJ 40,000 บาทจํานวนคน
เฉลี่ยต�อครอบครัว 4 คน 

 3)    โอกาสและข!อจํากัดของโรงเรียน 
ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย ผู!ปกครองนักเรียนส�วนใหญ�มีอาชีพรับจ!าง อพยพย!ายถ่ินมาจาก

ชนบทคุณภาพชีวิตไม�ค�อยดี มีปIญหาครอบครัวแตกแยก และเด็กถูกทอดท้ิง ประมาณร!อยละ 40 ของนักเรียน
ท้ังโรงเรียน ภายในชุมชนบริเวณใกล!เคียงมีวัดตะกล่ําและวัดแก!วพิทักษ�เจริญธรรม เป-นท่ีสักการบูชาของ
ประชาชนและประกอบพิธีของศาสนาและวัฒนธรรม ในวันเทศกาลหรือวันสําคัญต�าง ๆ และเป-นแหล�งเรียนรู!
ด!านคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ยังมีสวนหลวง ร.9 , ศูนย�กีฬาบึงหนองบอน เป-นสถานท่ีสําหรับให!คนใน
ชุมชนได!พักผ�อนหย�อนใจ บริหารร�างกายให!สุขภาพแข็งแรงและเป-นแหล�งเรียนรู!ทางธรรมชาติ   ปIญหาสังคม
ยังคงมีอยู� เช�น การแพร�ระบาดของยาเสพติด แต�ไม�มีผลกระทบต�อนักเรียนเพราะยังเป-นเด็กเล็ก ครอบครัว
และโรงเรียนดูแลนักเรียนอย�างใกล!ชิด  แหล�งอบายมุข และโจรผู!ร!ายมีบ!างเล็กน!อย แต�ไม�ถึงกับกระทบต�อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนมากนัก   ประชาชนในชุมชนมีอาชีพท่ีหลากหลาย มีความแตกต�างทางฐานะทาง
เศรษฐกิจค�อนข!างมาก ดังนั้น นักเรียนส�วนหนึ่งของโรงเรียนจึงอยู�ในสภาพขาดแคลน ซ่ึงโรงเรียนได!ดําเนินการ
ช�วยเหลือด!วยการจัดหาทุนการศึกษาอย�างต�อเนื่อง 
 ในชุมชนมีโรงเรียนประถมศึกษาหลายสังกัดให!ผู!ปกครองได!มีโอกาสเลือกสถานท่ีเรียนสําหรับบุตร
หลาน มีท้ังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน และสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) ซ่ึงสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ได!รับความไว!วางใจจากผู!ปกครองท่ีมีรายได!น!อยถึงปานกลาง  ส�งบุตร
หลานเข!าเรียน โรงเรียนจึงดําเนินการช�วยเหลือในรูปแบบของการจัดทอดผ!าป�าการศึกษา และขอรับบริจาค 
เพ่ือเป-นทุนการศึกษาให!กับนักเรียนขาดแคลน 
 
 

 



 

 

13 

1.5 รายละเอียดจํานวนบุคลากร 

จํานวนผู!สอน 39 คน เจ!าหน!าท่ีภายในสถานศึกษา 13 คน 

รวมท้ังส้ิน 52 คน 

1.6 รายละเอียดจํานวนผู�เรียน 

นักเรียนชาย จํานวน 339 คน  นักเรียนหญิง 298  คน  

รวมท้ังส้ิน 637 คน 
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ส�วนที่ 2 

นโยบายและแผนการดําเนินงานเพ่ือมุ�งสู�โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) 

2.1 นโยบายและการสนับสนุนของผู�บริหารสถานศึกษา 

จากเม่ือปJ พ.ศ.2553 พฤติกรรมการใช!พลังงานของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนบ!านหนองบอน 

(นัยนานนท�อนุสรณ�)  ใช!กันอย�างฟุ�มเฟrอย  สังเกตได!จาก  การเป6ดไฟ   เป6ดพัดลม  ท้ิงไว!เม่ือไม�ได!ใช!งาน  การ

เป6ดแอร�ท้ังวัน   การใช!ห!องน้ําไม�ถูกสุขลักษณะ  เป-นต!น   อีกท้ังพฤติกรรมการท้ิงขยะลงพ้ืนของนักเรียนยัง

ขาดความตระหนักถึงการรักษาความสะอาด ขาดการเอาใจใส�ในเรื่องการอนุรักษ�พลังงานและรักษา

สิ่งแวดล!อม  ทางโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�)  ได!ทํากิจกรรมต�างๆส�งเสริมให!นักเรียนครูและ

บุคลากรของโรงเรียน มีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�า  รู!จักการประหยัดน้ํา  และมีการจัดการขยะอย�าง

เป-นระบบ โดยการเข!าร�วมโครงการสถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน(Energy Mind Award) ของการไฟฟ̀านคร

หลวง ร�วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล!อม มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการจัดกิจกรรมต�างๆ ในด!านการ

อนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม จนได!รับรางวัลสถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน ระดับ 5 ดาว เม่ือปJ พ.ศ.2555 

และ พ.ศ.2559 โดยได!รับประทานโล�รางวัลจากพระเจ!าวรวงศ�เธอ พระองค�เจ!าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา

มาตุ และเงินรางวัลสนับสนุนการดําเนินการโครงการจากการไฟฟ̀านครหลวง ท้ัง 2 ปJ ปJละ 100,000 บาท 

และทางโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�)  ได!เข!าร�วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste 

School) กับทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เม่ือปJ พ.ศ.2559 ซ่ึงทาง

โรงเรียนก็ได!ดําเนินการด!านการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมมีการจัดการขยะอย�างเป-นระบบมาอย�าง

ต�อเนื่องจนถึงปIจจุบัน เพ่ือเป-นการอนุรักษ�พลังงานและรักษาสิ่งแวดล!อมอย�างยั่งยืน 
  ด!วยเหตุผลดังกล�าว ทางโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) โดยท�านผู!อํานวยการโรงเรียน 

นางพีรานุช  ไชยพิเดช ได!ประกาศนโยบาย กําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจและเป̀าประสงค� ของโรงเรียนข้ึน  

เพ่ือให!นักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียน รวมท้ังชุมชน ได!ตระหนักถึงการอนุรักษ�พลังงานและรักษา

สิ่งแวดล!อม  มีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�า  รู!จักการประหยัดน้ํา  และมีการจัดการขยะอย�างเป-น

ระบบอย�างยั่งยืนต�อไป 
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นโยบายการอนุรักษ=พลังงานและสิ่งแวดล�อม ประจําป)การศึกษา 2560 

โรงเรียนบ�านหนองบอน ( นัยนานนท=อนุสรณ= ) 
***************************** 

1. ใช!พลังงานอย�างคุ!มค�าให!เกิดประโยชน�สูงสุดยึดหลัก 4 ป. 
1)  ป  ป6ด 

2) ป  ปลด 

3) ป ปรับ 

4) ป เปลี่ยน 

 2. ใช!นํ้าอย�างประหยัด โดยยึดหลัก  3  อ. 

  1) อ อุดรูรั่ว 

  2) อ อุปกรณ� 

  3) อ อุปนิสัย 

 3. บริหารจัดการขยะ โดยยึดหลัก  1 A  5 R 

  A) Avoid = หลีกเลี่ยง 

  R) Reduce = ลดการใช! 

  R) Reuse = ใช!ซ้ํา 

  R) Recycle = นํากลับมาใช!ใหม� 

  R) Repair = ซ�อมแซม 

  R) Reject = รู!จักปฏิเสธ 

 4. ปลูกจิตสํานึกให!ทุกคนในโรงเรียนและชุมชนมีส�วนร�วมในการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมอย�างยั่งยืน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   5  มิถุนายน   2560      

                                                             

 

( นางพีรานุช  ไชยพิเดช) 
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มาตรการอนุรักษ=พลังงานและส่ิงแวดล�อม   
โรงเรียนบ�านหนองบอน(นัยนานนท=อนุสรณ=) 

มาตรการลดการใช� "พลังงาน" 
1. ป6ดไฟ  ป6ดพัดลมทุกคร้ังเม่ือเลิกใช!ทันที 
2. ถอดปล๊ักเคร่ืองใช!ไฟฟ`าทุกชนิด เม่ือเลิกใช! 
3. ไป-มาด!วยกัน เพือ่ประหยัดนํ้ามัน 
4. เป6ดแอร� ไม�ตํ่ากว�า 25 องศา  และป6ดก�อนออกจากห!อง 15 นาที 

มาตรการด�านการประหยัด "นํ้า" 
1.ไม�เป6ดนํ้าแรง ล!างเสร็จแล!วให!ป6ดก|อกให!สนิททันที 
2. ใช!ห!องนํ้าอย�างถูกสุขลักษณะ และรักษาความสะอาด 
3. กดนํ้าด่ืมให!พอดีกับความต!องการ และด่ืมให!หมด 
4.  ถอดรองเท!าทุกคร้ังก�อนขึ้นอาคารเรียน 

มาตรการการจัดการด�าน "ขยะ" 
1. ท้ิงขยะให!ลงถังทุกคร้ัง 
2. คัดแยกขยะแต�ละประเภท จัดการอย�างเป-นระบบ 
3. รับประทานอาหารอย�างเป-นระเบียบ ไม�หกเลอะเทอะ แยกเศษอาหารเก็บภาชนะให!เรียบร!อย 
4. ไม�นําอาหารหรือนํ้าด่ืมขึ้นบนอาคารเรียน และบริเวณสนาม 

มาตรการการประหยดัเชื้อเพลิง 
 1.  การไปส่ังของและติดต�อราชการ ควรมีการวางแผนไว!ล�วงหน!า  
โดยกําหนดเวลาในการจัดซ้ือและติดต�อราชการ 
 2.  ควรใช!โทรศัพท� โทรสาร และอินเตอร�เน็ต หรือบริการส�งเอกสารแทนการ 
เดินทางไปติดต�อด!วยตนเองเพื่อเป-นการประหยัดนํ้ามัน   
 3.  ให!หม่ันตรวจสอบสภาพรถ 
 4.  ควรขับรถด!วยความเร็วคงท่ีไม�เกิน 90 กม./ชม. 
 5.  การใช!รถทุกคร้ังให!เขียนใบขอใช!รถทุกคร้ัง โดยให!หัวหน!าอนุญาตตามความเหมาะสม 

มาตรการการจัดการด�าน "สิ่งแวดล�อม" 
  1. สร!างความตระหนักรู!รักษ�พลังงานและส่ิงแวดล!อม 

2. ร�วมสร!างภูมิทัศน�เพื่อประหยัดพลังงานและอนุรักษ�ส่ิงแวดล!อม 
3. สร!างส่ิงแวดล!อมและสุขอนามัยให!เกิดความปลอดภัย เอื้อต�อการเรียนรู! ส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงานและส่ิงแวดล!อม 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   5   มิถุนายน   2560      

           

      ( นางพีรานุช  ไชยพิเดช) 

                       ผู!อํานวยการโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) 
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เปQาหมาย 
การอนุรักษ=พลังงานและสิ่งแวดล�อม 

โรงเรียนบ�านหนองบอน(นัยนานนท=อนุสรณ=) 

การจัดการด�านพลังงาน 

ครู  นักเรียน  และบุคลากรของโรงเรยีน  ร!อยละ  100  มีพฤติกรรมการใช!

พลังงาน  อย�างคุ!มค�าและประหยัด 

การจัดการด�านนํ้า 

ครู  นักเรียน  และบุคลากรของโรงเรยีน  ร!อยละ  100  รู!จักและเห็นคุณค�าของ

นํ้า  ใช!นํ้าอย�างประหยดั 

การจัดการด�านขยะ 

ครู  นักเรียน  และบุคลากรของโรงเรยีน  ร!อยละ  100  มีพฤติกรรมการคัดแยก

ขยะและจัดการขยะอย�างเป-นระบบ 

การจัดการด�านสิ่งแวดล�อม 

โรงเรยีนมีระบบการจัดการสิ่งแวดล!อมที่สะอาด  ปลอดภัย  เอื้อต�อการเรียนรู! 

เป-นไปตามแนวทางการส�งเสรมิสนับสนุนการอนุรักษ�พลังงาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   5  มิถุนายน   2560      

       

        ( นางพีรานุช  ไชยพเิดช) 

           ผู!อํานวยการโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) 
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2.2  มีการวางแผนการดําเนินงาน 

 โรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) ได!มีการดําเนินงานด!านการอนุรักษ�พลังงานและ

สิ่งแวดล!อม มีการจัดการขยะในโรงเรียนอย�างเป-นรูปธรรมมีการกําหนดแผนงาน ครูผู!รับผิดชอบโครงการฯ 

และการจัดต้ังคณะทํางานระหว�างครู นักเรียน เครือข�ายผู!ปกครอง และหน�วยงานภายนอก เช�น การไฟฟ̀า

นครหลวง สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล!อม บริษัท ปตท.จํากัดมหาชน และสํานักงานเขตประเวศ เป-นต!น  

เข!ามามีส�วนร�วมและสนับสนุนกิจกรรม มีกระบวนการดําเนินโครงการภายใต!กรอบแนวคิด PDCA ให!

ความสําคัญในข้ันตอนของการวางแผนของการดําเนินงานทุกข้ันตอน  

โรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) ได!จัดทําโครงการอนุรักษ=พลังงานและส่ิงแวดล�อม ข้ึน 
เพ่ือสนองตามนโยบายของกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล!อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม และ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยวางแผนการดําเนินโครงการดังนี้ 
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โครงการอนุรักษ=พลังงานและส่ิงแวดล�อม 
โรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) 

************************************************************* 

1. โครงการ อนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม โรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) 

2.  ระยะเวลาในการจัดทําโครงการ  ปJการศึกษา  2559 

3.  ผู�รับผิดชอบโครงการ  นายณัฐพัชร  ป̀อมหิน 

4.  หลักการและเหตุผล  
 

จากเม่ือปJ พ.ศ.2553 พฤติกรรมการใช!พลังงานของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนบ!านหนองบอน 

(นัยนานนท�อนุสรณ�)  ใช!กันอย�างฟุ�มเฟrอย  สังเกตได!จาก  การเป6ดไฟ   เป6ดพัดลม  ท้ิงไว!เม่ือไม�ได!ใช!งาน  การ

เป6ดแอร�ท้ังวัน   การใช!ห!องน้ําไม�ถูกสุขลักษณะ  เป-นต!น   อีกท้ังพฤติกรรมการท้ิงขยะลงพ้ืนของนักเรียนยัง

ขาดความตระหนักถึงการรักษาความสะอาด ขาดการเอาใจใส�ในเรื่องการอนุรักษ�พลังงานและรักษา

สิ่งแวดล!อม  ทางโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�)  ได!ทํากิจกรรมต�างๆส�งเสริมให!นักเรียนครูและ

บุคลากรของโรงเรียน มีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�า  รู!จักการประหยัดน้ํา  และมีการจัดการขยะอย�าง

เป-นระบบ โดยการเข!าร�วมโครงการสถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน(Energy Mind Award) ของการไฟฟ̀านคร

หลวง ร�วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล!อม มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการจัดกิจกรรมต�างๆ ในด!านการ

อนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม จนได!รับรางวัลสถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน ระดับ 5 ดาว เม่ือปJ พ.ศ.2555 

และ พ.ศ.2559 โดยได!รับประทานโล�รางวัลจากพระเจ!าวรวงศ�เธอ พระองค�เจ!าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา

มาตุ และเงินรางวัลสนับสนุนการดําเนินการโครงการจากการไฟฟ̀านครหลวง ท้ัง 2 ปJ ปJละ 100,000 บาท 

และทางโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�)  ได!เข!าร�วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste 

School) กับทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เม่ือปJ พ.ศ.2559 ซ่ึงทาง

โรงเรียนก็ได!ดําเนินการด!านการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมมีการจัดการขยะอย�างเป-นระบบมาอย�าง

ต�อเนื่องจนถึงปIจจุบัน เพ่ือเป-นการอนุรักษ�พลังงานและรักษาสิ่งแวดล!อมอย�างยั่งยืน 
  ทางโรงเรียนจึงจัดทําโครงการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�)

ข้ึน  เพ่ือให!นักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียน รวมท้ังชุมชน ได!ตระหนักถึงการอนุรักษ� 
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พลังงานและรักษาสิ่งแวดล!อม  มีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�า  รู!จักการประหยัดน้ํา  และมี
การจัดการขยะอย�างเป-นระบบอย�างยั่งยืนต�อไป 
 
5.  วัตถุประสงค=ของแผนปฏิบัติการ 
 1.  เพ่ือให!ครู   นักเรียน   และบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�าและ
ประหยัด 
 2.  เพ่ือให!ครูนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนรู!จักและเห็นคุณค�าของน้ําใช!น้ําอย�างประหยัด 
 3.  เพ่ือให!ครู นักเรียน  และบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะและจัดการขยะ 
อย�างเป-นระบบ 
 4.   เพ่ือให!โรงเรียนมีระบบการจัดการสิ่งแวดล!อมท่ีสะอาด  ปลอดภัย  เอ้ือต�อการเรียนรู!  เป-น
แนวทางการส�งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ�พลังงาน 
 
6.  ตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค= 
 วัตถุประสงค=ท่ี  1  เพ่ือให!ครู   นักเรียน   และบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�าง
คุ!มค�าและประหยัด 
 ตัวช้ีวัด คือ   สังเกตพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�าของนักเรียน ทําให!สถิติการใช!พลังงานลดลง 
 วัตถุประสงค=ท่ี  2  เพ่ือให!ครูนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนรู!จักและเห็นคุณค�าของน้ําใช!น้ําอย�าง
ประหยัด 
 ตัวช้ีวัด คือ   สังเกตพฤติกรรมการใช!น้ําอย�างประหยัดของนักเรียนทําให!สถิติการใช!น้ําลดลง 

วัตถุประสงค=ท่ี  3  เพ่ือให!ครู นักเรียน  และบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะและ
จัดการขยะอย�างเป-นระบบ 
 ตัวช้ีวัด คือ   สังเกตพฤติกรรมการคัดแยกขยะของนักเรียน ทําให!การจัดการขยะของโรงเรียนเป-น
ระบบ 

วัตถุประสงค=ท่ี  4เพ่ือให!โรงเรียนมีระบบการจัดการสิ่งแวดล!อมท่ีสะอาด  ปลอดภัย  เอ้ือต�อการ
เรียนรู!  เป-นแนวทางการส�งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ�พลังงาน 

ตัวชี้วัด  คือ  -   โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู!บูรณาการการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 
- โรงเรียนมีสภาพแวดล!อมท่ีสะอาด  ปลอดภัย  เอ้ือต�อการเรียนรู! 
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7. แผนการดําเนินงาน   
  

แผนงาน ป) 2559 ป) 2560 ผู�รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียด

การเข!าร�วมโครงการ

สถานศึกษาดีเด�นด!าน

พลังงาน 

           รองฯฉันทนา 

ภาสกานนท� 

2. วางแผนการปฏิบัติการ

อนุรักษ�พลังงานและ

สิ่งแวดล!อมโรงเรียนบ!าน

หนองบอน 

           รองฯฉันทนา 

ภาสกานนท� 

3.แต�งต้ังคณะกรรมการ            รองฯฉันทนา 

ภาสกานนท� 

4. ดําเนินการตามแผนงาน

และโครงการ 

แผนงานประชาสัมพันธ= 

4.1  โครงการครอบครัว

ข�าวหนองบอน 

- กิจกรรมป̀ายประหยัด

พลังงาน 

- กิจกรรมข�าวพลังงาน 

            

 

 

นายณัฐพัชร 

ป̀อมหิน 

แผนงานด�านหลักสูตร 

4.2 โครงการพัฒนา

หลักสูตรและการจัด

กระบวนการเรียนรู!ด!าน

อนุรักษ�พลังงานและ

สิ่งแวดล!อม 

            

นางกัลยา   

ชํ่าชอง 
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แผนงานด�านการจัด

การพลังงาน 

4.3.โครงการหนองบอน

หัวใจอนุรักษ�พลังงาน 

- กิจกรรมแอร�สีเขียว 

- กิจกรรมทราบแล!วเปลี่ยน 

- กิจกรรมป6ดไฟให!โลกพัก 

- กิจกรรมนักประหยัด 

ตัวน!อย 

            

นางสิริพันธ� 

ภาษีธรรม 

แผนงานด�านการจัดการ

น้ํา 

4.4.โครงการหนองบอน

รักษ�น้ํา รักโลก 

- กิจกรรมสายลับจับรูรั่ว 

- กิจกรรมบันทึกลับ 

- กิจกรรมไขมรณะ 

- กิจกรรมICE  FOR  

TREES 

            

นางสาวยุพ

รัตน� 

พงศ�ศิริเลิศ 
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แผนงานด�านการจัดการ

ขยะ 

4.5.โครงการหนองบอน           

ร�วมใจไร!ขยะ 

- กิจกรรมขยะเพ่ิมรอยยิ้ม 

- กิจกรรมขยะบันเทิง 

- กิจกรรมขยะยิ้ม 

- กิจกรรมทัวร�ขยะ 

- กิจกรรมขยะได!บุญ 

- กิจกรรมขยะทําเงิน 

- กิจกรรมภาชนะลดขยะ 

- กิจกรรมขยะแห!งแลก 

   เครื่องเขียน 

            

นายเอกพล 

อิสระพันธ� 

แผนงานด�านการมีส�วน

ร�วม 

4.6.โครงการส�งเสริมการมี

ส�วนร�วม 

- กิจกรรม  Energy  

learning 

 - กิจกรรมส�งเสริมาตรการ

ประหยัดในการจัดกิจกรรม

ต�างๆของโรงเรียน 

- กิจกรรมรณรงค�ลดใช!

พลังงานและอนุรักษ� 

-  กิจกรรมส�งเสริมการมี

            

 

นางยุพิน 

ศุภกรณ�พงศ�

สิริ 

 



 

 

31 

ส�วนร�วมกับหน�วยงาน

ภายนอก 

- กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 

แผนงานด�านการจัดการ

ส่ิงแวดล�อม 

4.7.โครงการหนองบอน 

ร�วมใจอนุรักษ�สิ่งแวดล!อม 

 

           นายวันใหม� 

พุ�มมาลา 

5. การติดตามและ

ประเมินผล 

           นายณัฐพัชร

ป̀อมหิน 

และคณะ 

 

 

8. งบประมาณ  ประกอบด!วยงบประมาณแยกตามแต�ละกิจกรรม  ,งบประมาณรวมของท้ังแผนปฏิบัติ
การงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน, แหล�งทุนอ่ืนถ!ามี 
 

- แผนงานด!านการประชาสัมพันธ�   10,000  บาท 

- แผนงานด!านหลักสูตร    35,000  บาท 

- แผนงานการจัดการด!านพลังงาน   40,000  บาท  

- กิจกรรมการจัดการด!านน้ํา   20,000  บาท  

- กิจกรรมการจัดการด!านขยะ   10,000  บาท 

- กิจกรรมส�งเสริมการมีส�วนร�วม   10,000  บาท 

- กิจกรรมการจัดการด!านสิ่งแวดล!อม  10,000  บาท 
     รวม 135,000  บาท  
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9. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
  -   ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน มีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�า  และ 

ประหยัด 
  -  ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน รู!จักและเห็นคุณค�าของน้ํา  ใช!น้ําอย�างประหยัด 
-ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน มีพฤติกรรมคัดแยกขยะและจัดการขยะอย�าง 

เป-นระบบ 
-      โรงเรียนมีระบบการจัดการสิ่งแวดล!อมท่ีสะอาด  ปลอดภัย  เอ้ือต�อการเรียนรู!   เป-นแนวทาง

การส�งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ�พลังงาน 
 

10. การประเมินผล  ( การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ) 
        -      สังเกต  พฤติกรรม 
        -      การจดการบันทึก 
        -      การมีส�วนร�วม 
 

11. กิจกรรมเพ่ือความต�อเนื่องหลังแผนปฏิบัติการเสร็จส้ิน 
 -  กิจกรรมส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 
 

         ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

..................................................  ……………………………… 

     (นายณฐัพชัร  ป้อมหิน)  (นางสาวฉนัทนา  ภาสกานนท)์ 

                    ครู                                                             รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองบอน(นยันานนทอ์นุสรณ์)

  

 

                                                                ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

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

                                                           (นางพีรานุช  ไชยพิเดช) 

                             ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองบอน(นยันานนทอ์นุสรณ์) 
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2.3  แผนหรือแนวทางความร�วมมือกับภาคส�วนอ่ืนๆ  
        โรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการการอนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม เป-นแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการ 

ตามโครงการคืนโลกสดใส  ลดใช!พลังงาน  : การจัดมาตรฐานสถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน 

******************************************* 

1.  ช่ือแผนปฏิบัติการ: อนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม   

โรงเรียนบ!านหนองบอน  (นัยนานนท�อนุสรณ�) 

2.  ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติการ:  เดือนมิถุนายน  2559 

3.   ช่ือและตําแหน�งของผู�รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ:  นายณัฐพัชร   ป̀อมหิน    

 (หัวหน!ากิจกรรมพัฒนาผู!เรียน) 

4.  ท่ีอยู�   141   ถนนเฉลิมพระเกียรติ     แขวงหนองบอน      เขตประเวศ   กรุงเทพมหานคร  10250 

โทรศัพท�  02  -  3930308          โทรสาร   02- 3838805 

โทรศัพท�มือถือ  089 – 0346073    Email  :   panom _1@hotmail.com 

5.  หลักการและเหตุผล  

จากเม่ือปJ พ.ศ.2553 พฤติกรรมการใช!พลังงานของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนบ!านหนองบอน 

(นัยนานนท�อนุสรณ�)  ใช!กันอย�างฟุ�มเฟrอย  สังเกตได!จาก  การเป6ดไฟ   เป6ดพัดลม  ท้ิงไว!เม่ือไม�ได!ใช!งาน  การ

เป6ดแอร�ท้ังวัน   การใช!ห!องน้ําไม�ถูกสุขลักษณะ  เป-นต!น   อีกท้ังพฤติกรรมการท้ิงขยะลงพ้ืนของนักเรียนยัง

ขาดความตระหนักถึงการรักษาความสะอาด ขาดการเอาใจใส�ในเรื่องการอนุรักษ�พลังงานและรักษา

สิ่งแวดล!อม  ทางโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�)  ได!ทํากิจกรรมต�างๆส�งเสริมให!นักเรียนครูและ

บุคลากรของโรงเรียน มีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�า  รู!จักการประหยัดน้ํา  และมีการจัดการขยะอย�าง

เป-นระบบ โดยการเข!าร�วมโครงการสถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน(Energy Mind Award) ของการไฟฟ̀านคร

หลวง ร�วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล!อม มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการจัดกิจกรรมต�างๆ ในด!านการ

อนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม จนได!รับรางวัลสถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน ระดับ 5 ดาว เม่ือปJ พ.ศ.2555 
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และ พ.ศ.2559 โดยได!รับประทานโล�รางวัลจากพระเจ!าวรวงศ�เธอ พระองค�เจ!าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา

มาตุ และเงินรางวัลสนับสนุนการดําเนินการโครงการจากการไฟฟ̀านครหลวง ท้ัง 2 ปJ ปJละ 100,000 บาท 

และทางโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�)  ได!เข!าร�วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste 

School) กับทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เม่ือปJ พ.ศ.2559 ซ่ึงทาง

โรงเรียนก็ได!ดําเนินการด!านการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมมีการจัดการขยะอย�างเป-นระบบมาอย�าง

ต�อเนื่องจนถึงปIจจุบัน เพ่ือเป-นการอนุรักษ�พลังงานและรักษาสิ่งแวดล!อมอย�างยั่งยืน 
  ทางโรงเรียนจึงจัดทําแผนปฏิบัติการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนา

นนท�อนุสรณ�)ข้ึน  เพ่ือให!นักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียน รวมท้ังชุมชน ได!ตระหนักถึงการอนุรักษ�

พลังงานและรักษาสิ่งแวดล!อม  มีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�า  รู!จักการประหยัดน้ํา  และมีการจัดการ

ขยะอย�างเป-นระบบอย�างยั่งยืนต�อไป 

6.  วัตถุประสงค=ของแผนปฏิบัติการ 

 1.  เพ่ือให!ครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�าและประหยัด 

 2.  เพ่ือให!ครูนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนรู!จักและเห็นคุณค�าของน้ําใช!น้ําอย�างประหยัด 

 3.  เพ่ือให!ครู นักเรียน  และบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะและจัดการขยะ 

อย�างเป-นระบบ 

 4.   เพ่ือให!โรงเรียนมีระบบการจัดการสิ่งแวดล!อมท่ีสะอาด  ปลอดภัย  เอ้ือต�อการเรียนรู!  เป-น

แนวทางการส�งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ�พลังงาน 

7.  ตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค= 

 วัตถุประสงค=ท่ี  1  เพ่ือให!ครู   นักเรียน   และบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�าง

คุ!มค�าและประหยัด 

 ตัวช้ีวัดคือ   สังเกตพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�าของนักเรียน ทําให!สถิติการใช!พลังงานลดลง 

 วัตถุประสงค=ท่ี  2  เพ่ือให!ครูนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนรู!จักและเห็นคุณค�าของน้ําใช!น้ําอย�าง

ประหยัด 

 ตัวช้ีวัด คือ   สังเกตพฤติกรรมการใช!น้ําอย�างประหยัดของนักเรียนทําให!สถิติการใช!น้ําลดลง 

วัตถุประสงค=ท่ี  3  เพ่ือให!ครู นักเรียน  และบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะและ

จัดการขยะอย�างเป-นระบบ 

 ตัวช้ีวัด คือ   สังเกตพฤติกรรมการคัดแยกขยะของนักเรียน ทําให!การจัดการขยะของโรงเรียนเป-น

ระบบ 
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วัตถุประสงค=ท่ี  4เพ่ือให!โรงเรียนมีระบบการจัดการสิ่งแวดล!อมท่ีสะอาด  ปลอดภัย  เอ้ือต�อการ

เรียนรู!  เป-นแนวทางการส�งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ�พลังงาน 

ตัวชี้วัด  คือ  -   โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู!บูรณาการการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 

- โรงเรียนมีสภาพแวดล!อมท่ีสะอาด  ปลอดภัย  เอ้ือต�อการเรียนรู! 
8. กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ 

8.1โครงการครอบครัวข�าวหนองบอน 

  - กิจกรรมป̀ายประหยัดพลังงาน 

- กิจกรรมข�าวพลังงาน 

8.2โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู!ด!านการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 

8.3โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วม 

- กิจกรรม  Energy  learning 

- กิจกรรมส�งเสริมมาตรการประหยัดในการจัดกิจกรรมต�างๆของโรงเรียน 

  - กิจกรรมรณรงค�ลดใช!พลังงานและอนุรักษ� 

  -กิจกรรมส�งเสริมการมีส�วนร�วมกับหน�วยงานภายนอก 

- กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 

8.4โครงการหนองบอนหัวใจอนุรักษ�พลังงาน 

- กิจกรรมแอร�สีเขียว 

- กิจกรรมทราบแล!วเปลี่ยน 

- กิจกรรมป6ดไฟให!โลกพัก 

8.5โครงการหนองบอนร�วมใจไร!ขยะ 

- กิจกรรมขยะเพ่ิมรอยยิ้ม 

- กิจกรรมขยะบันเทิง 

  - กิจกรรมขยะยิ้ม 

  - กิจกรรมทัวร�ขยะ 

  - กิจกรรมขยะได!บุญ 

  - กิจกรรมขยะทําเงิน 

  - กิจกรรมภาชนะลดขยะ 

  - กิจกรรมขยะแห!งแลกเครื่องเขียน 
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 8.6 โครงการหนองบอน ร�วมใจโลกสวยน้ําใส 

  - กิจกรรมสายลับจับรูรั่ว 

  - กิจกรรมบันทึกลับ 

  - กิจกรรมไขมรณะ 

  - กิจกรรมICE  FOR  TREES 

 8.7 โครงการหนองบอนร�วมใจอนุรักษ�สิ่งแวดล!อม 
 

9. อธิบายข้ันตอน / กระบวนการการจัดกิจกรรม 

 9.1 โครงการครอบครัวข�าวหนองบอน (FAMILY  NEWS  NONGBON) 

     -  กิจกรรมการจัดบอร�ดประชาสัมพันธ�การอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 

               -  กิจกรรมการจัดทําแผ�นพับประชาสัมพันธ�การอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 

     - กิจกรรมการจัดทํา Website  และFace book โรงเรียนประชาสัมพันธ�การอนุรักษ�พลังงานและ

สิ่งแวดล!อม 

               -  กิจกรรมทําป̀ายสติกเกอร�  เตือนให!ป6ดน้ําและไฟ 

               -กิจกรรมเขียนป̀ายลงผ!าและเดินขนวนรณรงค�การอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 

               -กิจกรรมนักประชาสัมพันธ�น!อย 

 

 9.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู�ด�านการอนุรักษ=พลังงานและส่ิงแวดล�อม 

      1.กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู�กับกลุ�มสาระการเรียนรู� 

- วิเคราะห�หลักสูตรและสภาพแวดล!อม ภูมิปIญญาท!องถ่ินในโรงเรียน 

- จัดทําหน�วยการจัดการเรียนรู!แบบบูรณาการการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมกับ  

   กลุ�มสาระการเรียนรู! 

- จัดทําแผนการจัดการเรียนรู!แบบบูรณาการการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 

   กับกลุ�มสาระการเรียนรู! 

-จัดกระบวนการเรียนรู!บูรณาการด!านการใช!พลังงานและการอนุรักษ�พลังงานกับกลุ�ม 

  สาระการเรียนรู! 8 กลุ�มสาระการเรียนรู!และกิจกรรมพัฒนาผู!เรียน 

    2.กิจกรรมฝdกอบรม 

- กิจกรรมฝ�กอบรมนักเรียนแกนนําด!านการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 
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3. กิจกรรมค�ายบูรณาการเรียนรู� 8 กลุ�มสาระการเรียนรู�พอเพียง 

- จัดกิจกรรมเข!าค�ายบูรณาการรักการอ�าน ผ�านทักษะการคิด ปลูกจิตสํานึกในการ 

  อนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมอย�างยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ 

    4.กิจกรรมส�งเสริมทางวิชาการด�านพลังงานและการอนุรักษ=ส่ิงแวดล�อม 

- ส�งเสริมการประกวดทางวิชาการเก่ียวกับการอนุรักษ�พลังงานและ สิ่งแวดล!อม 

- ส�งนักเรียนเข!าร�วมประกวด 

5.ความสามารถทางวิชาการและร�วมกิจกรรมกับหน�วยงานภายนอก 

6.กิจกรรมนิทรรศการ อนุรักษ=พลังงานและส่ิงแวดล�อม 

- จัดนิทรรศการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมในสัปดาห�วันวิชาการ 

- จัดแหล�งเรียนรู!เก่ียวกับพลังงานและสิ่งแวดล!อม 
 

9.3 โครงการหนองบอนหัวใจอนุรักษ=พลังงาน 

    1.แอร=สีเขียว 

- ล!างแอร�ทุกๆ 3 เดือน 

- ต้ังอุณหภูมิแอร�ท่ี 25 องศา 

- ป6ดแอร�ก�อน 15 นาที ก�อนเลิกใช! 

- เคลื่อนย!ายอุปกรณ�ความร!อนท่ีอยู�ในห!องท่ีมีเครื่องปรับอากาศ 

  2.ปeดไฟให�โลกพัก 

- นัดกันป6ดไฟทุกวัน ป.1-ป.3  เวลา 11.20 ถึง12.20 น. 

- นัดกันป6ดไฟทุกวัน ป.4-ป.6  เวลา 11.40 ถึง12.20 น. 

- สายตรวจไฟฟ̀า 

- ปรับเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ 

- ป̀ายเตือนใจถอดถอดปลั๊ก  ป6ดอุปกรณ�เม่ือเลิกใช! 

    3.นักประหยัดตัวน�อย 

- ประกวดนักประหยัดพลังงานไฟฟ̀า โดยใช!บิลค�าไฟของบ!านนักเรียนทุกเทอม 
 

9.4 โครงการหนองบอนร�วมใจ  น้ําใสโลกสวย 

1.สายลับจับรูรั่ว 

   -เลือกใช!สุขภัณฑ�และอุปกรณ�เก่ียวกับน้ํารุ�นประหยัด 

   -ตรวจเช็คอุปกรณ�ทุกวัน 
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2.บันทึกลับ 

   -ตรวจมิเตอร�น้ํา 

   -ตรวจพฤติกรรมการใช!น้ํา 

3. ไขมรณะ 

   -บ�อดักไขมัน>กรองขยะ>พักไขมัน 

   -น้ําเสีย>ดักไขมัน 

4.ICE FOR TREES 

   -น้ําแข็งท่ีเหลือจากการด่ืมนํามารดน้ําต!นไม!ในโรงเรียน 
 

9.5โครงการหนองบอน ร�วมใจ  ไร�ขยะ 

1.สายตรวจน�อย 

   -สํารวจปริมาณขยะในโรงเรียน 

2. ขยะแห�งแลกเครื่องเขียน 

   -นําขยะมาแลกเครื่องเขียน 

  - บันทึกการแลกขยะของนักเรียน 

3.ภาชนะลดขยะ 

  -งดใช!ถุงพลาสติก  โฟมและแก!วโดยมีภาชนะจัดเตรียมไว!ให! 

 - ใช!ถุงผ!าแทนถุงพลาสติก 

4.ขยะทําเงิน 

    - ธนาคารขยะ 

    - นําขยะมาประดิษฐ�ของใช!ได!จริง เช�น เสื้อกันฝนจากถุงนม 

5.ขยะได�บุญ 

    -ร�วมมือกับวัดใกล!โรงเรียน ทําโครงการร�วมกันฝ�กนิสัยคัดแยกขยะ เงินท่ีได!นํามาทําบุญถวาย 

     วัดสมทบทุนค�าน้ําค�าไฟของวัด 

6.ทัวร=ขยะ 

   - บําเพ็ญประโยชน� 

   - ตารางเก็บขยะในแต�ละวัน 

   -  สมุดบันทึกความดี 
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7.ขยะย้ิม 

   -  ประสานงานกับสํานักงานเขต หรือหน�วยงานอ่ืนขอถุงขยะ 

   -  แยกประเภทขยะ 

   -  ถังหมักพิทักษ�โลก 

8.ขยะบันเทิง 

 - ทําเครื่องดนตรีเคาะจังหวะ 
 

    9.6 โครงการการส�งเสริม    การมีส�วนร�วม 

1. ENERGY LERNING(เรียนรู�พลังงาน) 

- กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ�มสาระ 

- อบรมนักเรียนแกนนําและบุคลากร 

-ทัศนศึกษา 

-WALK RALLY 

2.รณรงค=ลดใช�พลังงานและอนุรักษ=ส่ิงแวดล�อม 

- กิจกรรมประกวดเรียงความ คําขวัญ วาดภาพ 

- กิจกรรมสายตรวจ HERO 

- กิจกรรมถุงนมลดโลกร!อน 

- กิจกรรมใบเสร็จค�าไฟ ค�าน้ํา ลดโลกร!อน 

3. ส�งเสริมมาตรการการประหยัดในการจัดกิจกรรมต�างๆ ของโรงเรียน 

4. กิจกรรมส�งเสริมเข�าร�วมกับหน�วยงานภายนอก 

- กิจกรรมแกะ ล!าง เก็บ ของโอวัลติน 

- กิจกรรมพ่ีน!องร!องเต!น บทขยานประหยัดพลังงาน 

- กิจกรรม Big Cleaning Day 

- กิจกรรมซ�อมบํารุงและปรับภูมิทัศน� 

5. กิจกรรม เชิดชูเกียรติ 
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9.7 โครงการหนองบอนร�วมใจอนุรักษ=ส่ิงแวดล�อม 

1.กิจกรรมให�ความรู� 

- จัดกิจกรรมอบรมการเข!าค�าย 

- กิจกรรม  “นักสํารวจค!นคว!าน!อย” 

2. การมีส�วนร�วมอนุรักษ=และพัฒนาส่ิงแวดล�อม 

�กิจกรรม “Big Cleaning Day”   

- การทําความสะอาดห!องเรียนและอาคาร 

- การทําความสะอาดห!องน้ํา 

- การทําความสะอาดโรงอาหาร 

- การทําความสะอาดสนาม 

�กิจกรรมการดูแลทําความสะอาดเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

�กิจกรรม “ขยะรีไซเคิล”  

�กิจกรรม 5 ส 

�กิจกรรมรณรงค�อนุรักษ�สิ่งแวดล!อม 

�กิจกรรมกระทงรักษ�โลก 

- ประกวดชุดรีไซเคิล 

- การประกวดกระทง 

-การทํากระทงจากเศษวัสดุท่ีย�อยสลายได! 

�กิจกรรมวันสิ่งแวดล!อมโลก 

�กิจกรรมการมีส�วนร�วมกับหน�วยงานภายนอก 

       3.กิจกรรมปรับภูมิทัศน= 

- กิจกรรมปรับภูมิทัศน�ในโรงเรียน 

- กิจกรรมปลูกต!นไม! 

       4.กิจกรรม เชิดชูเกียรติ 

- จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย�างด!านการอนุรักษ�และพัฒนาสิ่งแวดล!อม 
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10. แผนการดําเนินงาน  (ตามระยะเวลาการจัดทําแผนปฏิบัติการ) 

แผนงาน ป) 2559 ป) 2560 ผู�รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียด
การเข!าร�วมโครงการ
สถานศึกษาดีเด�นด!าน
พลังงาน 

           รองฯฉันทนา 
ภาสกานนท� 

2. วางแผนการปฏิบัติการ
อนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อมโรงเรียนบ!าน
หนองบอน 

           รองฯฉันทนา 
ภาสกานนท� 

3.แต�งต้ังคณะกรรมการ            รองฯฉันทนา 
ภาสกานนท� 

4. ดําเนินการตามแผนงาน
และโครงการ 
แผนงานประชาสัมพันธ= 
1  โครงการครอบครัวข�าว
หนองบอน 
- กิจกรรมป̀ายประหยัด
พลังงาน 
- กิจกรรมข�าวพลังงาน 

            
 
 
นายณัฐพัชร 
ป̀อมหิน 

แผนงานด�านหลักสูตร 
2โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดกระบวนการ
เรียนรู!ด!านอนุรักษ�พลังงาน
และสิ่งแวดล!อม 

    
 
 
 

        
 
นางกัลยา   
ชํ่าชอง 
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แผนงาน ป) 2559 ป) 2560 ผู�รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  

แผนงานด�านการจัด
การพลังงาน 
3.โครงการหนองบอนหัวใจ
อนุรักษ�พลังงาน 
- กิจกรรมแอร�สีเขียว 
- กิจกรรมทราบแล!วเปลี่ยน 
- กิจกรรมป6ดไฟให!โลกพัก 
- กิจกรรมนักประหยัด 
ตัวน!อย 
 

            
 
 

นางสิริพันธ� 

ภาษีธรรม 

แผนงานด�านการจัดการน้ํา 
4.โครงการหนองบอน ร�วมใจ
โลกสวยน้ําใส 
- กิจกรรมสายลับจับรูรั่ว 
- กิจกรรมบันทึกลับ 
- กิจกรรมไขมรณะ 
- กิจกรรมICE  FOR  TREES 

            
นางสาวยุพ
รัตน� 
พงศ�ศิริเลิศ 
 

แผนงานด�านการจัดการ
ขยะ 
5.โครงการหนองบอน           
ร�วมใจไร!ขยะ 
- กิจกรรมขยะเพ่ิมรอยยิ้ม 
- กิจกรรมขยะบันเทิง 
- กิจกรรมขยะยิ้ม 
- กิจกรรมทัวร�ขยะ 
- กิจกรรมขยะได!บุญ 
- กิจกรรมขยะทําเงิน 
- กิจกรรมภาชนะลดขยะ 
- กิจกรรมขยะแห!งแลก 
   เครื่องเขียน 
 

            
นายเอกพล 
อิสระพันธ� 
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แผนงาน ป) 2559 ป) 2560 ผู�รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  

แผนงานด�านการมีส�วนร�วม 
6.โครงการส�งเสริมการมีส�วน
ร�วม 
- กิจกรรม  Energy  
learning 
 - กิจกรรมส�งเสริมาตรการ
ประหยัดในการจัดกิจกรรม
ต�างๆของโรงเรียน 
- กิจกรรมรณรงค�ลดใช!
พลังงานและอนุรักษ� 
-  กิจกรรมส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมกับหน�วยงานภายนอก 
- กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 

            
 
นางยุพิน
ศุภกรณ�พงษ�
สิริ 
 

แผนงานด�านการจัดการ
ส่ิงแวดล�อม 
7.โครงการหนองบอน ร�วมใจ
อนุรักษ�สิ่งแวดล!อม 

            
 
นายวันใหม� 
พุ�มมาลา 

 
11. งบประมาณ  ประกอบด!วยงบประมาณแยกตามแต�ละกิจกรรม  ,งบประมาณรวมของท้ังแผนปฏิบัติ

การงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน, แหล�งทุนอ่ืนถ!ามี 

- แผนงานด!านการประชาสัมพันธ�   10,000  บาท 

- แผนงานด!านหลักสูตร    35,000  บาท 

- แผนงานการจัดการด!านพลังงาน   40,000  บาท  

- กิจกรรมการจัดการด!านน้ํา   20,000  บาท  

- กิจกรรมการจัดการด!านขยะ   10,000  บาท 

- กิจกรรมส�งเสริมการมีส�วนร�วม   10,000  บาท 

- กิจกรรมการจัดการด!านสิ่งแวดล!อม  10,000  บาท 
     รวม 135,000  บาท  
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12. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 

 - ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน มีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�า  และประหยัด 

 - ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน รู!จักและเห็นคุณค�าของน้ํา  ใช!น้ําอย�างประหยัด 

 - ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน มีพฤติกรรมคัดแยกขยะและจัดการขยะอย�าง 

เป-นระบบ 

 - โรงเรียนมีระบบการจัดการสิ่งแวดล!อมท่ีสะอาด  ปลอดภัย  เอ้ือต�อการเรียนรู!  เป-นแนวทางการส�งเสริม

สนับสนุนการอนุรักษ�พลังงาน 

13. การประเมินผล  ( การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ) 

 - สังเกต  พฤติกรรม 

 - การจดการบันทึก 

 - การมีส�วนร�วม 

14. กิจกรรมเพ่ือความต�อเนื่องหลังแผนปฏิบัติการเสร็จส้ิน 

 -  กิจกรรมส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 
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15.  ตารางสรุปกิจกรรม / โครงการในแผนปฏิบัติการ 

แผนงาน กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู!รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

แผนงาน
ประชาสัมพันธ= 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการครอบครัว
ข�าวหนองบอน 
(FAMILY  NEWS  
NONGBON) 

1. กิจกรรมการจัดบอร�ด
ประชาสัมพันธ� 
การอนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม 
2. กิจกรรมการจัดทําแผ�นพับ 
ประชาสัมพันธ� 
การอนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม 
 
3. กิจกรรมการจัดทํา Website  
และFace book โรงเรียน
ประชาสัมพันธ�การอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อม 
 
 
 
 

- จัดบอร�ด
ประชาสัมพันธ�การ
อนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม  6  บอร�ด 
- จัดทําแผ�นพับ
ประชาสัมพันธ�การ
อนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อมที่ถูกต!อง 
เทอมละ 2  ฉบับ 
-  จัดทําการ
ประชาสัมพันธ�การ
อนุรักษ�พลังและ
สิ่งแวดล!อมที่ถูกต!อง  
บน Website  และ 
Face  book  โรงเรียน 
เดือนละ  1  ครั้ง 
 

- ครู  นักเรียน  และบุคคล
กรโรงเรียนได!รับรู!ข�าวสาร
การอนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อมที่ถูกต!องและ
ค�าน้ํา 
ค�าไฟลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.59 – 
มี.ค.60 

10,000.- นายณัฐพัชร 
ป̀อมหิน 
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แผนงาน กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู!รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

4.กิจกรรมทําป̀ายสติกเกอร�  
เตือนให!ป6ดน้ําและไฟ 
 
 
 
 

-  จัดทําป̀าย 
สติกเกอร� 
เตือนการป6ดน้ําและไฟ
ตามจุดที่มีก|อกน้ํา  และ 
ปลั๊กไฟ ในโรงเรียน ทุก
แห�ง 

-ครูนักเรียนและ 
บุคลกรโรงเรียนให!ความ
ร�วมร�วมเป-นอย�างดี 

  5.   กิจกรรมเขียนป̀ายลงผ!า
และเดินขนวนรณรงค�การ
อนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 
 
 
 
6.   กิจกรรนักประชาสัมพันธ�
น!อย 
 

-จัดทําป̀ายผ!า 
รณรงค�การอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อม 
จํานวน  3   ผืน  และ
เดินขบวนเทอมละ 1 
ครั้ง 
-  ฝ�กนักเรียน 10 คน 
ให!เป-นนักประชาสัมพันธ� 
รณรงค�การอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อม 

-ครูนักเรียน  และบุคลากร
โรงเรียนทุกคนให!ความ
สนใจและให!ความร�วมมือ
เป-นอย�างดี 
 
 
- นักเรียนเป-นนัก
ประชาสัมพันธ�ที่ดี 
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แผนงาน กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู!รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

แผนงานด�าน
หลักสูตร 

 

โครงการพัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู! 
ด!านการอนุรักษ�
พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม 
 

1.กิจกรรมบูรณาการการ
เรียนรู�กับกลุ�มสาระการเรียนรู� 
- วิเคราะห�หลักสูตรและ
สภาพแวดล!อม ภูมิปIญญา
ท!องถิ่นในโรงเรียน 
- จัดทําหน�วยการจัดการเรียนรู!
แบบบูรณาการการอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อมกับ 8 
กลุ�มสาระการเรียนรู! 
- จัดทําแผนการจัดการเรียนรู!
แบบบูรณาการการอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อมกับ 8 
กลุ�มสาระการเรียนรู! 
-จัดกระบวนการเรียนรู!บูรณา
การด!านการใช!พลังงานและการ
อนุรักษ�พลังงานกับกลุ�มสาระ
การเรียนรู! 8 กลุ�มสาระการ
เรียนรู!และกิจกรรมพัฒนา
ผู!เรียน 

- ครูร!อยละ 100          
มีหน�วยและมีแผนการ
จัดการเรียนรู!บูรณาการ 
การอนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม 
- ครูร!อยละ 100          
จัดกิจกรรมการเรียนรู!
บูรณาการ 
การอนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม 
- นักเรียนร!อยละ 100   
ได!เรียนรู!แบบบูรณาการ
การการเรียนรู!การ
อนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อมกับ 8 กลุ�ม
สาระการเรียนรู! 
 
 
 

- ครู มีหน�วยและมี
แผนการจัดการเรียนรู!
บูรณาการการอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อม 
- นักเรียนมีความรู!การ
อนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม 
 
 
 
 
 

พ.ค.59– 
 มี.ค.60 

35,000.- นางกัลยา 
ช่ําชอง 
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แผนงาน กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู!รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  2.กิจกรรมฝdกอบรม 
- กิจกรรมฝ�กอบรมนักเรียน
แกนนําด!านการอนุรักษ�พลังงาน
และสิ่งแวดล!อม 

 

- ครูและบุคลากรร!อยละ 
100 ได!เข!าร�วมฝ�กอบรม
ด!านการอนุรักษ�พลังงาน
และสิ่งแวดล!อม 
- นักเรียนร!อยละ 100 
ได!รับการฝ�กอบรมด!าน
การอนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม 

 

- ครูและบุคลากรมี

ความรู!เกี่ยวกับการ
อนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม 
-นักเรียนมีความรู!
เกี่ยวกับการอนุรักษ�
พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม 
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แผนงาน กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู!รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 

 

 3.กิจกรรมค�ายบูรณาการ
เรียนรู� 8 กลุ�มสาระการเรียนรู� 
- จัดกิจกรรมเข!าค�ายบูรณาการ
รักการอ�าน ผ�านทักษะการคิด 
ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อมอย�าง
ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- ครูร!อยละ 100 มี
หน�วยและแผนการ
จัดการเรียนรู!บูรณาการ
รักการอ�าน ผ�านทักษะ
การคิด ปลูกจิตสํานึกใน
การอนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อมอย�างยั่งยืน
บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- นักเรียนร!อยละ 100 
เข!าค�ายบูรณาการรักการ
อ�าน ผ�านทักษะการคิด 
ปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อมอย�างยั่งยืน
บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ครู มีหน�วยและแผนการ
จัดการเรียนรู!บูรณาการรัก
การอ�าน ผ�านทักษะการ
คิด ปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อมอย�างยั่งยืนบน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียนมีความรู!เกี่ยวกับ
การอนุรักษ�และสามารถใช!
พลังงานและสิ่งแวดล!อม
อย�างยั่งยืนบนพื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนงาน กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู!รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  4.กิจกรรมส�งเสริมทางวิชาการ
ด�านพลังงานและการอนุรักษ=
สิ่งแวดล�อม 
- ส�งเสริมการประกวดทาง
วิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ�
พลังงานและ สิ่งแวดล!อม 
- ส�งนักเรียนเข!าร�วมประกวด 
5.ความสามารถทางวิชาการ
และร�วมกิจกรรมกับหน�วยงาน
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนร!อยละ80ได!
เข!าร�วมประกวดทาง
วิชาการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ�พลังงานและ 
สิ่งแวดล!อม 
ทั้งภายในโรงเรียนและ
ภายนอก 
- โรงเรียนได!จัด
นิทรรศการอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อม
ในสัปดาห�วันวิชาการ 
- นักเรียนร!อยละ 100 
สามารถศึกษาหาความรู!
เกี่ยวกับการอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อม
ได! 
 
 
 

- นักเรียนมีความรู!การ
อนุรักษ�พลังงานและ 
สิ่งแวดล!อม 
 
 
 
 
- นักเรียนสามารถศึกษา
หาความรู!เกี่ยวกับการ
อนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อมได! 
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แผนงาน กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู!รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

6.กิจกรรมนิทรรศการ อนุรักษ=
พลังงานและสิ่งแวดล�อม 
- จัดนิทรรศการอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อมใน
สัปดาห�วันวิชาการ 
- จัดแหล�งเรียนรู!เกี่ยวกับ
พลังงานและสิ่งแวดล!อม 
 

- โรงเรียนได!จัด
นิทรรศการอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อม
ในสัปดาห�วันวิชาการ 
- นักเรียนร!อยละ 100 
สามารถศึกษาหาความรู!
เกี่ยวกับการอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อม
ได! 

- นักเรียนสามารถศึกษา
หาความรู!เกี่ยวกับการ
อนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อมได! 

แผนงานด�าน
การจัด
การพลังงาน 

 

โครงการหนองบอน
หัวใจอนุรักษ=พลังงาน 

1.แอร=สีเขียว 
- ล!างแอร�ทุกๆ 3 เดือน 
- ตั้งอุณหภูมิแอร�ที่ 25 องศา 
- ป6ดแอร�ก�อน 15 นาที ก�อนเลิกใช! 

- เคลื่อนย!ายอุปกรณ�ความร!อน
ที่อยู�ในห!องที่มี
เครื่องปรับอากาศ 
 
 
 

- สถิติการใช!น้ําและ
ไฟฟ̀าภายในโรงเรียน
ลดลงอย�างน!อยร!อยละ 
10 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนและบุคลากร
ภายในโรงเรียนมีส�วนร�วม
ในการประหยัดนํา
ประหยัดไฟ 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.59–มี.ค.60 40,000.- นางสิริพันธ� 
ภาษีธรรม 
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แผนงาน กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู!รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

2.ปeดไฟให�โลกพัก 
- นัดกันป6ดไฟทุกวัน ป.1-ป.3  
เวลา 11.20 ถึง12.20 น. 
- นัดกันป6ดไฟทุกวัน ป.4-ป.6  
เวลา 11.40 ถึง12.20 น. 
- สายตรวจไฟฟ̀า 
- ปรับเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ 
- ป̀ายเตือนใจถอดถอดปลั๊ก  
ป6ดอุปกรณ�เมื่อเลิกใช! 
3.ทราบแล�วเปลี่ยน 
- สายตรวจไฟฟ̀า 
- ปรับเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ 
- ป̀ายเตือนใจถอดถอดปลั๊ก  
ป6ดอุปกรณ�เมื่อเลิกใช! 
 
 
 
 
 

- สถิติการใช!น้ําและ
ไฟฟ̀าภายในโรงเรียน
ลดลงอย�างน!อยร!อยละ 
10 
 
 
 
 
 
- นักเรียนและบุคลากร
ภายในโรงเรียนรู!และ
เข!าใจวิธีการประหยัด
พลังงานมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนและบุคลากร
ภายในโรงเรียนมีส�วนร�วม
ในการประหยัดนํา
ประหยัดไฟ 
 
 
 
 
 
- นักเรียนและบุคลากร
ภายในโรงเรียนมีส�วนร�วม
ในการประหยัดนํา
ประหยัดไฟ 
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แผนงาน กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู!รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

4.นักประหยัดตัวน�อย 
- ประกวดนักประหยัดพลังงาน
ไฟฟ̀า โดยใช!บิลค�าไฟของบ!าน
นักเรียนทุกเทอม 

- นักเรียนร!อยละ 80 
เข!าร�วมการประกวดนัก
ประหยัดพลังงานไฟฟ̀า 

- นักเรียนได!นําความรู!
เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานไฟฟ̀าที่ได!ไป
ประยุกต�ใช!ได!อย�างถูกต!อง 

  5.ไขมรณะ 
-บ�อดักไขมัน>กรองขยะ>พัก
ไขมัน 
-น้ําเสีย>ดักไขมัน 
 
6.ICE FOR TREES 
-น้ําแข็งที่เหลือจากการดื่ม
นํามารดน้ําต�นไม�ในโรงเรียน 

-ปริมาณไขมัน 
เศษอาหารภายใน
โรงเรียนลดลงอย�างน!อย
ร!อยละ  10 
 
-ปริมาณการใช!
น้ําประปาลดลงหลังจาก
นําน้ําที่เหลือมาใช!แทน
แทนน้ําประปา 
ร!อยละ  10 

-นักเรียนและบุคลากร
ภายในโรงเรียนรู!วิธีการ
กําจัดไขมัน  เศษอาหาร
เหลือจากการรับประทาน
ที่ถูกวิธี 
-นักเรียนและบุคลากร
ภายใน  และภายนอก
โรงเรียนรู!คุณค�าน้ําที่เหลือ
การดื่มนํามาใช!ประโยชน�
ในการรดน้ําต!นไม! 
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แผนงาน กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู!รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

แผนงานด�าน
การจัดการ
ขยะ 
 

โครงการหนองบอน ร�วม
ใจ  ไร!ขยะ 
 

1.สายตรวจน!อย 
-สํารวจปรมิาณขยะในโรงเรียน 
ขยะแห!งแลกเครื่องเขียน 
-นําขยะมาแลกเครื่องเขียน 
- บันทึกการแลกขยะของนักเรียน 
2.ภาชนะลดขยะ 
-งดใช!ถุงพลาสติก  โฟมและแก!วโดย
มีภาชนะจัดเตรียมไว!ให! 
- ใช!ถุงผ!าแทนถุงพลาสติก 
 
 
 
3.ขยะทําเงิน 
- ธนาคารขยะ 
- นําขยะมาประดิษฐ�ของใช!ได!จริง 
เช�น เสื้อกันฝนจากถุงนม 
 
 
 
 
 
 

- ปริมาณขยะในโรงเรียน
ลดลง 
 
 
 
- ปริมาณขยะในโรงเรียนลด
น!อยลง 
- นักเรียนร!อยละ 100 เห็น
ประโยชน�ของขยะโดยนํา
ขยะมาแลกเครื่องเขียนได! 
 
 
- ปริมาณขยะในโรงเรียนลด
น!อยลง 
- นักเรียนร!อยละ 95 มี
พฤติกรรมในการใช!ถุงผ!า
แทนถุงพลาสติก และโฟม 
 
 
 
 
 

- ปริมาณขยะลดน!อยลง 
 
 
 
 
- นักเรียนเห็นประโยชน�ของ
ขยะโดยนําขยะมาแลกเครื่อง
เขียนได! 
 
 
 
 
- นักเรียนพฤติกรรมในการใช!
ถุงผ!าแทนถุงพลาสติก 
และโฟม 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.59 – มี.ค.
60 

10,000.- นายเอกพล 
อิสระพันธ� 
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แผนงาน กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู!รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

4.ขยะได!บุญ 
-ร�วมมือกับวัดใกล!โรงเรยีน ทํา
โครงการร�วมกันฝ�กนิสัยคัดแยกขยะ 
เงินที่ได!นํามาทําบุญถวายวัดสมทบ
ทุนค�าน้ําค�าไฟของวัด 
 
5.ทัวร�ขยะ 
-บําเพ็ญประโยชน� 
-ตารางเก็บขยะในแต�ละวัน 
-สมุดบันทึกความด ี
 
 
6.ขยะยิ้ม 
-ประสานงานกับสํานักงานเขต หรอื
หน�วยงานอื่นขอถุงขยะ 
-แยกประเภทขยะ 
-ถังหมักพิทักษ�โลก 
 
7.ขยะบันเทิง 
- ทําเครื่องดนตรเีคาะจังหวะ 

- นักเรียนร!อยละ 95 มีจิต
สาธารณะต�อส�วนร�วม 
- นักเรียนร!อยละ 95 มีนิสัย
ในการคัดแยกขยะ 
 
 
- นักเรียนร!อยละ 95 มีจิต
สาธารณะในการบําเพ็ญ
ประโยชน�แล!วสามารถนํามา
บันทึกลงในสมุดบันทึกความ
ดีได! 
 
- นักเรียนร!อยละ 95 แยก
ประเภทของขยะได! 
 
 
 
 
- นักเรียนสามารถนํานําขยะ
มาใช!ประโยชน�ในการทํา
เครื่องดนตร ี
 

- นักเรียนมีจิตสาธารณะต�อ
ส�วนร�วม 
-นักเรียนมีพฤติกรรมการคัด
แยกขยะ 
 
 
- นักเรียนมีจิตสาธารณะ
บําเพ็ญประโยชน�ต�อส�วนร�วม 
 
 
 
 
-นักเรียนมีพฤติกรรมการแยก
ประเภทขยะ 
 
 
 
 
- นักเรียนมีความคิด
สร!างสรรค�และเห็นคุณค�าของ
ขยะ 
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แผนงาน กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู!รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

แผนงานด�าน
การมีส�วนร�วม 

โครงการการส�งเสรมิ    
การมีส�วนร�วม 

1. ENERGY LERNING 
(เรียนรู!พลังงาน) 
- กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ�มสาระ 
- อบรมนักเรียนแกนนําและ
บุคลากร 
-ทัศนศึกษา 
-WALK RALLY 
 
2.รณรงค�ลดใช!พลังงานและอนุรักษ�
สิ่งแวดล!อม 
- กิจกรรมประกวดเรียงความ คํา
ขวัญ วาดภาพ 
- กิจกรรมสายตรวจ HERO 
- กิจกรรมถุงนมลดโลกร!อน 
- กิจกรรมใบเสร็จค�าไฟ ค�าน้ํา ลด
โลกร!อน 
 
3.ส�งเสรมิมาตรการการประหยัดใน
การจัดกิจกรรมต�างๆ ของโรงเรียน 
 
 
 

- ครูร!อยละ 100 ได!จัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู!บูรณา
การการเรียนรู!อนุรักษ�
พลังงานกับสิ่งแวดล!อมกับ
สาระการเรียนรู! 
- นักเรียนร!อยละ 100 ได!รับ
ความรู! และมีความรู!ความ
เข!าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อม 
- นักเรียน ครู และบุคลกรผู!
ที่เกี่ยวข!องได!เข!าร�วม
กิจกรรมรณรงค�ลดใช!
พลังงานและอนุรักษ�
สิ่งแวดล!อม ร!อยละ 100          
- นักเรียน  ครู  และ
บุคลากร ร!อยละ 100 มี
จิตสํานึกในการใช!พลังงาน
และและสิ่งแวดล!อมอย�าง
คุ!มค�า 
-โรงเรียนได!รับการสนับสนุน
ส�งเสริมมาตรการการ
ประหยัดในการจัดกิจกรรม

- มีแผนการจัดการเรียนรู!แบบ
บูรณาการการเรียนรู!การ
อนุรักษ�พลังงานกับกลุ�มสาระ
การเรยีนรู!ต�างๆที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
-นักเรียนมีความรู!ความเข!าใจ
เกี่ยวกับการอนุรักษ�พลังงาน
และสิ่งแวดล!อมสามารถนําไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันได! 
-นักเรียน ครู และบุคลกรมี
พฤติกรรมในการใช!ลดพลัง
และอนุรักษ�สิ่งแวดล!อมงาน 
อย�างยั่งยืน 
- โรงเรียนจัดกิจกรรมต�างๆ 
ของโรงเรียนอย�างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
- นักเรียน ครู และบุคลากร 
ร!อยละ มีจิตสํานึกการอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อม 

พ.ค.59 – มี.ค.
60 

10,000.- นางยุพิน 
ศุภกรณ�พงษ�
สิริ 
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แผนงาน กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู!รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

4. กิจกรรมส�งเสริมเข!าร�วมกับ
หน�วยงานภายนอก 
- กิจกรรมแกะ ล!าง เก็บ ของโอวัล
ติน 
- กิจกรรมพี่น!องร!องเต!น บทขยาน
ประหยัดพลังงาน 
- กิจกรรม Big Cleaning Day 
- กิจกรรมซ�อมบํารุงและปรับภมูิ
ทัศน� 
 
5. กิจกรรม เชิดชูเกียรต ิ
 

ต�างๆ ของโรงเรียน 
-นักเรียน ครู และบุคลากร 
ร!อยละ 100 ได!เข!าร�วม
ส�งเสริมปลูกจิตสํานึกการ
อนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อมกับหน�วยงาน
ภายนอก 
 
 
 
-นักเรียน ครู และบุคลากรที่
เป-นบุคลกรตัวอย�างได!รับ
การเชิดชูเกียรติด!านการ
อนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม 
 
 
 
 
 
 
 

 
- โรงเรียนมี ความสะอาดร�ม
รื่นบรรยากาศแห�งการเรียนรู! 
มีแหล�งเรียนรู!ด!านพลังงาน
และสิ่งแวดล!อม 
 
 
 
 
 
-โรงเรียนมีนักเรยีนครู และ
บุคลากรที่เป-น บุคลากร
ตัวอย�างด!านการอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อม 
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แผนงาน กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู!รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

แผนงานด�าน
การจัดการ
สิ่งแวดล�อม 
 

โครงการหนองบอนร�วม
ใจอนุรักษ�สิ่งแวดล!อม 

1.กิจกรรมให�ความรู� 
- จัดกิจกรรมอบรมการเข!าค�าย 
- กิจกรรม  “นักสํารวจค!นคว!า
น!อย” 
2.การมีส�วนร�วมอนุรักษ=และ
พัฒนาสิ่งแวดล�อม 

�กิจกรรม “Big Cleaning 
Day”   
- การทําความสะอาดห!องเรียน
และอาคาร 
- การทําความสะอาดห!องน้ํา 
- การทําความสะอาดโรงอาหาร 
- การทําความสะอาดสนาม 

�กิจกรรมการดูแลทําความ
สะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

�กิจกรรม “ขยะรีไซเคิล”  

�กิจกรรม 5 ส 

�กิจกรรมรณรงค�อนุรักษ�
สิ่งแวดล!อม 

- ร!อยละ 100 ของนักเรียน
ที่รู!คุณค�าของสิ่งแวดล!อม 
และตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดจากการเปลีย่นแปลง
ของสิ่งแวดล!อม 
- ร!อยละ 95 ของนักเรียนที่
ศึกษาค!นคว!าหาข!อมูลหรือ
ปIญหาต�างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดล!อม ที่ส�งผล
กระทบต�อมนุษย� 
-ร!อยละ100ของนักเรียน ที่
เข!าร�วมหรือมีส�วนร�วมใน
โครงการอนุรักษ�พัฒนา
สิ่งแวดล!อม 
- นักเรียน ครู และบุคลากร
ร!อยละ 100ตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล!อม 
-นักเรียน ครู และบุคลากร
ร!อยละ 100 มีความรู!ความ
เข!าใจและสามารถนําความรู!

-นักเรียนรู!คุณค�าของ
สิ่งแวดล!อม และตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล!อม 
 
-นักเรียนรู!คุณค�าของ
สิ่งแวดล!อม และตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล!อม 
-นักเรียนรู!คุณค�าของ
สิ่งแวดล!อม และตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล!อม 
 
-นักเรียนมีความรู!ความเข!าใจ
ในการอนุรักษ�และพัฒนา
สิ่งแวดล!อมได!อย�างยั่งยืน 
 
 

 
 

พ.ค.59 – มี.ค.
60 

10,000.- นายวันใหม� 
พุ�มมาลา 
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แผนงาน กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู!รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

�กิจกรรมกระทงรักษ�โลก 
- ประกวดชุดรีไซเคิล 
- การประกวดกระทง 
-การทํากระทงจากเศษวัสดุที่
ย�อยสลายได! 

�กิจกรรมวันสิ่งแวดล!อมโลก 

�กิจกรรมการมีส�วนร�วมกับ
หน�วยงานภายนอก 
3.กิจกรรมปรับภูมิทัศน� 
- กิจกรรมปรับภูมิทัศน�ใน
โรงเรียน 
- กิจกรรมปลูกต!นไม! 
4.กิจกรรม เชิดชูเกียรติ 
- จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคล
ตัวอย�างด!านการอนุรักษ�และ
พัฒนาสิ่งแวดล!อม 

ทักษะที่ได!ไปใช!ใน
ชีวิตประจําวันได! 
 
 
 
 
 
 
 
- โรงเรียนมภีูมิทัศน�และ
บรรยากาศเป-นแหล�งการ
เรียนรู! สะอาด และร�มรื่น 
-นักเรียนมีแหล�งการเรียนรู!ที่
หลากหลาย 
- นักเรียนที่เป-นบุคคล
ตัวอย�างด!านการอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อม
ได!รับการเชิดชูเกียรติ ร!อย
ละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
-นักเรียกสามารถศึกษา
เรียนรู!จากแหล�งการ
เรียนรู!ที่หลากหลาย 
 
-โรงเรียนมีบุคคลที่เป-น
บุคคลตัวอย�างด!านการ
อนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม 
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ส�วนที่ 3 
การส�งเสริมความรู� ความเข�าใจในการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงแวดล�อม 

3.1 กระบวนการส�งเสริมและเผยแพร�ความรู� ความเข�าใจในสถานศึกษา (ควรระบุรายละเอียด กิจกรรม

หรือวิธีการส�งเสริมและเผยแพร�ความรู� แนวคิด กระบวนการเรียนรู� ข้ันตอนถ�ายทอดความรู�สู�ผู�เรียนหรือ

บุคลากรภายในสถานศึกษา องค=ความรู�ท่ีถ�ายทอด) 

กิจกรรม อนุรักษ=พลังงานและส่ิงแวดล�อม โรงเรียนบ�านหนองบอน(นัยนานนท=อนุสรณ=)  

แนวคิด  

จากเม่ือปJ พ.ศ. 2553 พฤติกรรมการใช!พลังงานของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนบ!านหนองบอน

(นัยนานนท�อนุสรณ�) ใช!กันอย�างฟุ�มเฟrอย สังเกตได!จากการเป6ดไฟ เป6ดพัดลมท้ิงไว!เม่ือไม�ได!ใช!งาน การเป6ด

แอร�ท้ังวัน การใช!ห!องน้ําไม�ถูกสุขลักษณะ เป-นต!น อีกท้ังพฤติกรรมการท้ิงขยะลงพ้ืนของนักเรียนยังขาดความ

ตระหนักถึงการรักษาความสะอาด ขาดการเอาใจใส�ในเรื่องการอนุรักษ�พลังงานและรักษาสิ่งแวดล!อม ทาง

โรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) ได!จัดทํากิจกรรมต�างๆ ส�งเสริมให!นักเรียน ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน มีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�า รู!จักการประหยัดน้ํา และมีการจัดขยะอย�างเป-นระบบ โดย

การเข!าร�วมโครงการสถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน (Energy Mind Award) ของการไฟฟ̀านครหลวง ร�วมกับ

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล!อม จนได!รับรางวัลสถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงานระดับ 5 ดาว เม่ือปJ พ.ศ.

2555 ซ่ึงทางโรงเรียนก็ได!ดําเนินการด!านการอนุรักษ�พลังงานมาอย�างต�อเนื่องจนถึงปIจจุบัน เพ่ือเป-นการ

อนุรักษ�พลังงานและรักษาสิ่งแวดล!อมอย�างยั่งยืน 

 ทางโรงเรียนจึงจัดทําแผนปฏิบัติการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม โรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนา

นนท�อนุสรณ�) ข้ึน เพ่ือให!นักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนรวมท้ังชุมชน ได!ตระหนักถึงการอนุรักษ�พลังงาน

และรักษาสิ่งแวดล!อม มีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�า รู!จักการประหยัดน้ํา และมีการจัดการขยะอย�าง

เป-นระบบอย�างยั่งยืนต�อไป 

วัตถุประสงค=ของแผนปฏิบัติการ 
 1.  เพ่ือให!ครู   นักเรียน   และบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�าและ
ประหยัด 
 2.  เพ่ือให!ครูนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนรู!จักและเห็นคุณค�าของน้ําใช!น้ําอย�างประหยัด 
 3.  เพ่ือให!ครู นักเรียน  และบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะและจัดการขยะ 
อย�างเป-นระบบ 
 4.   เพ่ือให!โรงเรียนมีระบบการจัดการสิ่งแวดล!อมท่ีสะอาด ปลอดภัย เอ้ือต�อการเรียนรู!  เป-นแนวทาง
การส�งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ�พลังงาน 
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ตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค= 
 วัตถุประสงค=ท่ี  1  เพ่ือให!ครู   นักเรียน   และบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�าง
คุ!มค�าและประหยัด 
 ตัวช้ีวัด คือ   สังเกตพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�าของนักเรียน ทําให!สถิติการใช!พลังงานลดลง 
 วัตถุประสงค=ท่ี  2  เพ่ือให!ครูนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนรู!จักและเห็นคุณค�าของน้ําใช!น้ําอย�าง
ประหยัด 
 ตัวช้ีวัด คือ   สังเกตพฤติกรรมการใช!น้ําอย�างประหยัดของนักเรียนทําให!สถิติการใช!น้ําลดลง 

วัตถุประสงค=ท่ี  3  เพ่ือให!ครู นักเรียน  และบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะและ
จัดการขยะอย�างเป-นระบบ 
 ตัวช้ีวัด คือ   สังเกตพฤติกรรมการคัดแยกขยะของนักเรียน ทําให!การจัดการขยะของโรงเรียนเป-น
ระบบ 

วัตถุประสงค=ท่ี  4  เพ่ือให!โรงเรียนมีระบบการจัดการสิ่งแวดล!อมท่ีสะอาด  ปลอดภัย  เอ้ือต�อการ
เรียนรู!  เป-นแนวทางการส�งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ�พลังงาน 

ตัวชี้วัด  คือ  -   โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู!บูรณาการการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 
- โรงเรียนมีสภาพแวดล!อมท่ีสะอาด  ปลอดภัย  เอ้ือต�อการเรียนรู! 

แผนการดําเนินงาน 
แผนงาน ป) 2559 ป) 2560 ผู�รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการ

เข!าร�วมโครงการสถานศึกษา

ดีเด�นด!านพลังงาน 

           รองฯฉันทนา  

ภาสกานนท� 

2. วางแผนการปฏิบัติการ

อนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม

โรงเรียนบ!านหนองบอน 

           รองฯฉันทนา  

ภาสกานนท� 

3.แต�งต้ังคณะกรรมการ            รองฯฉันทนา  

ภาสกานนท� 

4. ดําเนินการตามแผนงานและ

โครงการ 

แผนงานประชาสัมพันธ= 

            

นายณัฐพัชร 

ป̀อมหิน 
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แผนงาน ป) 2559 ป) 2560 ผู�รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

4.1  โครงการครอบครัวข�าว

หนองบอน 

- กิจกรรมป̀ายประหยัดพลังงาน 

- กิจกรรมข�าวพลังงาน 

แผนงานด�านหลักสูตร 

4.2  โครงการพัฒนาหลักสูตร

และการจัดกระบวนการเรียนรู!

ด!านอนุรักษ�พลังงานและ

สิ่งแวดล!อม 

           นางกัลยา   

ชํ่าชอง 

แผนงานด�านการจัด

การพลังงาน 

4.3. โครงการหนองบอนหัวใจ

อนุรักษ�พลังงาน 

- กิจกรรมแอร�สีเขียว 

- กิจกรรมทราบแล!วเปลี่ยน 

- กิจกรรมป6ดไฟให!โลกพัก 

- กิจกรรมนักประหยัด 

ตัวน!อย 

            

นางสิริพันธ� 

ภาษีธรรม 
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แผนงาน ป) 2559 ป) 2560 ผู�รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

แผนงานด�านการจัดการน้ํา 

4.4. โครงการหนองบอนรักษ�น้ํา 

รักโลก 

- กิจกรรมสายลับจับรูรั่ว 

- กิจกรรมบันทึกลับ 

- กิจกรรมไขมรณะ 

- กิจกรรมICE  FOR  TREES 

            

นางสาวยุพรัตน� 

พงศ�ศิริเลิศ 

 

แผนงานด�านการจัดการขยะ 

4.5.  โครงการหนองบอน           

ร�วมใจไร!ขยะ 

- กิจกรรมขยะเพ่ิมรอยยิ้ม 

- กิจกรรมขยะบันเทิง 

- กิจกรรมขยะยิ้ม 

- กิจกรรมทัวร�ขยะ 

- กิจกรรมขยะได!บุญ 

- กิจกรรมขยะทําเงิน 

- กิจกรรมภาชนะลดขยะ 

- กิจกรรมขยะแห!งแลก 

   เครื่องเขียน 

            

นายเอกพล 

อิสระพันธ� 

แผนงานด�านการมีส�วนร�วม 

4.6. โครงการส�งเสริมการมีส�วน

            

นางยุพิน 

ศุภกรณ�พงศ�สิริ 
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แผนงาน ป) 2559 ป) 2560 ผู�รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ร�วม 

 - กิจกรรม  Energy  learning 

 - กิจกรรมส�งเสริมาตรการ

ประหยัดในการจัดกิจกรรม

ต�างๆของโรงเรียน 

- กิจกรรมรณรงค�ลดใช!พลังงาน

และอนุรักษ� 

 -  กิจกรรมส�งเสริมการมีส�วน

ร�วมกับหน�วยงานภายนอก 

 - กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 

 

แผนงานด�านการจัดการ

ส่ิงแวดล�อม 

4.7.  โครงการหนองบอน ร�วม

ใจอนุรักษ�สิ่งแวดล!อม 

 

           นายวันใหม� 

พุ�มมาลา 

5. การติดตามและประเมินผล            นายณัฐพัชร 

ป̀อมหิน 

 และคณะ 
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กระบวนการ/ข้ันตอน 

1. โครงการครอบครัวข�าวหนองบอน (Family News Nongbon) 

- กิจกรรมการจัดบอร�ดประชาสัมพันธ�การอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 

- กิจกรรมการจัดทําแผ�นพับประชาสัมพันธ�การอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 

- กิจกรรมการจัดทํา website และ Facebook โรงเรียน ประชาสัมพันธ�การอนุรักษ�พลังงานและ

สิ่งแวดล!อม 

- กิจกรรมทําป̀ายสติกเกอร�เตือนให!ป6ดน้ําและไฟ 

- กิจกรรมเขียนป̀ายลงผ!าและเดินขบวนรณรงค�การอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 

- กิจกรรมนักประชาสัมพันธ�น!อย 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู�ด�านการอนุรักษ=พลังงานและส่ิงแวดล�อม 

1. กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู�กับกลุ�มสาระการเรียนรู� 

- วิเคราะห�หลักสูตรและสภาพแวดล!อม ภูมิปIญญาท!องถ่ินในโรงเรียน 

- จัดทําหน�วยการจัดการเรียนรู!แบบบูรณาการการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมกลุ�มสาระ

การเรียนรู! 

- จัดทําแผนการจัดการเรียนรู!แบบบูรณาการการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมกับกลุ�ม

สาระการเรียนรู! 

- จัดกระบวนการเรียนรู!บูรณาการด!านการใช!พลังงานและการอนุรักษ�พลังงานกับกลุ�มสาระ

การเรียนรู! 8 กลุ�มสาระการเรียนรู!และกิจกรรมพัฒนาผู!เรียน 

 2.    กิจกรรมฝdกอบรม 

  - กิจกรรมฝ�กอบรมนักเรียนแกนนําด!านการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 

 3.    กิจกรรมค�ายบูรณาการเรียนรู� 8 กลุ�มสาระการเรียนรู� 

  - จัดกิจกรรมเข!าค�ายบูรณาการรักการอ�าน ผ�านทักษะการคิด ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ� 

  พลังงานและสิ่งแวดล!อมอย�างยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

4.    กิจกรรมส�งเสริมทางวิชาการด�านพลังงานและการอนุรักษ=ส่ิงแวดล�อม 

-  ส�งเสริมการประกวดทางวิชาการเก่ียวกับการอนุรักษ�พลังงานและ สิ่งแวดล!อม 

-  ส�งนักเรียนเข!าร�วมประกวด 

5.ความสามารถทางวิชาการและร�วมกิจกรรมกับหน�วยงานภายนอก 

 6.กิจกรรมนิทรรศการ อนุรักษ=พลังงานและส่ิงแวดล�อม 

-  จัดนิทรรศการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมในสัปดาห�วันวิชาการ 

-  จัดแหล�งเรียนรู!เก่ียวกับพลังงานและสิ่งแวดล!อม 
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 3. โครงการหนองบอน หัวใจอนุรักษ=พลังงาน 

 1. แอร=สีเขียว 

- ล!างแอร�ทุกๆ 3 เดือน 

- ต้ังอุณหภูมิแอร�ท่ี 25 องศา 

- ป6ดแอร�ก�อน 15 นาที ก�อนเลิกใช! 

- เคลื่อนย!ายอุปกรณ�ความร!อนท่ีอยู�ในห!องท่ีมีเครื่องปรับอากาศ 

2.ปeดไฟให�โลกพัก 

- นัดกันป6ดไฟทุกวัน ป.1-ป.3  เวลา 11.20 ถึง12.20 น. 

- นัดกันป6ดไฟทุกวัน ป.4-ป.6  เวลา 11.40 ถึง12.20 น. 

- สายตรวจไฟฟ̀า 

- ปรับเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ 

- ป̀ายเตือนใจถอดถอดปลั๊ก  ป6ดอุปกรณ�เม่ือเลิกใช! 

3.นักประหยัดตัวน�อย 

 - ประกวดนักประหยัดพลังงานไฟฟ̀า โดยใช!บิลค�าไฟของบ!านนักเรียนทุกเทอม 

4. โครงการหนองบอนร�วมใจ น้ําใส โลกสวย 

 1.สายลับจับรูรั่ว 

- เลือกใช!สุขภัณฑ�และอุปกรณ�เก่ียวกับน้ํารุ�นประหยัด 

- ตรวจเช็คอุปกรณ�ทุกวัน 

 

2.บันทึกลับ 

- ตรวจมิเตอร�น้ํา 

- ตรวจพฤติกรรมการใช!น้ํา 

3.ไขมรณะ 

- บ�อดักไขมัน>กรองขยะ>พักไขมัน 

- น้ําเสีย>ดักไขมัน 

4. ICE FOR TREES 

- น้ําแข็งท่ีเหลือจากการด่ืมนํามารดน้ําต!นไม!ในโรงเรียน 

5. โครงการหนองบอน ร�วมใจ ไร�ขยะ 

 1. สายตรวจน�อย 

- สํารวจปริมาณขยะในโรงเรียน 
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2. ขยะแห�งแลกเครื่องเขียน 

- นําขยะมาแลกเครื่องเขียน 

- บันทึกการแลกขยะของนักเรียน 

3. ภาชนะลดขยะ 

- งดใช!ถุงพลาสติก  โฟมและแก!วโดยมีภาชนะจัดเตรียมไว!ให! 

- ใช!ถุงผ!าแทนถุงพลาสติก 

4.ขยะทําเงิน 

- ธนาคารขยะ 

- นําขยะมาประดิษฐ�ของใช!ได!จริง เช�น เสื้อกันฝนจากถุงนม 

5. ขยะได�บุญ 

- ร�วมมือกับวัดใกล!โรงเรียน ทําโครงการร�วมกันฝ�กนิสัยคัดแยกขยะ เงินท่ีได!นํามาทําบุญ 

   ถวายวัดสมทบทุนค�าน้ําค�าไฟของวัด 

6. ทัวร=ขยะ 

- บําเพ็ญประโยชน� 

- ตารางเก็บขยะในแต�ละวัน 

- สมุดบันทึกความดี 

7.ขยะย้ิม 

- ประสานงานกับสํานักงานเขต หรือหน�วยงานอ่ืนขอถุงขยะ 

- แยกประเภทขยะ 

- ถังหมักพิทักษ�โลก 

8. ขยะบันเทิง 

- ทําเครื่องดนตรีเคาะจังหวะ 

6. โครงการการส�งเสริม การมีส�วนร�วม 

 1. ENERGY LERNING (เรียนรู�พลังงาน) 

- กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ�มสาระ 

- อบรมนักเรียนแกนนําและบุคลากร 

- ทัศนศึกษา 

- WALK RALLY 
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2.รณรงค=ลดใช�พลังงานและอนุรักษ=ส่ิงแวดล�อม 

- กิจกรรมประกวดเรียงความ คําขวัญ วาดภาพ 

- กิจกรรมสายตรวจ HERO 

- กิจกรรมถุงนมลดโลกร!อน 

- กิจกรรมใบเสร็จค�าไฟ ค�าน้ํา ลดโลกร!อน 

3. ส�งเสริมมาตรการการประหยัดในการจัดกิจกรรมต�างๆ ของโรงเรียน 

4. กิจกรรมส�งเสริมเข�าร�วมกับหน�วยงานภายนอก 

- กิจกรรมแกะ ล!าง เก็บ ของโอวัลติน 

- กิจกรรมพ่ีน!องร!องเต!น บทขยานประหยัดพลังงาน 

- กิจกรรม Big Cleaning Day 

- กิจกรรมซ�อมบํารุงและปรับภูมิทัศน� 

5. กิจกรรม เชิดชูเกียรติ 

7. โครงการหนองบอนร�วมใจอนุรักษ=ส่ิงแวดล�อม 

 1.กิจกรรมให�ความรู� 

- จัดกิจกรรมอบรมการเข!าค�าย 

- กิจกรรม  “นักสํารวจค!นคว!าน!อย” 

2. การมีส�วนร�วมอนุรักษ=และพัฒนาส่ิงแวดล�อม 

   �กิจกรรม “Big Cleaning Day”   

- การทําความสะอาดห!องเรียนและอาคาร 

- การทําความสะอาดห!องน้ํา 

- การทําความสะอาดโรงอาหาร 

- การทําความสะอาดสนาม 

 �กิจกรรมการดูแลทําความสะอาดเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 �กิจกรรม “ขยะรีไซเคิล”  

 �กิจกรรม 5 ส 

 �กิจกรรมรณรงค�อนุรักษ�สิ่งแวดล!อม 

 �กิจกรรมกระทงรักษ�โลก 

- ประกวดชุดรีไซเคิล 

- การประกวดกระทง 

-การทํากระทงจากเศษวัสดุท่ีย�อยสลายได! 
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 �กิจกรรมวันสิ่งแวดล!อมโลก 

 �กิจกรรมการมีส�วนร�วมกับหน�วยงานภายนอก 

3.กิจกรรมปรับภูมิทัศน= 

- กิจกรรมปรับภูมิทัศน�ในโรงเรียน 

- กิจกรรมปลูกต!นไม! 

4.กิจกรรม เชิดชูเกียรติ 

- จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย�างด!านการอนุรักษ�และพัฒนาสิ่งแวดล!อม 

องค=ความรู�ท่ีถ�ายทอด 

 บริหารจัดการขยะ โดยยึดหลัก  1 A  5 R 

   A) Avoid = หลีกเลี่ยง 

   R) Reduce = ลดการใช! 

   R) Reuse = ใช!ซํ้า 

   R) Recycle = นํากลับมาใช!ใหม� 

  R) Repair = ซ�อมแซม 

   R) Reject = รู!จักปฏิเสธ 

 

การถ�ายทอดความรู!ให!กับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) คือ การ

ให!ความรู!หน!าเสาธง การจัดทําป̀ายนิเทศ โปสเตอร� แผ�นพับ มีการจัดนิทรรศการเรื่องการขยะมูลฝอยและ

สิ่งแวดล!อม และสิ่งแวดล!อม และผลกระทบต�างๆ ภายในโรงเรียน 
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กิจกรรมเดนิรณรงค์อนรัุกษ์พลงังานและสิ�งแวดล้อมในชมุชนใกล้เคียง 
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นกัเรียนแจกโบชวัร์ให้ความรู้เรื�องการอนรัุกษ์พลงังานใน กิจกรรมเดนิรณรงค์อนรัุกษ์พลงังาน 

และสิ�งแวดล้อมในชมุชนใกล้เคียง 
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3.2 กระบวนการส�งเสริมและเผยแพร�ความรู� ความเข�าใจนอกสถานศึกษา (ควรระบุวิธีการ

ต�างๆ ที่ใช�ในการให�ความรู� ความเข�าใจแก�ชุมชน ผู�ปกครอง หรือสถานศึกษาข�างเคียง 

แนวคิด ข้ันตอน องค=ความรู�ที่ใช�ถ�ายทอด)  
กิจกรรม  ประชุมผู�ปกครอง  

แนวคิด  

การพัฒนานักเรียนให!มีความรู!และมีทักษะด!านต�างๆรวมท้ังการเสริมสร!างลักษณะนิสัยท่ีดีนั้นทาง   

โรงเรียนตระหนักว�าโรงเรียนไม�สามารถดําเนินการได!โดยลําพัง ถ!าขาดการประสานงานและช�วยเหลือจาก 

ชุมชนและผู!ปกครอง  เพราะผู!ปกครองมีส�วนในการอบรมดูแลนักเรียน ซ่ึงเป-นบุตรหลานของตนเองในขณะ

เม่ือเด็กอยู�กับครอบครัว โรงเรียนจึงมีความจําเป-นอย�างยิ่งท่ีจะมีการประสานงาน ติดต�อและแลกเปลี่ยนข!อมูล  

อันเป-นประโยชน�ในการส�งเสริมและพัฒนานักเรียนให!เป-นคนเก�ง เป-นคนดีและอยู�ในสังคมได!อย�างมีความสุข 

อีกท้ังโรงเรียนและผู!ปกครองจะได!มีโอกาส  เพ่ิมความสัมพันธ�อันดีต�อกัน ซ่ึงจะยังประโยชน�สูงสุดแก�นักเรียน 

ให!ได!รับการพัฒนาอย�างเต็มท่ี และให!ผู!ปกครองมีส�วนร�วมในการสอนนักเรียนในเรื่องของการรู!จักหน!าท่ี ความ

รับผิดชอบในด!านการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม เพ่ือให!โลกของเรากลับมาอุดมสมบูรณ�และเป-นการ  

รณรงค�การลดโลกร!อนอีกทางหนึ่ง  

ความสัมพันธ�ระหว�างบ!านกับโรงเรียน นับเป-นปIจจัยสําคัญต�อความสําเร็จในการเรียนของเด็ก ท้ังสอง 

ฝ�ายจึงต!องติดต�อและร�วมมือกันเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู! และพัฒนาการด!านต�าง ๆของเด็กได!อย�างมี

ประสิทธิภาพ พ�อแม� ผู!ปกครองสมควรท่ีจะได!รู!จักกับครูของลูก รับรู!นโยบาย - แนวการสอน ระเบียบของ 

โรงเรียน กิจกรรมและการบ!านท่ีครูมอบหมายให!ลูกเพ่ือจะได!ช�วย ส�งเสริมการเรียนรู!ของลูกหลานได!ถูกต!อง

เหมาะสม  

กระบวนการ/ข้ันตอน   

1. ข้ันเตรียมการ  

     1. กําหนดวันประชุมผู!ปกครองในชั้นเรียนอย�าง น!อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง  
2. กําหนดวัตถุประสงค�ในการประชุม   
3. รวบรวมข!อมูล และรณรงค�ให!ความรู!เรื่องการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 
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2. ข้ันดําเนินการ   

        1. ผู!ปกครองลงนามเข!าประชุม  

         2. แจ!งวัตถุประสงค�ในการนัดหมายให!ผู!ปกครองทราบ 

 3. ให!ความรู!กับท�านผู!ปกครองเรื่องการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 

         4. สร!างความคุ!นเคยระหว�างผู!ปกครองด!วยกัน 

         5. ผู!บริหารและคณะครู บุคลากร แสดงความชื่นชมในตัวบุตรหลาน เรื่องการเรียน การประหยัด 

   พลังงานและการรู!จักหน!าท่ีการคัดแยกขยะ 

         6. ผู!ปกครองร�วมแสดงความเห็นเก่ียวกับปIญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุตรหลาน เพ่ือหาแนวทางแก!ไขร�วมกัน 

         7. เลือกคณะกรรมการผู!ปกครองในชั้นเรียน 

3. ข้ันสรุปผล 

         1. เพ่ือเป-นหลักฐานในการจัดประชุมแต�ละครั้ง 

        2. เพ่ือเป-นข!อมูลสําหรับการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 

        3. เพ่ือเป-นข!อมูลสําหรับการจัดประชุมให!สอดคล!องกับความต!องการของผู!ปกครองในครั้งต�อไป 

        4. ขอความร�วมมือกับท�านผู!ปกครองในการดูแลนักเรียนให!อนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม รู!จักการ 

 คัดแยกขยะในครัวเรือน และเป-นการเพ่ิมรายได!ให!กับครอบครัวอีกทางด!วย 

องค=ความรู�ท่ีถ�ายทอด 

 บริหารจัดการขยะ โดยยึดหลัก  1 A  5 R 

   A) Avoid = หลีกเลี่ยง 

   R) Reduce = ลดการใช! 

   R) Reuse = ใช!ซํ้า 

   R) Recycle = นํากลับมาใช!ใหม� 

  R) Repair = ซ�อมแซม 

   R) Reject = รู!จักปฏิเสธ 

 การถ�ายทอดความรู!ให!กับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) คือ 

การให!ความรู!หน!าเสาธง การจัดทําป̀ายนิเทศ โปสเตอร� แผ�นพับ มีการจัดนิทรรศการเรื่องการขยะมูลฝอยและ

สิ่งแวดล!อม และสิ่งแวดล!อม และผลกระทบต�างๆ ภายในโรงเรียน 
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 ดร.พีรานชุ ไชยพิเดช ผู้ อํานวยการโรงเรียนให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื�องการประหยดัพลงังานในการ

ประชมุผู้ปกครอง 
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นกัเรียนแจกโบชวัร์ให้ความรู้เรื�องการอนรัุกษ์พลงังานใน กิจกรรมเดนิรณรงค์อนรัุกษ์พลงังาน 

และสิ�งแวดล้อมในชมุชนใกล้เคียง 
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การศกึษาดงูานโครงการชั�งหวัมนัตามพระราชดําริ จงัหวดัเพชรบรีุ 
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3.3 การบูรณาการในหลักสูตรการเรียนการสอน และความเหมาะสมขององค=ความรู� (ควรระบุ

กลุ�มสาระการเรียนรู�ที่มีการบูรณาการเร่ืองการจัดการขยะและสิ่งแวดล�อม จํานวนช้ันเรียน

หรือช�วงช้ันเรียนที่มีการนํามาใช�ในการเรียนการสอน การจัดทําหลักสูตรที่เกีย่วข�องกับการ

จัดการขยะในสถานศึกษา ความเหมาะสมขององค=ความรู�) 

กลุ�มสาระการเรียนรู�   คณิตศาสตร� 

ช�วงช้ัน/ช้ันเรียน   ช�วงชั้นท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปJท่ี 1 

กิจกรรม/องค=ความรู�เรื่อง โจทย�ปIญหาการบวก : วัสดุเหลือใช!มีค�าอย�าท้ิง 

วิธีการ/เครื่องมือ   

1. ข้ันอุ�นเครื่อง 

1. ครูใช!คําถามนํากระตุ!นความคิดนักเรียน นักเรียนเคยสงสัยหรือไม�เก่ียวกับเศษอาหารท่ี

รับประทานเหลือ หรือเศษผักท่ีเหลือจากการปรุงอาหาร ควรท้ิงไปหรือไปทําประโยชน�อะไรได!

บ!าง 

2. ท่ีบ!านของนักเรียนทําอย�างไรกับเศษอาหารท่ีเหลือดังกล�าวแสดงความคิดเห็น 

2. ข้ันพัฒนาทักษะ 

     1. ให!นักเรียนศึกษาข!อมูลเก่ียวกับทางเลือก การเก็บ หรือการท้ิงเศษอาหารจากการปรุงอาหาร

ตามรอยพ�อของแผ�นดิน พออยู�พอกินและพอเพียง 

          2. ให!นักเรียนศึกษาแยกขยะจากตัวอย�างขยะ ควรคัดแยกอย�างไรจึงเกิดประโยชน� นักเรียนลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมการคัดแยกขยะจากตัวอย�างขยะ 

ตัวอย�าง 
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ขยะ Recycle ไม�ได! ขยะ Recycle ได! ขยะเปJยก 
1. กระป}องยาฆ�าแมลง 1. กระดาษ 1. เศษอาหาร 
2. ถ�านไฟฉาย 2. ขวดแก!ว 
3. แบตเตอรี่ 
 

3. คุณครูใช!คําถามนําเพ่ือเข!าสู�การคํานวณ ถ!า 1 บ!าน มีขยะ 1 กิโลกรัม 1 วัน หนึ่งหมู�บ!านของ 

นักเรียนจะท้ิงขยะก่ีกิโลกรัม/วัน และถ!าต!องเสียค�าฝIงกลบขยะกิโลกรัมละ 8 บาท หมู�บ!าน นักเรียน 

จะเสียค�าฝIงกลบวันละเท�าไร เดือนละเท�าไร และปJละเท�าไร 

4. นักเรียนลองคิดต�อซิว�า แล!วท้ังประเทศจะเสียเงินในการกําจัดขยะเท�าไร 

5. จากการศึกษาข!อมูลเราควรมีทางเลือกกับขยะตามบ!านเรือนอย�างไร แสดงความคิดเห็นในใบ 

กิจกรรมท่ี 1 

6. ให!นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากการท่ีจะนําเศษอาหารไปแปรรูปจะได!สิ่งใดบ!าง 

ช้ันสรุป 

 1. ครูและนักเรียนร�วมกันสรุปเก่ียวกับการกําจัดขยะอย�างไรให!ได!ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. เชื่อมโยงสู�การนําไปปรับใช!ในชีวิตประจําวันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลท่ีได�รับ/ผลสําเร็จ 

 นักเรียนสามารถวิเคราะห�สถานการณ� เชื่อมโยงความรู!เก�ากับความรู!ใหม�ได!เป-นอย�างดี มีความ

กระตือรือร!นในการร�วมกิจกรรม การตอบคําถาม และสามารถอธิบายลําดับข้ันการแก!โจทย�ปIญหาได! นักเรียน

ได!เรียนรู!เก่ียวกับขยะและได!รู!จักว�านขยะประเภทไหนควรแยกลงถังขยะใบไหน 
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กลุ�มสาระการเรียนรู�   คณิตศาสตร� 

ช�วงช้ัน/ช้ันเรียน   ช�วงชั้นท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปJท่ี 3 

กิจกรรม/องค=ความรู�เรื่อง สมุดทํามือกับการคูณ 

วิธีการ/เครื่องมือ   

ช่ัวโมงท่ี 1 
1. นักเรียนทบทวนเรื่อง การเขียนประโยคสัญลักษณ�และสรุปคําตอบ จากแถบโจทย�ปIญหาการคูณท่ี

ครูติดบนกระดาน ดังนี้ 
 

 

- โจทย�กําหนดอะไรบ!าง (โทรทัศน= 1 เครื่อง ราคา 6,110 บาท ต�องการซ้ือโทรทัศน= 3 เครื่อง) 
- โจทย�ถามอะไร (ต�องจ�ายเงินซ้ือโทรทัศน=เท�าไร) 
ให!ผู!แทนนักเรียนออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ� (3 × 6,110 =   ) และสรุปคําตอบ 

(ต�องใช�เงิน 18,330 บาท) 
2. นักเรียนร�วมกันสรุปความรู!เรื่อง โจทย�ปIญหาการคูณ โดยครูถามคําถามนักเรียน ดังนี้ 
 การแก!โจทย�ปIญหา ข้ันตอนแรกต!องทําอย�างไร (วิเคราะห=โจทย=ว�าโจทย=กําหนดอะไร และ 

โจทย=ถามอะไร) 
ข้ันตอนต�อไปคืออะไร (วางแผนว�าใช�วิธีใดในการแก�โจทย=ปuญหา) 
ข้ันตอนต�อไปคืออะไร (เขียนประโยคสัญลักษณ=) 
ข้ันตอนต�อไปคืออะไร (แสดงวิธีทําและสรุปคําตอบ) 
ข้ันตอนต�อไปคืออะไร (ตรวจสอบคําตอบ) 

ครูและนักเรียนร�วมกันตรวจสอบความถูกต!อง 
3. นักเรียนและครูร�วมกันสรุปความรู! ดังนี้ 
การแก!โจทย�ปIญหาโดยเรียงลําดับตามข้ันตอน จะทําให!แก!ปIญหาได!ถูกต!องและรวดเร็วข้ึน เรา 

สามารถนําการแก!โจทย�ปIญหาการคูณไปใช!แก!ปIญหาเก่ียวกับจํานวนต�างๆ ในชีวิตประจําวันได!อย�างไร 
4. นักเรียนร�วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูถามคําถามท!าทาย ดังนี้ 

 นักเรียนจะนําความรู!เรื่อง โจทย�ปIญหาการคูณ ไปใช!ในชีวิตประจําวันเรื่องใดมากท่ีสุด 
5. ครูให!กําหนดสถานการณ�การทําประดิษฐ�สมุดทดจากกระดาษเหลือใช! เพ่ือใช!ประโยชน�จากสมุดทด

นี้ในการทดเลขสําหรับการแก!โจทย�ต�างๆ โดยข้ันตอนมีดังนี้ 
 5.1 ครูสอบถามนักเรียนว�านักเรียนต!องการสมุดทดคนละก่ีแผ�น โดยให!นักเรียนช�วยกันละ

คะแนนเสียงเป-นจํานวนแผ�นต�างๆ 

โทรทัศน� 1 เครื่อง ราคา 6,110 บาท ถ!าต!องการซ้ือ 3 เครื่อง ต!องจ�ายเงินเท�าไร 
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 5.2 เม่ือได!จํานวนแผ�นของสมุดทดท่ีต!องการแล!ว ครูเขียนจํานวนนั้นบนกระดาน เช�น 
นักเรียนลงคะแนนเสียงแล!วว�าต!องการสมุดทดคนละ 30 แผ�น ครูเขียนบนกระดานว�า 
 

 

- แล!วให!นักเรียนช�วยกันวิเคราะห�โจทย� พร!อมท้ังหาคําตอบเพ่ือจะนําไปสู�ข้ันตอนการเตรียม

กระดาษมาทําสมุดต�อไป 

- โจทย�กําหนดอะไรบ!าง (นักเรยีนต�องการประดิษฐ=สมุด 29 เล�ม  แต�ละเล�มใช�กระดาษเล�ม
ละ 30 แผ�น) 

- โจทย�ถามอะไร (นักเรียนต�องไปหากระดาษมาท้ังหมดก่ีแผ�น) 
- ให!ผู!แทนนักเรียนออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ� (29 x 30 =    ) และสรุปคําตอบ 
- (นักเรียนต�องไปหากระดาษมาท้ังหมด 870 แผ�น) 

6. หลังจากนั้นครูให!นักเรียนหากระดาษท่ีใช!แล!วหน!าเดียวรอบๆห!อง จากห!องอ่ืนๆท่ีมีกระดาษท่ีใช!
แล!วหน!าเดียว มาจํานวนท้ังหมด 870 แผ�น ตามจํานวนท่ีได!คํานวณไว! 

 
ช่ัวโมงท่ี 2 

7. เม่ือนักเรียนหากระดาษได!ตามจํานวนท่ีต!องการแล!วครูอธิบายข้ันตอนการทําสมุดทํามือทีละ
ข้ันตอน ดังนี้ 

7.1 นํากระดาษ A4 มาพับครึ่งเอาหน!าท่ีไม�ได!ใช!ออกมา 
7.2 เม่ือพับกระดาษได!จํานวนหน!าท่ีต!องการแล!วใช!เครื่องเจาะกระดาษเจาะให!เป-นรูท่ีสัน

ตําแหน�งเดียวกันเพ่ือเย็บสัน 
7.3 ใช!เชือกเส!นเล็กและเข็มเย็บสมุดพร!อมท้ังใส�กระดาษปก 
7.4 ตกแต�งปกสมุดให!สวยงาม 

 8. ครูให!นักเรียนแต�ละคนนําสมุดของตนเองมานําเสนอหน!าชั้นเรียน พร!อมท้ังให!นักเรียนร�วมกัน
อภิปรายประโยชน�ของการประดิษฐ�สมุดทํามือครั้งนี้ พร!อมท้ังกล�าวความรู!สึกท่ีได!ประดิษฐ�ของใช!จากสิ่งของ
เหลือใช! 
ผลท่ีได�รับ/ผลสําเร็จ 

 นักเรียนสามารถวิเคราะห�สถานการณ� เชื่อมโยงความรู!เก�ากับความรู!ใหม�ได!เป-นอย�างดี มีความ

กระตือรือร!นในการร�วมกิจกรรม การตอบคําถาม และนักเรียนได!รู!จักการนํากระดาษเหลือใช!มาประยุกต�ใช!ให!

เกิดประโยชน�ต�อไป 

 

นักเรียนต!องการประดิษฐ�สมุด 29 เล�ม  แต�ละเล�มใช!กระดาษเล�มละ 30 แผ�น นักเรียน

ต!องไปหากระดาษมาท้ังหมดก่ีแผ�น 
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กลุ�มสาระการเรียนรู�   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช�วงช้ัน/ช้ันเรียน   ช�วงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปJท่ี 5 

กิจกรรม/องค=ความรู�เรื่อง ประวัติความเป-นมาของพลาสติกกับวิธีการเลือกใช!ให!เกิดความยั่งยืน 

วิธีการ/เครื่องมือ 

1. ข้ันนํา 

1. นักเรียนทํากิจกรรม “แผ�นป̀ายปริศนา” โดยครูสุ�มตัวแทนนักเรียนแต�ละคนออกมาเลือกแผ�นป̀าย 

ซ่ึงแผ�นป̀ายเหล�านี้ เป-นภาพเก่ียวกับภาชนะ บรรจุภัณฑ�ท่ีใช!กันในอดีตและมีวิวัฒนาการ

เปลี่ยนแปลงมาจนถึงในปIจจุบัน ได!แก� ใบไม! เปลือกไม! เปลือกหอย กระบอกไม!ไผ� หนังสัตว� 

กระจาด ชะลอม ตะกร!า ผ!า กระดาษ แผ�นโลหะ แก!ว และพลาสติก จากนั้นนํามาช�วยกันเรียง

ตามลําดับของวิวัฒนาการใหม�ให!ถูกต!อง 

     2.  ข้ันสอน 

 1. ครูอธิบายประวัติความเป-นมาของพลาสติกให!นักเรียนฟIง โดยนักเรียนดูโปรแกรมนําเสนอภาพนิ่ง

ประกอบคําอธิบาย 

 2. นักเรียนทํากิจกรรมตอบคําถามจากเรื่องโดยครูร�วมกันสนทนาเก่ียวกับเรื่องท่ีได!เรียนรู!อีกครั้งจาก

การนําคําถามสรุปความรู!มาสุ�มถามนักเรียนเป-นรายบุคคล  

     3.  ข้ันสรุป 

 1. นักเรียนทํากิจกรรม “ดีหรือไม� พลาสติกกับโลกของเรา” โดยนักเรียนแต�ละกลุ�มร�วมกันคิดหา

ประโยชน�และโทษของการใช!พลาสติกในชีวิตประจําวัน โดยการศึกษาค!นคว!าจากหนังสือต�างๆท่ีเก่ียวข!อง 

จากนั้นนําข!อคิดเห็นท่ีได!มานําเสนอร�วมกันหน!าชั้นเรียน 

 2. นักเรียนร�วมกันคิดวิธีการท่ีจะช�วยลดการใช!พลาสติกลงโดยวาดภาพและเขียนคําอธิบายประกอบ

ภาพสั้นๆลงในใบงาน    

ผลท่ีได�รับ/ผลสําเร็จ 

 นักเรียนสามารถเรียงลําดับวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ�รูปแบบต�างๆในอดีตถึงปIจจุบันได!ถูกต!อง โดย

อาศัยความน�าจําเป-นของวัฒนธรรมในแต�ละช�วงเวลาในอดีตประกอบการเรียงลําดับและการตัดสินใจ ด!าน

กิจกรรมการตอบคําถาม นักเรียนสนใจ กระตือรือร!น นักเรียนสามารถคิดวิธีการได!เป-นอย�างดี สะท!อนให!เห็น

ความพยายามและต้ังใจจริงในการต!องการแก!ปIญหาภาวะโลกร!อน 
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หลักสูตร  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู�ด�านการอนุรักษ=พลังงานและส่ิงแวดล�อม 

ช�วงช้ัน/ช้ันเรียน   ช�วงช้ันท่ี 1-2 ช้ันประถมศึกษาป)ท่ี 1-6 

กิจกรรม/องค=ความรู�เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู�ด�านการอนุรักษ=พลังงานและส่ิงแวดล�อม 

วิธีการ/เครื่องมือ 

หลักการและเหตุผล 

ปIจจุบันโลกเกิดวิกฤตการณ�ด!านสิ่งแวดล!อมมากมาย  เช�น  ภาวะโลกร!อนจากการเพ่ิมอุณหภูมิ

เนื่องจากภาวะเรือนกระจก  ทําให!มีการละลายของธารน้ําแข็งจากข้ัวโลกและพ้ืนท่ีต�าง ๆ  เป-นผลให!ระดับน้ํา

ในทะเลและมหาสมุทรสูงข้ึน  เกิดภัยน้ําท�วม  และภัยแล!ง  ขาดแคลนน้ําด่ืมน้ําใช!ในพ้ืนท่ีสูง  นอกจากนี้ยังเกิด

ภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ  เช�น  แผ�นดินไหว  ดินถล�ม  น้ําท�วม  และพายุท่ีมีระดับความรุนแรงมากข้ึน  และถ่ีข้ึน

เรื่อยๆ แม!ว�าส�วนหนึ่งของวิกฤติจะเป-นปรากฏการณ�ธรรมชาติ  แต�ก็เป-นท่ียอมรับกันว�าส�วนหนึ่งมีสาเหตุมา

จากพฤติกรรมและการทํากิจกรรมต�าง ๆ  ของมนุษย�ท่ีไม�เป-นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม  

นอกจากนั้นยังมีภัยท่ีเกิดจากการพัฒนาใช!ความรู!ด!านเทคโนโลยีใหม� ๆ  ท่ีปราศจากการคัดกรองซ่ึงส�งผล

กระทบต�อความเสื่อมหรือสูญเสียวัฒนธรรม  และภูมิปIญญาด้ังเดิมในแต�ละภูมิภาค ก�อให!เกิดการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมซ่ึงมีผลจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม  และทําให!เกิดปIญหาต�างๆ  

ตามมามากมาย  ดังนั้นเพ่ือให!เกิดความเข!มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพในการอนุรักษ�สิ่งแวดล!อมและทรัพยากร  

ตลอดจนการระดมสมองเพ่ือกําหนดทิศทางการอนุรักษ�สิ่งแวดล!อมอย�างเป-นระบบท่ีทําให!เกิดผลสําเร็จและมี

ความยั่งยืน  มีวิถีชีวิตในการอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข  จากวิกฤติการณ�ด!านพลังงานและสิ่งแวดล!อมท่ีเกิดข้ึน

ในปIจจุบันเป-นปIญหาท่ีทุกฝ�ายท้ังภาครัฐและเอกชนต!องร�วมแก!ไข โรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�

อนุสรณ�)  ได!เล็งเห็นถึงความสําคัญในการท่ีจะปลูกจิตสํานึกรักษ�สิ่งแวดล!อม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

บริโภค เพ่ือให!เกิดการลดการใช!พลังงานตลอดจนร�วมทํากิจกรรมเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล!อมอย�างยั่งยืน  

โรงเรียนจึงได!จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู!ด!านการอนุรักษ�พลังงาน และสิ่งแวดล!อม

ในหลักสูตรสถานศึกษาให!กับนักเรียนได!เรียนรู! เพ่ือให!นักเรียนเห็นคุณค�าและสร!างนิสัยในการอนุรักษ�พลังงาน

และสิ่งแวดล!อมให!กับนักเรียน 

วัตถุประสงค=ของโครงการ 

 1.  เพ่ือให!ครูจัดทําหน�วยการจัดการเรียนรู!และแผนการเรียนรู!แบบบูรณาการด!านการอนุรักษ�

พลังงานและสิ่งแวดล!อม   ภายใต!ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.   เพ่ือส�งเสริมให!ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู!บูรณาการด!านการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมใน

กิจกรรมต�างๆของโรงเรียน 
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3.  เพ่ือปลูกจิตสํานึกให!ครู นักเรียน และบุคคลากรเห็นคุณค�าของพลังงานและสิ่งแวดล!อม 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช!พลังงานโดยใช!พลังงานและสิ่งแวดล!อมอย�างคุ!มค�า และยั่งยืน 

 4.  เพ่ือให!บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีพฤติกรรมในการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 

ตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค= 

    วัตถุประสงค=ท่ี 1  :  เพ่ือให�ครูจัดทําหน�วยการจัดการเรียนรู�และแผนการเรียนรู�แบบบูรณาการด�านการ

อนุรักษ=พลังงานและส่ิงแวดล�อม   ภายใต�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    ตัวช้ีวัดท่ี  1    ครูร!อยละ 100 จัดทําหน�วยการจัดการเรียนรู!และแผนการเรียนรู!แบบบูรณาการด!านการ

อนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม   ภายใต!ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    วัตถุประสงค=ท่ี 2  :  เพ่ือส�งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู�บูรณาการด�านใช�พลังงานและการอนุรักษ=

ส่ิงแวดล�อมในกิจกรรมต�างๆของโรงเรียน 

    ตัวช้ีวัดท่ี  1     ครูร!อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู�บูรณาการด�านการอนุรักษ=พลังงานและ

ส่ิงแวดล�อมในกิจกรรมต�างๆของโรงเรียน 

    ตัวช้ีวัดท่ี  2     นักเรียนร!อยละ 100 เรียนรู�บูรณาการด�านการอนุรักษ=พลังงานและการส่ิงแวดล�อมใน

กิจกรรมต�างๆของโรงเรียน 

    วัตถุประสงค=ท่ี 3  :  ปลูกจิตสํานึกให�ครู นักเรียน และบุคคลากรเห็นคุณค�าของพลังงานและ

ส่ิงแวดล�อม ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใช�พลังงานโดยใช�พลังงานและส่ิงแวดล�อมอย�างคุ�มค�า และย่ังยืน 

    ตัวช้ีวัดท่ี  1    นักเรียนร!อยละ 100 มีจิตสํานึกให!ครู นักเรียน และบุคคลากรเห็นคุณค�าของพลังงานและ

สิ่งแวดล!อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช!พลังงานโดยใช!พลังงานและสิ่งแวดล!อมอย�างคุ!มค�า และยั่งยืน 

    วัตถุประสงค=ท่ี 4  :  เพ่ือให�บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีพฤติกรรมในการอนุรักษ=พลังงานและ

ส่ิงแวดล�อม 

    ตัวช้ีวัดท่ี  1      บุคลากรร!อยละ 100 ในโรงเรียนมีพฤติกรรมในการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 

    ตัวช้ีวัดท่ี  2      นักเรียนร!อยละ 95 ในโรงเรียนมีพฤติกรรมในการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 
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7.  แผนการดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรมโครงการ 
กิจกรรมย�อย/

วิธีการ 

ผลผลิต 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 

เชิง

คุณภาพ 
กิจกรรมบูรณาการ

การเรยีนรู!กับกลุ�ม

สาระการเรียนรู! 

- วิเคราะห�

หลักสตูรและ

สภาพแวดล!อม ภมูิ

ปIญญาท!องถ่ินใน

โรงเรียน 

- จัดทําหน�วยการ

จัดการเรียนรู!แบบ

บูรณาการการ

อนุรักษ�พลังงาน

และสิ่งแวดล!อมกับ 

8 กลุ�มสาระการ

เรียนรู! 

- จัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู!แบบ

บูรณาการการ

อนุรักษ�พลังงาน

และสิ่งแวดล!อมกับ 

8 กลุ�มสาระการ

เรียนรู! 

 - จัดกระบวนการ

เรียนรู!บูรณาการ

ด!านการใช!พลังงาน

และการอนุรักษ�

พลังงานกับกลุ�ม

สาระการเรียนรู! 8 
กลุ�มสาระการเรียนรู!

และกิจกรรมพัฒนา

ผู!เรียน 
 

- ครูร!อยละ 

100          มี

หน�วยและมี

แผนการ

จัดการเรียนรู!

บูรณาการ 

การอนุรักษ�

พลังงานและ

ส่ิงแวดล!อม 

- ครูร!อยละ 

100          

จัดกิจกรรม

การเรียนรู!

บูรณาการ 

การอนุรักษ�

พลังงานและ

ส่ิงแวดล!อม 

- นักเรียนร!อย

ละ 100   ได!

เรียนรู!แบบ

บูรณาการการ

การเรียนรู!การ

อนุรักษ�

พลังงานและ

ส่ิงแวดล!อมกับ 

8 กลุ�มสาระ

การเรียนรู! 

- ครู มี

หน�วยและ

มีแผนการ

จัดการ

เรียนรู!

บูรณาการ

การ

อนุรักษ�

พลังงาน

และ

สิ่งแวดล!อม 

- นักเรียน

มีความรู!

การ

อนุรักษ�

พลังงาน

และ

สิ่งแวดล!อม 

พ.ค.59-

มี.ค.60 

4,000.- 

บาท 

นางกัลยา  

ช่ําชอง 

และคณะ 

ครูทุกคน 
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กิจกรรมโครงการ 
กิจกรรมย�อย/

วิธีการ 

ผลผลิต 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 

เชิง

คุณภาพ 

กิจกรรมฝ�กอบรม - กิจกรรม

ฝ�กอบรม

นักเรียนแกนนํา

ด!านการอนุรักษ�

พลังงานและ

สิ่งแวดล!อม 

- ครูและ

บุคลากร

ร!อยละ 

100 ได!เข!า

ร�วม

ฝ�กอบรม

ด!านการ

อนุรักษ�

พลังงาน

และ

สิ่งแวดล!อม 

- นักเรียน

ร!อยละ 50 

ได!รับการ

ฝ�กอบรม

ด!านการ

อนุรักษ�

พลังงาน

และ

สิ่งแวดล!อม 

 

 

 

 

 

 

 

- ครูและ

บุคลากรมี

ความรู!

เก่ียวกับ

การ

อนุรักษ�

พลังงาน

และ

สิ่งแวดล!อม 

-นักเรียนมี

ความรู!

เก่ียวกับ

การ

อนุรักษ�

พลังงาน

และ

สิ่งแวดล!อม 

พ.ค.59-

มี.ค.60 

2,000.- 

บาท 

นายณัฐพัชร 

ป̀อมหิน 
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กิจกรรมโครงการ 
กิจกรรมย�อย/

วิธีการ 

ผลผลิต 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 

เชิง

คุณภาพ 

กิจกรรมค�าย

บูรณาการเรียนรู! 

8 กลุ�มสาระการ

เรียนรู! 

- จัดกิจกรรมเข!า

ค�ายบูรณาการ

รักการอ�าน ผ�าน

ทักษะการคิด 

ปลูกจิตสํานึกใน

การอนุรักษ�

พลังงานและ

สิ่งแวดล!อมอย�าง

ยั่งยืนบนพ้ืนฐาน

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

- ครูร!อยละ 

100 มีหน�วย

และแผนการ

จัดการเรียนรู!

บูรณาการรัก

การอ�าน ผ�าน

ทักษะการคิด 

ปลูกจิตสํานึก

ในการอนุรักษ�

พลังงานและ

ส่ิงแวดล!อม

อย�างยั่งยืนบน

พื้นฐาน

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

- นักเรียนร!อย

ละ 100 เข!า

ค�ายบูรณาการ

รักการอ�าน 

ผ�านทักษะการ

คิด ปลูก

จิตสํานึกใน

การอนุรักษ�

พลังงานและ

ส่ิงแวดล!อม

อย�างยั่งยืนบน

พื้นฐาน

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

- ครูและ

บุคลากรมี

ความรู!เกี่ยวกับ

การอนุรักษ�

พลังงานและ

ส่ิงแวดล!อม 

-นักเรียนมี

ความรู!เกี่ยวกับ

การอนุรักษ�

พลังงานและ

ส่ิงแวดล!อม 

- ครู มีหน�วย

และแผนการ

จัดการเรียนรู!

บูรณาการรัก

การอ�าน ผ�าน

ทักษะการคิด 

ปลูกจิตสํานึก

ในการอนุรักษ�

พลังงานและ

ส่ิงแวดล!อม

อย�างยั่งยืนบน

พื้นฐาน

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

- นักเรียนมี

ความรู!เกี่ยวกับ

การอนุรักษ�

และสามารถใช!

พลังงานและ

ส่ิงแวดล!อม

อย�างยั่งยืนบน

พื้นฐาน

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

พ.ค.59-

มี.ค.60 

2,000.- 

บาท 

นางกัลยา  

ชํ่าชอง 

และคณะ 

ครูทุกคน 
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กิจกรรมโครงการ 
กิจกรรมย�อย/

วิธีการ 

ผลผลิต 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 

เชิง

คุณภาพ 

กิจกรรมส�งเสริม

ทางวิชาการด!าน

พลังงานและการ

อนุรักษ�

สิ่งแวดล!อม 

- ส�งเสริมการ

ประกวดทาง

วิชาการเก่ียวกับ

การอนุรักษ�

พลังงานและ 

สิ่งแวดล!อม 

- ส�งนักเรียนเข!า

ร�วมประกวด

ความสามารถ

ทางวิชาการ ท้ัง

ภายในและ

ภายนอก 

- นักเรียน

ร!อยละ70

ได!เข!าร�วม

ประกวด

ทาง

วิชาการ

เก่ียวกับ

การ

อนุรักษ�

พลังงาน

และ 

สิ่งแวดล!อม 

ท้ังภายใน

โรงเรียน

และ

ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นักเรียน

มีความรู!

การ

อนุรักษ�

พลังงาน

และ 

สิ่งแวดล!อม 

พ.ค.59-

มี.ค.60 

2,000.- 

บาท 

นางกัลยา  

ชํ่าชอง 

และคณะ 

ครูทุกคน 
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กิจกรรมโครงการ 
กิจกรรมย�อย/

วิธีการ 

ผลผลิต 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 

เชิง

คุณภาพ 

กิจกรรม

นิทรรศการ 

อนุรักษ�พลังงาน

และสิ่งแวดล!อม 

 

- จัดนิทรรศการ

อนุรักษ�พลังงาน

และสิ่งแวดล!อม

ในสัปดาห�วัน

วิชาการ 

- จัดแหล�งเรียนรู!

เก่ียวกับพลังงาน

และสิ่งแวดล!อม 

- โรงเรียน

ได!จัด

นิทรรศการ

อนุรักษ�

พลังงาน

และ

สิ่งแวดล!อม

ในสัปดาห�

วันวิชาการ 

- นักเรียน

ร!อยละ 80 

สามารถ

ศึกษาหา

ความรู!

เก่ียวกับ

การ

อนุรักษ�

พลังงาน

และ

สิ่งแวดล!อม

ได! 

- นักเรียน

สามารถ

ศึกษาหา

ความรู!

เก่ียวกับ

การ

อนุรักษ�

พลังงาน

และ

สิ่งแวดล!อม

ได! 

พ.ค.59-

มี.ค.60 

2,000.- 

บาท 

นางกัลยา  

ชํ่าชอง 

และคณะ 

ครูทุกคน 
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8.  งบประมาณของโครงการ  12,000.-  บาท 

9.  ผลท่ีคาดว�าจะได�รบ 

 9.1  ครูมีหน�วยการจัดการเรียนรู!และแผนการเรียนรู!แบบบูรณาการด!านการอนุรักษ�พลังงานและ

สิ่งแวดล!อม   ภายใต!ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 9.2   นักเรียนได!รับการเรียนรู!แบบบูรณาการด!านการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมในกิจกรรม

ต�างๆของโรงเรียน 

 9.3  ครู นักเรียน และบุคคลากรเห็นคุณค�าของพลังงานและสิ่งแวดล!อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

ใช!พลังงานโดยใช!พลังงานและสิ่งแวดล!อมอย�างคุ!มค�า และยั่งยืน 

 9.4  บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีพฤติกรรมในการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 

10.  การประเมินผล 

 10.1  ประเมินหน�วยและแผนการจัดการเรียนรู! 

 10.2  นิเทศการจัดการเรียนรู! 

 10.3  ประเมินโครงการ 

          10.4   สังเกตพฤติกรรมครู  บุคลากร  และนักเรียนในการใช!พลังงาน 

 

                      ผู�เสนอโครงการ                                                ผู�เห็นชอบโครงการ 
 

           ..................................................                  ……………………………… 
  (นางกัลยา  ช่ําชอง)  (นางสาวฉันทนา  ภาสกานนท�) 

         หัวหน!ากลุ�มบริหารวิชาการ                             รองผู!อํานวยการโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) 
   

 
 

ผู�อนุมัติโครงการ 
 
 
 

........................................................ 
(นางพีรานุช  ไชยพิเดช) 

ผู!อํานวยการโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) 
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ผลงานนักเรียนในการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล!อม 

กลุ�มสาระการเรียนรู!ศิลปะ 

 

 
 

ผลงานนักเรียนในการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล!อมกลุ�ม 

สาระการเรียนรู!คณิตศาสตร� ชั้นประถมศึกษาปJท่ี 1 
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ผลงานนักเรียนในการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล!อม 

กลุ�มสาระการเรียนรู!วิทยาศาสตร� ชั้นประถมศึกษาปJท่ี 5 
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ผลงานนักเรียนในการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล!อม 

กลุ�มสาระการเรียนรู!การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปJท่ี 3 
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3.4 ระดับความรู�ความเข�าใจของผู�เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา (ระบุวิธีการติดตามและ

ประเมินผลความรู� ความเข�าใจของผู�เรียน และบุคลากรในสถานศึกษา ผลลัพธ=ของการ

ประเมินและการสังเคราะห=ข�อมูล) 

วิธีการติดตามประเมินผล  

กิจกรรม/องค=ความรู�เรื่อง โจทย�ปIญหาการบวก : วัสดุเหลือใช!มีค�าอย�าท้ิง 

 วิธีการวัดและประเมินผล  1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข!าร�วมกิจกรรม 

     2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข!าร�วมกิจกรรมกลุ�ม 

ข้ันตอน/เครื่องมือ    

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข!าร�วมกิจกรรม 

  2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข!าร�วมกิจกรรมกลุ�ม 

 เกณฑ=การประเมิน 

1. การประเมินพฤติกรรมการเข!าร�วมกิจกรรม 

ผ�านต้ังแต� 2 รายการ ถือว�า ผ�าน 

ผ�าน   ถือว�า ไม�ผ�าน 

2. การประเมินพฤติกรรมการเข!าร�วมกิจกรรมกลุ�ม 

คะแนน 9 – 10   ระดับ ดีมาก 

คะแนน 7 – 8   ระดับ ดี 

คะแนน 5 – 6   ระดับ พอใช! 

คะแนน 0 – 4   ระดับ ควรปรับปรุง 

ผลลัพธ=/สรุปผล 

 นักเรียนได!เรียนรู!เก่ียวกับขยะและได!รู!จักว�านขยะประเภทไหนควรแยกลงถังขยะใบไหน 

วิธีการติดตามประเมินผล  

กิจกรรม/องค=ความรู�เรื่อง สมุดทํามือกับการคูณ 
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วิธีการวัดและประเมินผล   

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ=การประเมิน 

สังเกตพฤติกรรมของ 

นักเรียนในการเข!าร�วม 

กิจกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ 

เข!าร�วมกิจกรรม 

คะแนน 16-20 อยู�ในระดับ ดีมาก 

คะแนน 11-15 อยู�ในระดับ ดี 

คะแนน 6-14 อยู�ในระดับ พอใช! 

คะแนน 0-5 อยู�ในระดับ ควรปรับปรุง 

ตรวจผลงานของนักเรียน สมุดทํามือ คะแนน 9-10 อยู�ในระดับ ดีมาก 

คะแนน 7-8 อยู�ในระดับ ดี 

คะแนน 5-6 อยู�ในระดับ พอใช! 

คะแนน 0-4 อยู�ในระดับ ควรปรับปรุง 

ตรวจแบบฝ�กทักษะ 

 

แบบฝ�กทักษะ ร!อยละ 75-100 อยู�ในระดับ ดีมาก 

ร!อยละ 65-74 อยู�ในระดับ ดี 

ร!อยละ 50-64 อยู�ในระดับ พอใช! 

ร!อยละ 0-49 อยู�ในระดับ ควรปรับปรุง 

 

ผลลัพธ=/สรุปผล 

 นักเรียนได!รู!จักการนํากระดาษเหลือใช!มาประยุกต�ใช!ให!เกิดประโยชน�เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

กิจกรรม/องค=ความรู�เรื่อง        ประวัติความเป-นมาของพลาสติกกับวิธีการเลือกใช!ให!เกิดความยั่งยืน 
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 วิธีการวัดและประเมินผล         1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรม 

             2. ความคิดสร!างสรรค�ของชิ้นงาน 

ข้ันตอน/เครื่องมือ    

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรม 

  2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข!าร�วมกิจกรรมกลุ�ม 

  3. ชิ้นงาน 

 เกณฑ=การประเมิน 

1. การประเมินพฤติกรรมการมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรม 

ผ�านต้ังแต� 2 รายการ ถือว�า ผ�าน 

ผ�าน   ถือว�า ไม�ผ�าน 

2. การประเมินพฤติกรรมการเข!าร�วมกิจกรรมกลุ�ม 

คะแนน 9 – 10   ระดับ ดีมาก 

คะแนน 7 – 8   ระดับ ดี 

คะแนน 5 – 6   ระดับ พอใช! 

คะแนน 0 – 4   ระดับ ควรปรับปรุง 

3. การประเมินชิ้นงาน 

คะแนน 9 – 10   ระดับ ดีมาก 

คะแนน 7 – 8   ระดับ ดี 

คะแนน 5 – 6   ระดับ พอใช! 

คะแนน 0 – 4   ระดับ ควรปรับปรุง 

 

ผลลัพธ=/สรุปผล 

 นักเรียนสามารถคิดวิธีการได!เป-นอย�างดี สะท!อนให!เห็นความพยายามและต้ังใจจริงในการต!องการ

แก!ปIญหาภาวะโลกร!อน ช�วยกันลดการใช!พลาสติกอย�างต�อเนื่อง 

 

 

 

 

ส�วนที่ 4 
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กระบวนการมีส�วนร�วม 
 

4.1 การมีส�วนร�วมของนักเรียน ครู อาจารย= และบุคลากรในสถานศึกษา (ควรระบุ กิจกรรมท่ีเข�าร�วม/
รูปแบบประเภทผู�มีส�วนร�วม จํานวนรายบุคคล/รายกลุ�ม/รายช้ันเรียน) 

โรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) ได!จัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีปลูกฝIงและส�งเสริมการมีส�วนร�วม
ในการจัดการขยะและสิ่งแวดล!อม ของนักเรียน ครู อาจารย� และบุคลากรในสถานศึกษา ดังต�อไปนี้ 

- โครงการหนองบอน ร�วมใจอนุรักษ�สิ่งแวดล!อม 
- โครงการหนองบอน หัวใจอนุรักษ�พลังงาน 
- โครงการหนองบอน ร�วมใจ  ไร!ขยะ 
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   โครงการหนองบอน ร�วมใจอนุรักษ=ส่ิงแวดล�อม 

************************************************************ 

1. โครงการ  โครงการหนองบอน ร�วมใจอนุรักษ=ส่ิงแวดล�อม 

2. ระยะเวลาดําเนินการ พ.ค. 2559-  มี.ค. 2560 

3. ผู�รับผิดชอบโครงการ นายวันใหม�  พุ�มมาลา 

4. หลักการและเหตุผล 

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล!อมในปIจจุบัน ด!วยน้ํามือของมนุษย�ก�อให!เกิดผลกระทบต�อ

การดํารงชีวิต เกิดปIญหาต�าง ๆ ข้ึนมากมาย เช�น ปIญหาภาวะโลกร!อน ท่ีเราทุกคนกําลังประสบอยู� ซ่ึงปIญหา

ดังกล�าวเกิดจากการใช!ทรัพยากรสิ่งแวดล!อมโดยขาดความตระหนักและใช!ประโยชน�อย�างคุ!มค�า ดังนั้นเราจึง

ควรให!ความรู!แก�นักเรียนและผู!เก่ียวข!อง ให!ตระหนักถึงตระหนักถึงปIญหา และการอนุรักษ�และพัฒนา

สิ่งแวดล!อม ในโรงเรียนและชุมชน ซ่ึงเป-นสิ่งแวดล!อมใกล!ตัวจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝIงจิตสํานึกแห�งการอนุรักษ�

และพัฒนาเป-นหน!าท่ีของทุกคนไม�ใช�ใครคนใดคนหนึ่งท่ีจะต!องร�วมกันรณรงค�รู!จักใช!อย�างคุ!มค�าและต!อง

พยายามรักษาให!ยาวนานเม่ือเราสามารถอนุรักษ�และพัฒนาสิ่งแวดล!อม ให!อยู�ในสภาพดีได!แล!ว ก็จะมีผลต�อ

การเรียนรู!ของนักเรียน เกิดบรรยากาศท่ีดี มีสภาพแวดล!อมเหมาะแก�การเรียนรู! เพ่ิมศักยภาพและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนได! และนักเรียนยังสามารถนําความรู! ทักษะ และประสบการณ�ท่ีได!รับไปประยุกต�ใช!

ให!เป-นประโยชน�ในชีวิตประจําวันได! 

ดังนั้นคณะกรรมการโรงเรียนบ!านหนองบอนฯจึงได!จัดโครงการหนองบอน ร�วมใจอนุรักษ�สิ่งแวดล!อม

เพ่ือให!นักเรียนภายในโรงเรียนเห็นความสําคัญของการอนุรักษ�สิ่งแวดล!อม นอกจากนี้ยังให!นักเรียนมีส�วนร�วม

ในการปลูกและดูแลรักษาต!นไม!ภายในโรงเรียน เพ่ือปลูกฝIงการรักษ�ธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 

5.วัตถุประสงค= 

1. เพ่ือให!นักเรียนรู!คุณค�าของสิ่งแวดล!อมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล!อม 
 2. เพ่ือให!นักเรียนเข!าร�วมและมีส�วนร�วมในกิจกรรมอนุรักษ�และพัฒนาสิ่งแวดล!อม 
 3. เพ่ือให!ผู!เรียนมีความรู!ความเข!าใจและเกิดทักษะในการอนุรักษ�และพัฒนาสิ่งแวดล!อมให!ยั่งยืน 
 4. เพ่ือให!ผู!เรียนนําความรู!และประสบการณ�ทีได!รับไปใช!ในการอนุรักษ�และพัฒนาสิ่งแวดล!อมท่ีเกิด
ประโยชน�แก�ตนเองและสังคมได! 
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6.ตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค= 

วัตถุประสงค=ท่ี 1เพ่ือให�นักเรียนรู�คุณค�าของส่ิงแวดล�อมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล�อม 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 นักเรียนร!อยละ 100 รู!คุณค�าของสิ่งแวดล!อม และตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล!อม 

 วัตถุประสงค=ท่ี 2 เพ่ือให�นักเรียนเข�าร�วมและมีส�วนร�วมในกิจกรรมอนุรักษ=และพัฒนาส่ิงแวดล�อม 

ตัวช้ีวัดท่ี 1นักเรียนร!อยละ 100 เข!าร�วมหรือมีส�วนร�วมในโครงการอนุรักษ�และพัฒนาสิ่งแวดล!อม 

 วัตถุประสงค=ท่ี 3 เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�ความเข�าใจและเกิดทักษะในการอนุรักษ=และพัฒนา

ส่ิงแวดล�อมให�ย่ังยืน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 นักเรียนร!อยละ 100  มีความรู!ความเข!าใจและเกิดทักษะในการอนุรักษ�และพัฒนา

สิ่งแวดล!อมให!ยั่งยืน 

 วัตถุประสงค=ท่ี 4  เพ่ือให�ผู�เรียนนําความรู�และประสบการณ=ทีได�รับไปใช�ในการอนุรักษ=และพัฒนา

ส่ิงแวดล�อมท่ีเกิดประโยชน=แก�ตนเองและสังคมได� 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1นักเรียนร!อยละ 100นําความรู!และประสบการณ�ทีได!รับไปใช!ในการอนุรักษ�และพัฒนา

สิ่งแวดล!อมท่ีเกิดประโยชน�แก�ตนเองและสังคมได! 

 

 

 

 

 

7. แผนการดําเนินกิจกรรม 
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กิจกรรม/
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/
วิธีการ 

ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
กิจกรรม
ให�ความรู� 

จัดกิจกรรม
อบรมการเข!า
ค�าย 

1. ร!อยละ 100 
ของนักเรียนท่ีรู!
คุณค�าของ
สิ่งแวดล!อม และ
ตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิด
จากการ
เปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล!อม 

1.นักเรียน
รู!คุณค�าของ
สิ่งแวดล!อม 
และตระหนัก
ถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
ของ
สิ่งแวดล!อม 

พ.ค.59- 
มี.ค.60 

 2,500.- นายณัฐ
พัชรป̀อม
หิน 
และคณะ 

กิจกรรม 
“นักสํารวจ
ค!นคว!าน!อย”  

2. ร!อยละ 100
ของนักเรียนท่ี
ศึกษาค!นคว!าหา
ข!อมูลหรือปIญหา
ต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล!อม ท่ี
ส�งผลกระทบต�อ
มนุษย� 

2.นักเรียน
รู!คุณค�าของ
สิ่งแวดล!อม 
และตระหนัก
ถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
ของ
สิ่งแวดล!อม 

การมีส�วน
ร�วม
อนุรักษ=
และ
พัฒนา
ส่ิงแวดล�อ
ม 
 

1. กิจกรรม 
“Big Cleaning 
Day”   
- การทําความ
สะอาด
ห!องเรียนและ
อาคาร 
- การทําความ
สะอาดห!องน้ํา 
- การทําความ
สะอาดโรง
อาหาร 

1.ร!อยละ100 ของ
นักเรียน ท่ีเข!าร�วม
หรือมีส�วนร�วมใน
โครงการอนุรักษ�
พัฒนาสิ่งแวดล!อม 
2. นักเรียน ครู 
และบุคลากรร!อย
ละ 100 ตระหนัก
ถึงผลกระทบท่ีเกิด
จากการ
เปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล!อม 

1.นักเรียน
รู!คุณค�าของ
สิ่งแวดล!อม 
และตระหนัก
ถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
ของ
สิ่งแวดล!อม 
 

พ.ค.59- 
มี.ค.60 

 2,500.- นายวัน
ใหม� 
พุ�มมาลา 
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กิจกรรม/
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/
วิธีการ 

ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
- การทําความ
สะอาดสนาม 

กิจกรรม
เชิดชู
เกียรติ 

- จัดกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
บุคคลตัวอย�าง
ด!านการ
อนุรักษ�และ
พัฒนา
สิ่งแวดล!อม 

1. นักเรียนท่ีเป-น
บุคคลตัวอย�างด!าน
การอนุรักษ�
พลังงานและ
สิ่งแวดล!อมได!รับ
การเชิดชูเกียรติ 
ร!อยละ 100 

1.โรงเรียนมี
บุคคลท่ีเป-น
บุคคลตัวอย�าง
ด!านการ
อนุรักษ�
พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม 

พ.ค.59- 
มี.ค.60 

 2,500.- นางปIทมา 
โรจน�จินดา
งาม 

 

8.งบประมาณของกิจกรรมและโครงการ  จํานวน  10,000  บาท  

9.ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 

1. นักเรียนรู!คุณค�าของสิ่งแวดล!อมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจาการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล!อม 

 2. นักเรียนเข!าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ ในโครงการอนุรักษ�และพัฒนาสิ่งแวดล!อม 

 3. นักเรียนสามารถนําผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ีได!รับ ไปใช!ประโยชน�ในชีวิตประจําวันได! 

10.การติดตามและประเมินผล 

วิธีประเมิน 

-  สังเกตการเข!าร�วมปฎิบัติกิจกรรม 

-  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

-  ประเมินความพึงพอใจของผู!ท่ีเก่ียวข!อง 

 

เครื่องมือท่ีใช�ในการประเมิน 

-  แบบสังเกตการปฎิบัติกิจกรรม 

-  แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

                          ผู�เสนอโครงการ                                  ผู�เห็นชอบโครงการ 
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             ..................................................                              ……………………………… 

                     (นายวันใหม�  พุ�มมาลา)                          (นางสาวฉันทนา  ภาสกานนท�) 

                    หัวหน!าโครงการ              รองผู!อํานวยการโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�)

  

 

ผู�อนุมัติโครงการ 

 

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

(นางพีรานุช  ไชยพิเดช) 

                                 ผู!อํานวยการโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   โครงการหนองบอนร�วมใจ  ไร�ขยะ 
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    ************************************************************* 

 
1.  โครงการหนองบอน ร�วมใจ  ไร�ขยะ 
2.  ระยะเวลาในการจัดทําโครงการ  ป)การศึกษา  2559 
3.  ผู�รับผิดชอบโครงการ  นายเอกพล  อิสระพันธ= 
4.  หลักการและเหตุ 

ปIจจุบันปริมาณขยะในโรงเรียนนับเป-นปIญหาท่ีต!องได!รับการแก!ไข  และหนึ่งในผู!ท่ีมีส�วนเก่ียวข!องกับ

การสร!างมลพิษทางขยะก็มาจากนักเรียน  ดังนั้นการปลูกจิตสํานึก  ความรับผิดชอบและการมีจิตสาธารณะใน

การรักษาความสะอาดจึงเป-นคุณธรรมดีงามท่ีผู!ใหญ�ควรเสริมสร!างให!เกิดข้ึนในจิตใจของนักเรียนต้ังแต�

เยาว�วัย  อีกท้ังการสร!างสภาพแวดล!อมภายในบริเวณโรงเรียนให!สะอาดปราศจากขยะยังเป-นปIจจัยท่ีเอ้ือต�อ

การเรียนรู!ของนักเรียนอีกปIจจัยหนึ่ง  ด!วย  ฝ�ายกิจการนักเรียนได!เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล�าวจึงได!จัดทํา

โครงการหนองบอนร�วมใจ ไร!ขยะ  เพ่ือปลูกฝIงให!นักเรียนเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล!อมใน

โรงเรียนให!น�าอยู�ด!วยการร�วมมือร�วมใจกันเก็บขยะมีพฤติกรรมในการคัดแยก  และแยกขยะตามประเภทได! 

สามารถนําขยะเหลือใช!นํากลับมาใช!ประโยชน�ได!  ซ่ึงเป-นการแสดงความมีจิตสาธารณะทําเพ่ือส�วนรวมต้ังแต�

เยาว�วัย   และพัฒนาเป-นเยาวชนท่ีมีคุณธรรม เป-นคนดีของสังคมและประเทศชาติต�อไปในอนาคต 

5.  วัตถุประสงค=ของโครงการ 

5.1 เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีมีในโรงเรียนและชุมชนให!น!อยลง 
5.2 เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู!ให!นักเรียนได!รู!จักการคัดแยกขยะ  การใช!ทรัพยากรให!คุ!มค�า 
5.3 เพ่ือปลูกจิตสํานึกและนิสัยในด!านการรักษาความสะอาดให!เกิดแก�นักเรียนและกระตุ!นให!

นักเรียนมีจิตสาธารณะรู!จักใช!เวลาว�างทําประโยชน�เพ่ือส�วนรวมมากข้ึน                        
6.  ตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค= 

วัตถุประสงค=ท่ี  1 :เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีมีในโรงเรียนให!น!อยลง 
ตัวช้ีวัดท่ี  1 ปริมาณขยะท่ีมีในโรงเรียนน!อยลงร!อยละ 10เม่ือเทียบกับปJท่ีแล!ว 

วัตถุประสงค=ท่ี  2 :เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู!ให!นักเรียนได!รู!จักการคัดแยกขยะ  การใช!ทรัพยากรให!คุ!มค�า 

ตัวช้ีวัดท่ี  1 นักเรียนร!อยละ  100 คัดแยกขยะได!อย�างถูกต!อง 

ตัวช้ีวัดท่ี  2 นักเรียนร!อยละ  100 ใช!ทรัพยากรอย�างคุ!มค�า 

วัตถุประสงค=ท่ี  3 :เพ่ือปลูกฝIงให!นักเรียนมีนิสัยและค�านิยมในการรักษาความสะอาด 

ตัวช้ีวัดท่ี  1 นักเรียนมีนิสัยและพฤติกรรมในด!านการรักษาความสะอาดมีจิตสาธารณะรู!จกัใช!เวลาว�างทําประโยชนเพื่อส�วนร�วมมากขึ้น 

7.  แผนการดําเนินกิจกรรม 
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กิจกรรมโครงการ 
กิจกรรมย�อย/

วิธีการ 
ผลผลติ 

ระยะเวลา 
งบประมา

ณ 
ผู!รับผิดชอบ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

สายตรวจ
น!อย 

-สํารวจ
ปริมาณขยะใน
โรงเรียน 

- ปริมาณขยะ
ในโรงเรียน
ลดลง 

- ปริมาณ
ขยะลด
น!อยลง 

พ.ค.59-มี.ค.
60 

    1,000 นายเอกพล 
อิสระพันธ� 

ขยะเพ่ิม
รอยยิ้ม 
 

-รับบริจาคถุง
น�อง  อลูมินียม
ให!มูลนิธิขา
เทียม 

- นักเรียนร!อย
ละ 100มีจิต
สาธารณะต�อ
ส�วนร�วม 

นักเรียนเห็น
คุณค�าของ
ขยะและมี
จิต
สาธารณะ
ต�อส�วนร�วม 

พ.ค.59-มี.ค.
60 

1,000  

ขยะแห!งแลก
เครื่องเขียน 
 

-นําขยะมา
แลกเครื่อง
เขียน 
- บันทึกการ
แลกขยะของ
นักเรียน 

- ปริมาณขยะ
ในโรงเรียนลด
น!อยลง 
- นักเรียนร!อย
ละ 100 เห็น
ประโยชน�ของ
ขยะโดยนําขยะ
มาแลกเครื่อง
เขียนได! 

- นักเรียน
เห็น
ประโยชน�
ของขยะโดย
นําขยะมา
แลกเครื่อง
เขียนได! 

พ.ค.59-มี.ค.
60 

1,000.-  

ภาชนะลด
ขยะ 

-งดใช!
ถุงพลาสติก  
โฟมและแก!ว
โดยมีภาชนะ
จัดเตรียมไว!ให! 
- ใช!ถุงผ!าแทน
ถุงพลาสติก 

- ปริมาณขยะ
ในโรงเรียนลด
น!อยลง 
- นักเรียนร!อย
ละ 100 มี
พฤติกรรมใน
การใช!ถุงผ!า
แทน
ถุงพลาสติก 
และโฟม 
 

- นักเรียน
พฤติกรรม
ในการใช!ถุง
ผ!าแทน
ถุงพลาสติก 
และโฟม 

พ.ค.59-มี.ค.
60 

1,000.- 
 

 

ขยะทําเงิน - ธนาคารขยะ 
- นําขยะมา

- โรงเรียนมี
จํานวนขยะลด

-นักเรียน
สามารถนํา

พ.ค.59-มี.ค.
60 

2,000.-  
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กิจกรรมโครงการ 
กิจกรรมย�อย/

วิธีการ 
ผลผลติ 

ระยะเวลา 
งบประมา

ณ 
ผู!รับผิดชอบ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ประดิษฐ�ของ
ใช!ได!จริง เช�น 
เสื้อกันฝนจาก
ถุงนม 

น!อยลง 
- นักเรียนร!อย
ละ 100 
สามารถนําขยะ
เหลือใช!มา
ประดิษฐ�                
เป-นของใช!ได! 
 

ขยะเหลือใช!
มาประดิษฐ�                
เป-นของ
ใช!ได! 

ขยะได!บุญ -ร�วมมือกับวัด
ใกล!โรงเรียน 
ทําโครงการ
ร�วมกันฝ�กนิสัย
คัดแยกขยะ 
เงินท่ีได!นํามา
ทําบุญถวายวัด
สมทบทุนค�า
น้ําค�าไฟของ
วัด 

- นักเรียนร!อย
ละ 100 มีจิต
สาธารณะต�อ
ส�วนร�วม 
- นักเรียนร!อย
ละ 100 มีนิสัย
ในการคัดแยก
ขยะ 

- นักเรียนมี
จิต
สาธารณะ
ต�อส�วนร�วม 
-นักเรียนมี
พฤติกรรม
การคัดแยก
ขยะ 
 

พ.ค.59-มี.ค.
60 

1,000.-  

ทัวร�ขยะ -บําเพ็ญ
ประโยชน� 
-ตารางเก็บ
ขยะในแต�ละ
วัน 
-สมุดบันทึก
ความดี 

- นักเรียนร!อย
ละ 100 มีจิต
สาธารณะใน
การบําเพ็ญ
ประโยชน� 
แล!วสามารถ
นํามาบันทึกลง
ในสมุดบันทึก
ความดีได! 

- นักเรียนมี
จิต
สาธารณะ
บําเพ็ญ
ประโยชน�
ต�อส�วนร�วม 

พ.ค.59-มี.ค.
60 

1,000.-  
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กิจกรรมโครงการ 
กิจกรรมย�อย/

วิธีการ 
ผลผลติ 

ระยะเวลา 
งบประมา

ณ 
ผู!รับผิดชอบ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ขยะยิ้ม -ประสานงาน
กับสํานักงาน
เขต หรือ
หน�วยงานอ่ืน
ขอถุงขยะ 
-แยกประเภท
ขยะ 
-ถังหมักพิทักษ�
โลก 

- นักเรียนร!อย
ละ 100 แยก
ประเภทของ
ขยะได! 

นักเรียนมี
พฤติกรรม
การแยก
ประเภทขยะ 

พ.ค.59-มี.ค.
60 

1,000.-  

ขยะบันเทิง - ทําเครื่อง
ดนตรีเคาะ
จังหวัด 

- นักเรียน
สามารถนํานํา
ขยะมาใช!
ประโยชน�ใน
การทําเครื่อง
ดนตรี 
 
 

- นักเรียนมี
ความคิด
สร!างสรรค�
และเห็น
คุณค�าของ
ขยะ 

พ.ค.59-มี.ค.
60 

1,000.-  

 

 

 

 

8.  งบประมาณของโครงการ10,000.- บาท 

9.  ผลท่ีคาดว�าจะได�รบ 

9.1  นักเรียนมีจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด รู!จักเก็บขยะ และท้ิงขยะถูกท่ี 
          9.2   นักเรียนได!ใช!เวลาว�างทํากิจกรรมท่ีเป-นประโยชน�ต�อส�วนรวม 
          9.3โรงเรียนสะอาดและมีขยะตามพ้ืนลดน!อยลง 
          9.4   โรงเรียนมีระบบการจัดการขยะท่ีเป-นระบบ 
10.  การประเมินผล 

 10.1  การสังเกตพฤติกรรม 
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 10.2  ประเมินกิจกรรมและโครงการ 

 10.3  บันทึกปริมาณขยะในโรงเรียน 

 

             ผู�เสนอโครงการ                                    ผู�เห็นชอบโครงการ 
 

   ..................................................                                    ……………………………… 
      (นายเอกพล  อิสระพันธ�)                                   (นางสาวฉันทนา  ภาสกานนท�) 
         หัวหน!าโครงการ                           รองผู!อํานวยการโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) 
   
                                               ผู�อนุมัติโครงการ 
   

 

                                                                       ........................................................ 
                                            (นางพีรานุช  ไชยพิเดช) 
                         ผู!อํานวยการโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการส�งเสริม    การมีส�วนร�วม 

 ******************************************** 

1. กิจกรรม/โครงการ 
 “ชาวหนองบอนฯ ร�วมด!วย  ช�วยกัน  อนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม” 

2. ระยะเวลาในการจัดทํากิจกรรม/โครงการ 
 พฤษภาคม พ.ศ.  2559 –มีนาคม   พ.ศ.  2560 
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3. ผู�รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ 
 นางยุพิน ศุภกรพงศ�สิริ  และคณะ 
4. หลักการและเหตุผล 

             ปIจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย กําลังประสบสิ่งแวดล!อมทางธรรมชาติและการ
ขาดแคลนพลังงานซ่ึงใช!ประโยชน�โดยไม�มีการจัดการท่ีเหมาะสม  จึงทําให!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
มีสภาพเสื่อมโทรมลง  ระบบนิเวศถูกทําลายส�งผลให!ความสมดุลท่ีมีในธรรมชาติหายไป  และนําไปสู�การเกิด 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติต�างๆมากมาย  ท้ังนี้ปIญหาสําคัญอยู�ท่ีการสร!างจิตสํานึกให!ตระหนักต�อคุณค�าและความ 
สําคัญของการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม  นักเรียนคือบุคคลท่ีสําคัญยิ่งของประเทศชาติซ่ึง
เป-นผู!ท่ีจะต!องเติบโตเป-นผู!ใหญ�ในวันข!างหน!าเพ่ือทําหน!าท่ีดูแลสังคม   เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมท่ีเป-นปIจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย�การสร!างจิตสํานึกให!ตระหนัก
ต�อคุณค�าและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมจะนําไปสู�การจัดการและดูแลสิ่งแวดล!อมท่ีดี
ในอนาคต  ตลอดจนเป-นฟIนเฟr7องท่ีสําคัญในการสร!างกระบวน  การการมีส�วนร�วมและส�งเสริมกิจกรรมต�างๆ
ส นั บ ส นุ น น โ ย บ า ย ด! า น ก า ร อ นุ รั ก ษ� สิ่ ง แ ว ด ล! อ ม แ ล ะ พ ลั ง ง า น ท่ี กํ า ห น ด 
 ดังนั้นการส�งเสริมและการมีส�วนร�วมของหน�วยงานต�างๆ ของโรงเรียนทําให!กิจกรรมหรือโครงการ
ต�างๆ ท่ีจัดข้ึนและประสบผลสําเร็จ และรวมถึงพัฒนาเด็กและเยาวชนให!เติบโตเป-นผู!มีบุคลิกลักษณะท่ีพึง
ประสงค�  เช�น  มีความรับผิดชอบ  มีวินัยในตัวเอง  รู!จักแก!ไขปIญหา และตระหนักในคุณค�าของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อมรอบตัว  และต!องสร!างความตระหนักพร!อมสนับสนุนนโยบายและกิจกรรมต�างๆ ท่ีเหมาะสม  
รวมถึงประสานงานส�งเสริมสนับสนุนองค�กรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนให!ร�วมมือกันส�งเสริมกิจกรรมและ
พัฒนาอย�างต�อเนื่องเพ่ือให!กิจกรรมต�างๆ ท่ีจัดข้ึนบรรลุวัตถุประสงค�และสําเร็จตามเป̀าหมายท่ีโรงเรียนวางไว! 

 
 
 
5. วัตถุประสงค=ของกิจกรรม/โครงการ 
 5.1 เพ่ือส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมของนักเรียน  ครู  และบุคลากร
ทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข!อง 
 5.2 เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมภายในและภายนอก
โรงเรียน 
 5.3 เพ่ือส�งเสริมมาตรการประหยัดในการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ของโรงเรียน  
5.4 เพ่ือส�งเสริมให!ครู  นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนตระหนักถึงการใช!พลังงานและสิ่งแวดล!อม  
 5.5เพ่ือส�งเสริมให!ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�าและประหยัด 
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6. ตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค= 
 วัตถุประสงค=ท่ี 1 เพ่ือส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการอนุรักษ=พลังงานและส่ิงแวดล�อมของนักเรียน  
ครู  และบุคลากรทุกฝ{ายท่ีเก่ียวข�อง 
 ตัวชี้วัดท่ี 1นักเรียน  ครู  และบุคลากรทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข!องมีส�วนร�วมในการอนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม และกิจกรรมท่ีเก่ียวข!อง ร!อยละ 100  
 วัตถุประสงค=ท่ี 2  เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ=พลังงานและส่ิงแวดล�อม
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 ตัวชี้วัดท่ี 1จัดกิจกรรมการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมต�าง ๆ ได!สําเร็จตามวัตถุประสงค�   
 วัตถุประสงค=ท่ี 3  เพ่ือส�งเสริมมาตรการประหยัดในการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ของโรงเรียน 
 ตัวชี้วัดท่ี 1โรงเรียนได!จัดกิจกรรมตามมาตรการประหยัดอย�างความเหมาะสม  
วัตถุประสงค=ท่ี 4 เพ่ือส�งเสริมให�ครู  นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนตระหนักถึงการใช�พลังงานและ
ส่ิงแวดล�อม และ สร�างจิตสํานึกให�นักเรียนใช�ทรัพยากรอย�างประหยัดและคุ�มค�า 

ตัวชี้วัดท่ี 1ร!อยละของครู  นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนตระหนักถึงการใช!พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม 
 วัตถุประสงค=ท่ี 5 เพ่ือส�งเสริมให�ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช�พลังงานอย�าง
คุ�มค�าและประหยัด 

ตัวชี้วัดท่ี 1ร!อยละครูและบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�าและประหยัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แผนการดําเนินกิจกรรม 
กิจกรรม/
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. 
ENERGY 
LERNING 
(เรียนรู�
พลังงาน) 

-กิจกรรมบูรณาการ 8 

กลุ�มสาระ 

- อบรมนักเรียนแกนนํา

และบุคลากร 

1.ครูร!อยละ 
100 ได!
จัดทํา
แผนการ
จัดการ

1. มี
แผนการ
จัดการ
เรียนรู!แบบ
บูรณาการ

พ.ค.59- 
มี.ค.60 
 
 
 

2,000.- นางยุพิน
ศุภกรณ�
พงศ�สิริ  
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กิจกรรม/
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 
 

-ทัศนศึกษา 

-WALK RALLY 

 

 

 

 

เรียนรู!บูรณา
การการ
เรียนรู!
อนุรักษ�
พลังงานกับ
สิ่งแวดล!อม
กับสาระการ
เรียนรู! 
2. นักเรียน
ร!อยละ 100 
ได!รับความรู! 
และมี
ความรู!ความ
เข!าใจ
เก่ียวกับการ
อนุรักษ�
พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม 

การเรียนรู!
การอนุรักษ�
พลังงานกับ
กลุ�มสาระ
การเรียนรู!
ต�างๆท่ีมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภา
พ 
2.นักเรียนมี

ความรู!ความ

เข!าใจ

เก่ียวกับการ

อนุรักษ�

พลังงานและ

สิ่งแวดล!อม

สามารถ

นําไปปฏิบัติ

ใน

ชีวิตประจําวั

นได! 
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กิจกรรม/
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

2. รณรงค=

ลดใช�

พลังงาน

และ

อนุรักษ=

ส่ิงแวดล�อ

ม 

- กิจกรรมประกวด

เรียงความ คําขวัญ วาด

ภาพ 

- กิจกรรมสายตรวจ 

HERO 

- กิจกรรมถุงนมลดโลก

ร!อน 

- กิจกรรมใบเสร็จค�าไฟ 

ค�าน้ํา ลดโลกร!อน 

1. นักเรียน 
ครู และบุคล
กรผู!ท่ี
เก่ียวข!องได!
เข!าร�วม
กิจกรรม
รณรงค�ลดใช!
พลังงานและ
อนุรักษ�
สิ่งแวดล!อม
ร!อยละ 
1002. 
นักเรียน  ครู  
และ
บุคลากร 
ร!อยละ 100 
มีจิตสํานึก
ในการใช!
พลังงานและ
และ
สิ่งแวดล!อม
อย�างคุ!มค�า 

1.นักเรียน 
ครู และบุคล
กรมี
พฤติกรรม
ในการใช!ลด
พลังและ
อนุรักษ�
สิ่งแวดล!อม
งาน อย�าง
ยั่งยืน 

 

พ.ค.59- 
มี.ค.60 
 

2,000.- นายณัฐ
พัชร 
ป̀อมหิน 
 

3. ส�งเสริม
มาตรการ
การ
ประหยัดใน
การจัด
กิจกรรม
ต�างๆ ของ
โรงเรียน 

สนับสนุนส�งเสริม

มาตรการการประหยัด

ในการจัดกิจกรรมต�างๆ 

ของโรงเรียน 

1. โรงเรียน
ได!รับการ
สนับสนุน
ส�งเสริม
มาตรการการ
ประหยดัใน
การจัด
กิจกรรมต�างๆ 
ของโรงเรียน 

1. โรงเรียน
จัดกิจกรรม
ต�างๆ ของ
โรงเรียน
อย�างมี
คุณภาพ 

พ.ค.59-
มี.ค.60 
 
 

2,000.- นาง
จุฑารัตน= 
นามวงศ= 
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กิจกรรม/
โครงการ 

กิจกรรมย�อย/วิธีการ ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

4. กิจกรรม

ส�งเสริมเข�า

ร�วมกับ

หน�วยงาน

ภายนอก 

- กิจกรรมแกะ ล!าง เก็บ 

ของโอวัลติน 

- กิจกรรมพ่ีน!องร!องเต!น 

บทขยานประหยัด

พลังงาน 

- กิจกรรม Big 

Cleaning Day 

- กิจกรรมซ�อมบํารุงและ

ปรับภูมิทัศน� 

 

 

 

1. นักเรียน 
ครู และ
บุคลากร 
ร!อยละ 100 
ได!เข!าร�วม
ส�งเสริมปลูก
จิตสํานึก
การอนุรักษ�
พลังงานและ
สิ่งแวดล!อม
กับ
หน�วยงาน
ภายนอก 

1. นักเรียน 

ครู และ

บุคลากร 

ร!อยละ มี

จิตสํานึก

การอนุรักษ�

พลังงานและ

สิ่งแวดล!อม

2.โรงเรียนมี 

ความสะอาด

ร�มรื่น

บรรยากาศ

แห�งการ

เรียนรู! มี

แหล�งเรียนรู!

ด!านพลังงาน

และ

สิ่งแวดล!อม 

พ.ค.59-
มี.ค.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000.- นายวัน
ใหม� 
พุ�มมาลา 

5. กิจกรรม 

เชิดชู

เกียรติ 

-กิจกรรม เชิดชูเกียรติ 

 

1.นักเรียน ครู 

และบุคลากร

ท่ีเป-นบุคลกร

ตัวอย�างได!รับ

การเชิดชู

เกียรตดิ!าน

การอนุรักษ�

พลังงานและ

สิ่งแวดล!อม 

1.โรงเรียนมี

นักเรียนครู 

และบุคลากร

ท่ีเป-นบุคลากร

ตัวอย�างด!าน

การอนุรักษ�

พลังงานและ

สิ่งแวดล!อม 

พ.ค.59-
มี.ค.60 
 
 

2,000.- นางสุคน
ทิพย� 
กลิ่นหอม 
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8. งบประมาณของกิจกรรม/ โครงการ 

งบประมาณ    10,000    บาท 

9. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 9.1 นักเรียน  ครู  และบุคลากรทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข!องมีส�วนร�วมส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อม 
 9.2 นักเรียน  ครู  และบุคลากรทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข!องมีส�วนร�วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการ
อนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 9.3 นักเรียน  ครู  และบุคลากรทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข!องมีส�วนร�วมกันส�งเสริมมาตรการประหยัดในการจัด
กิจกรรมต�าง ๆ ของโรงเรียน 

9.4 ครู  นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนตระหนักถึงการใช!พลังงานและสิ่งแวดล!อม และ สร!าง
จิตสํานึกให!นักเรียนใช!ทรัพยากรอย�างประหยัดและคุ!มค�า 

9.5 ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�าและประหยัด 
10. การประเมินผล (การติดตามผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ) 
 10.1 การสังเกตพฤติกรรม 
 10.2 การตอบแบบสอบถาม 
 10.3 การเข!าร�วมกิจกรรม/โครงการ 
 10.4 การถาม-ตอบ 

 

                        ผู�เสนอโครงการ                                    ผู�เห็นชอบโครงการ 
 

             ..................................................          ……………………………… 
                 (นางยุพิน  ศุภกรพงศ�สิริ)                              (นางสาวฉันทนา  ภาสกานนท�) 
                    หัวหน!าโครงการ                     รองผู!อํานวยการโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) 
   

ผู�อนุมัติโครงการ 
 
 

........................................................ 
(นางพีรานุช  ไชยพิเดช) 

                                   ผู!อํานวยการโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) 
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4.2 การมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�างๆ นอกสถานศึกษา (ควรระบุ กิจกรรมท่ีเข�าร�วม/รูปแบบ หน�วยงานผู�
มีส�วนร�วม บทบาทท่ีมีส�วนร�วมหรือสนับสนุน) 

โรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) ได!รับการสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม จาก
หน�วยงานภายนอกและผู!ปกครอง ท่ีปลูกฝIงและส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล!อม ของ
นักเรียน ครู อาจารย� และบุคลากรในสถานศึกษา ดังต�อไปนี้ 

- เข!าร�วมโครงการ Energy Mind Award มาตรฐานสถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน ของการไฟฟ̀านคร
หลวง ร�วมกับ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล!อม 

- เข!าร�วมโครงการ อาคารประหยัดพลังงานส�งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาการใช!พลังงานในอาคาร 
“MEA Energy Saving Building ของการไฟฟ̀านครหลวง 

- ร�วมกับสํานักงานเขตประเวศในกิจกรรม Big Cleaning Day 
- เข!าร�วมกิจกรรมเป6ดโลกป6โตรเลียม โดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
- การประชุมร�วมมือกันระหว�างโรงเรียนและเครือข�ายผู!ปกครองในกิจกรรมอนุรักษ�พลังงานของ

โรงเรียน 
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สมาคมพัฒนาคุณภาพแวดล!อมเข!าตรวจเยี่ยมการดําเนินงานด!านการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม   

ในโครงการ “สถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน”  
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สมาคมพัฒนาคุณภาพแวดล!อมเข!าตรวจเยี่ยมการดําเนินงานด!านการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม   

ในโครงการ “สถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน”  
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ตรวจวัดค�าดัชนีการใช�พลังงานของห�องเรียนและอาคารเรียนในโครงการส�งเสริมการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช�พลังงานในอาคารของการไฟฟQานครหลวง 
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ได�รับความร�วมมือจากสํานักงานเขตประเวศในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
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ได�รับความร�วมมือจากสํานักงานเขตประเวศในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
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เข!าร�วมกิจกรรมเป6ดโลกป6โตรเลียม โดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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การประชุมร�วมมือกันระหว�างโรงเรียนและเครือข�ายผู!ปกครองในกิจกรรมอนุรักษ�พลังงานของโรงเรียน 
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การประชุมร�วมมือกันระหว�างโรงเรียนและเครือข�ายผู!ปกครองในกิจกรรมอนุรักษ�พลังงานของโรงเรียน 
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4.3 กระบวนการสร�างแรงจูงใจให�ผู�เรียนเข�าร�วมโครงการ/กิจกรรม (ควรระบุถึงวิธีการ มาตรการหรือ
เทคนิคท่ีทางสถานศึกษาใช�ในการสร�างการมีส�วนร�วม สร�างจิตสํานึก การปรับพฤติกรรม และการสร�าง
แรงจูงใจให�ผู�เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา สนใจเข�ามามีส�วนร�วมกับโครงการ/กิจกรรม) 

 โรงเรียนได!จัดกิจกรรมส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วมของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน สร!างจิตสํานึกให!
ตระหนักต�อคุณค�าและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมจะนําไปสู�การดูแลสิ่งแวดล!อมท่ีดีใน
อนาคต ตลอดจนเป-นฟIนเฟrองท่ีสําคัญในการสร!างกระบวนการมีส�วนร�วมและส�งเสริมแนวคิดกิจกรรมต�างๆ
สนับสนุนนโยบายด!านการจัดการขยะและส�งเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน 
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โรงเรียนบ�านหนองบอน (นัยนานนท=อนุสรณ=) 
แผนการจัดการเรียนรู�   กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เรื่อง ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อมกับการอนุรักษ=พลังงานและสิ่งแวดล�อม 
ชั้นประถมศึกษาป)ที่ 4 จํานวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน 

ประจําวันพฤหัสบดีที่ 1  ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ผู�สอน   นางวราพร   บุตรธนู, นางสาวภัสสรนันทน=   ทองนอก 

มาตรฐาน ส 5.2  เข�าใจปฏิสัมพันธ=ระหว�างมนุษย=กับสภาพแวดล�อมทางกายภาพที่ก�อให�เกิดการสร�างสรรค=วัฒนธรรม  มีจิตสํานึกและมีส�วนร�วมในการอนุรักษ= 
                      ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตัวชี้วัด ป.4/2อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

ป.4/3 มีส�วนร�วมในการอนุรักษ=สิ่งแวดล�อมในจังหวัด 
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จุดประสงค=การ
เรียนรู� 

แนวคิดหลัก สาระการเรียนรู� กิจกรรมการเรียนรู� สื่อการเรียนรู� การวัดและประเมินผล 
หมาย
เหตุ 

เมื่อนักเรียนเรียนจบ
บทเรียนนี้แล!วนักเรียน
สามารถ 
1.อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล!อมและ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได! 
2.จําแนกสาเหตุและ
ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล!อมได!ถูกต!อง 
3.วาดภาพวิธีการ
อนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อมได! 
4. เขียนแผนภาพ
ความคิดในหัวข!อ “การ
อนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อมในจังหวัด” 
ได!อย�างสร!างสรรค�  
5. เขียนคําสัญญา
เกี่ยวกับความตั้งใจใน

การเปลีย่นแปลง
สภาพแวดล!อมมาจาก
การเปลีย่นแปลงโดย
ธรรมชาติและเกิดจาก
การเปลีย่นแปลงโดย
มนุษย�ส�งผลกระทบต�อ
การตั้งถิ่นฐานการย!ายถิ่น
ฐานและการประกอบ
อาชีพของประชากร 
   การอนุรักษ�พลังงาน
และสิ่งแวดล!อมเป-นสิ่ง
สําคัญที่ทุกคนต!องเรียนรู!
และนํามาประยุกต�ใช!ใน
ชีวิตประจําวัน 

สาเหตุที่ทําให!สภาพแวดล!อมเกิด
การเปลีย่นแปลงและแนวทางการ
อนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมใน
จังหวัด 

ขั้นนํา 
1. นักเรียนร�วมกันศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล!อมในจังหวัดของตนเองมีผลกระทบต�อ
ประชากรในจังหวัดอย�างไรบ!างโดยครูแบ�งนักเรยีน
ออกเป-น 3 กลุ�มคือ 
    - กลุ�มที่ 1 ศึกษาการตั้งถิ่นฐานในจังหวัดของตนเอง
มีลักษณะอย�างไร 
   - กลุ�มที่ 2 การย!ายถิ่นฐานในจังหวัดของตนเองมีการ
ย!ายเข!า-ออกอย�างไร 
   - กลุ�มที่ 3 การประกอบอาชีพของคนในจังหวัดจาก
อดีต-ปIจจุบัน 
ขั้นสอน 
1.นักเรียนแต�ละกลุ�มส�งผู!แทนนําเสนอผลการศึกษา
หน!าชั้นเรียน 
2. นักเรียนร�วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช!คําถาม 
ดังนี้ 
   - ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล!อมในปIจจุบันมาจากสาเหตุใด 
มากที่สุด(มาจากการกระทําของมนุษย�) 
- มนุษย�กระทําให!สภาพแวดล!อมเปลี่ยนแปลงอย�างไร
บ!าง(การเพิ่มของจํานวนประชากรการขยายพื้นที่ทํา
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ�การอพยพถิ่นฐานจาก

- หนังสือเรียนวิชา 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- แผนที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
- ใบงานประจํากลุ�ม 
- คําถามกระตุ!น
ความคิด 
- ภาพวาดจาก
กิจกรรม “คิดก�อนทํา 
อนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อมในกทม.” 
- แผนภาพความคิด
วิธีการอนุรักษ�พลังงาน
และสิ่งแวดล!อมใน
กทม. 
- วิดีโอคลิป เรื่อง 
“Godji the 
Adventure ตอนที่ 
28: เมื่อขยะล!นเมือง” 
- กระดาษรูปหัวใจ 
- ต!นไม!รวมพลัง 

-ความตั้งใจในการทํางาน 
- การมีส�วนร�วมในการทํางาน
กลุ�ม 
- มารยาทในการพูดและการ
ฟIง 
- การมีส�วนร�วมในการตอบ
คําถาม 
- ความถูกต!องของคําตอบ 
- ความตั้งใจในการทํางาน 
- ความคิดสร!างสรรค�ในการ
วาดภาพและคิดวิธีการในการ
อนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล!อมในจังหวัด 
- การมีส�วนร�วมในการทํา
กิจกรรม 
- ความถูกต!องของคําตอบ 
- ความตั้งใจในการชม 
- ความตั้งใจในการเขียน 

10 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 นาที 
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จุดประสงค=การ
เรียนรู� 

แนวคิดหลัก สาระการเรียนรู� กิจกรรมการเรียนรู� สื่อการเรียนรู� การวัดและประเมินผล 
หมาย
เหตุ 

การช�วยกันอนุรักษ�
พลังงานและสิ่งแวดล!อม
ให!ประเทศชาต ิ

ชนบทสู�สังคมเมืองเพิ่มขึ้น) 
   - มนุษย�ได!รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพแวดล!อมอย�างไรบ!าง(เกิดแหล�งเสื่อมโทรม ชุมชน
แออัด น้ําเสีย ขยะล!นเมือง ปIญหามลภาวะอากาศเสีย 
คนเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรมาเป-นลูกจ!างตาม
โรงงาน) 
ขั้นสรุป 
   1. นักเรียนทํากิจกรรม “คิดก�อนทํา อนุรักษ�พลังงาน
และสิ่งแวดล!อมในกทม.” โดยนักเรียนแต�ละคนคิด
วิธีการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมในใจคนละ 1 
วิธี แล!ววาดภาพลงในกระดาษที่ได!รับ เขียนคําอธิบาย
ใต!ภาพ และระบายสีให!สวยงาม 
 2. ครูสุ�มเลือกตัวแทนนักเรยีนกลุ�มละ 3 – 4 คน 
ออกมาเขียนแผนภาพความคิดวิธีการอนุรักษ�พลังงาน
และสิ่งแวดล!อมในกทม.หน!าชั้นเรยีน ภายในเวลาที่
กําหนด  
   3. ครูและนักเรยีนร�วมกันแสดงความคิดเห็นและ
ตรวจสอบความถูกต!องของแผนภาพความคิดหน!าชั้น
เรียน อ�านออกเสยีงวิธีการต�างๆ พร!อมกันให!คะแนน
ความคิดที่สร!างสรรค� 
4. ครูเป6ดวิดโีอคลิป เรื่อง “Godji the Adventure 
ตอนที่ 28: เมื่อขยะล!นเมือง” จาก 

 
 
 
 
 
 
15 นาที 
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จุดประสงค=การ
เรียนรู� 

แนวคิดหลัก สาระการเรียนรู� กิจกรรมการเรียนรู� สื่อการเรียนรู� การวัดและประเมินผล 
หมาย
เหตุ 

https://www.youtube.com/watch?v=MhzV468
XFu8 ให!นักเรียนดู จากนั้นร�วมกันเขียนคํามั่นสัญญา
เกี่ยวกับการอนุรักษ�พลังงานและสิง่แวดล!อมของ
ประเทศลงในกระดาษที่พับเป-นรปูหัวใจ นําไปติดไว!ที่
ต!นไม!รวมพลัง เพื่อเป-นเครื่องเตือนใจให!ระลึกถึงคํา
สัญญานี้ 
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ครูให!ความรู!สร!างจิตสํานึกให!ตระหนักต�อคุณค�าและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมจะ

นําไปสู�การดูแลสิ่งแวดล!อมท่ีดีในอนาคต 

 

 โรงเรียนมีการคัดแยกขยะมูลฝอย เข!าสู�ระบบ Recycle โดยการท้ิงขยะให!ถูกประเภทตามสี 
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ส�วนที่ 5 

การดําเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดขยะ 

5.1 กิจกรรมการลด การใช�ซํ้า  และการคัดแยกนํากลับมาใช�ประโยชน=  

กิจกรรม  ขยะแห!งแลกเครื่องเขียน 

วิธีการดําเนินงาน 

หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมขยะแลกเครื่องเขียน ใช!หลักการเปรียบเทียบมูลค�าของขยะรีไซเคิลกับราคาของเครื่องเขียนท่ี

ใช!ในกิจกรรม ซ่ึงราคานี้จะข้ึนลงตามราคาตลาด ในการดําเนินงานต!องมีการประชาสัมพันธ�และการชี้แจงราคา

ขยะแต�ละประเภทอย�างชัดเจน รายได!ท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมมาจากเงินท่ีได!จากการขายขยะให!ร!านรับซ้ือ

ของเก�า หักค�าใช!จ�ายในการดําเนินการ คือ  ค�าเครื่องเขียน ค�าใช!จ�ายอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถใช!เป-นเงินทุนหมุนเวียน

ในการจัดกิจกรรมครั้งต�อไป 

วัตถุประสงค= 

         1) เพ่ือให!นักเรียนมีความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะก�อนท้ิง โดยคัดแยกออกเป-นขยะอินทรีย� 

ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 

         2) เพ่ือให!นักเรียนความรู!ความเข!าใจในการใช!ประโยชน�จากขยะแต�ละประเภท 

          3) เพ่ือลดปริมารณการผลิตขยะมูลฝอยจากแหล�งกําเนิดซ่ึงเป-นแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการลดปริมาณขยะ

และความเป-นพิษของขยะมูลฝอย 

          4) เพ่ือให!นักเรียนได!รับทราบเก่ียวกับสถานการณ�ค�าใช!จ�ายเก่ียวกับการจัดการขยะของโรงเรียน  และ

เกิดความตระหนัก  เกิดความสํานึกหันมาจัดการขยะด!วยตนเอง  โดยยึดหลักผู!ก�อให!เกิดขยะคือผู!รับผิดชอบใน

การจัดการขยะ 

         5) เพ่ือสร!างจิตสํานึกให!นักเรียนลดใช!วัสดุท่ีไม�เป-นมิตรต�อสิ่งแวดล!อม  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคและการท้ิงขยะมูลฝอย  นําไปสู�แนวทางการป̀องกันปIญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

         6) เพ่ือเป-นการสร!างกระบวนการมีส�วนร�วมของนักเรียน  ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล!อมโรงเรียน  การ

จัดการขยะมูลฝอย  การแก!ไขปIญหาสิ่งแวดล!อม  ซ่ึงเป-นผลมาจากขยะมีพิษ  และสิ่งปฏิกูลต�างๆ  และบูรณา

การ  ความร�วมมือในการจัดการสิ่งแวดล!อมของโรงเรียน  สอดคล!องหลักการของเมืองน�าอยู�อย�างยั่งยืน 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมขยะแลกเครื่องเขียน 

          1)  ประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดวันและเวลาท่ีจะจัดกิจกรรม 
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          2)  ประชาสัมพันธ�เพ่ือชี้แจงวิธีดําเนินกิจกรรม โดยใช!สื่อท่ีมีอยู� เช�น เสียงตามสาย การแจกแผ�นพับ

โรงเรียน การใช!สื่อต�างๆประชาสัมพันธ� 

          3)  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ�  เครื่องเขียน  ท่ีจะใช!ในการดําเนินกิจกรรม เช�น  สมุด ดินสอ ไม!บรรทัด  

ยางลบ  ปากกา  และอ่ืนๆ เป-นต!น 

          4)  ประชาสัมพันธ�แจ!งให!ทราบถึงประเภทของขยะท่ีรับแลก วิธีการคัดแยกและการจัดการ เช�น 

การแยกประเภทขยะรีไซเคิลให!ถูกต!อง 

          5)  ติดต�อประสานงาน นัดหมายกับร!านรับซ้ือของเก�าเพ่ือให!มารับซ้ือขยะรีไซเคิล ภายหลังจากเสร็จ

สิ้นกิจกรรมในแต�ละครั้ง 

          6)  ก�อนถึงวันจัดกิจกรรมมีการประชาสัมพันธ�เชิญชวนให!นักเรียนในชุมชนข!าร�วมกิจกรรม 

          7)  จัดกิจกรรมขยะแลกเครื่องเขียนตามวัน เวลา ท่ีจะเนินการ เม่ือนักเรียนนําขยะรีไซเคิลตามท่ี

กําหนดไว!แต�ละประเภท นําขยะมาชั่งน้ําหนักและคิดราคาซ่ึงได!จํานวนและเทียบกับราคาเครื่องเขียน เพ่ือจ�าย

เครื่องเขียนให!กับนักเรียนในแต�รายท่ีนําขยะรีไซเคิลมาแลก เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมในแต�ละครั้งก็รวบรวมขยะ   

รีไซเคิลท้ังหมด เพ่ือนําไปขายร!านรับซ้ือของเก�าท่ีได!ติดต�อไว! 

คณะทํางาน 

          คณะทํางานท่ีแต�งต้ังข้ึนมามีหน!าท่ีดังนี้ 

          1)  หัวหน!าโครงการ รับผิดชอบการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการ โดยต!องควบคุมดูแลและให!

คําแนะนําการทํางานของฝ�ายต�างๆ 

 

          2)  ฝ�ายประชาสัมพันธ�/ประสานงาน รับผิดชอบการประชาสัมพันธ� การประสานงานระหว�างร!านขาย

เครื่องเขียนกับร!านรับซ้ือของเก�า และนําขยะท่ีได!จากการจัดกิจกรรมขยะแลกเครื่องเขียนแต�ละครั้งไปขาย 

          3)  ฝ�ายการเงิน/บัญชี เปรียบเทียบราคาท่ีกําหนดและคิดจํานวนเงินของขยะท่ีนักเรียนนํามาเข!าร�วม

กิจกรรมขยะแลกเครื่องเขียนในแต�ละครั้งท่ีจัดกิจกรรม 

          4)  ฝ�ายบันทึกข!อมูล รับผิดชอบการบันทึกปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีรวบรวมได!ในแต�ละครั้ง 

กลุ�มเปQาหมาย  

 เป̀าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) จํานวน ๖๓๗ คน 

เป̀าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) สามารถคัดแยกขยะ

ท่ีสามารถนํากลับมาเข!าสู�กระบวนการนํากลับมาใช!ใหม�ได! 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม 1 ปJการศึกษา 
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนควบคุมดูแลและจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนด!วยกิจกรรมธนาคารขยะ 
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5.2 กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย=อย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน=แก�โรงเรียน 

1. มีแผนการดําเนินโครงการด�านการจัดการขยะอินทรีย=ภายในโรงเรียน 

กิจกรรม  ถังข!าวหมู 

วิธีการดําเนินงาน 

หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมถังข!าวหมูเป-นโครงการส�งเสริมให!มีการคัดแยกขยะอินทรีย�มาทําปุ}ย จากการศึกษา ด!าน

องค�ประกอบของขยะมูลฝอย พบว�าขยะประเภทเศษอาหารและอินทรีย�สาร ล!วนอุดมไปด!วยสารอาหาร ท่ีเป-น

ประโยชน�ต�อพืชและสัตว� แต�ไม�ได!รับการจัดการท่ีดีพอ ดังนั้น หากส�งเสริมให!ชุมชน โรงเรียน โรงแรม วัด 

ร!านอาหารและห!างสรรพสินค!า ทําการคัดแยกขยะประเภทนี้ ซ่ึงต�อไปจะเรียกว�า "ถังข!าวหมู" เนื่องจาก

สามารถนําไปเลี้ยงหมูได!ท้ังหมด เทลงในภาชนะท่ีโรงเรียนจัดหาให!เพ่ือนําไปผลิตเป-นปุ}ยอินทรีย�ตามหลัก

วิชาการแล!วนําไปแจกจ�ายเกษตรกรใช!เป-นอาหารสัตว� หรือบํารุงดินและพืชผักผลไม!เพ่ือลดต!นทุนค�าใช!จ�าย

ของเกษตรกรรวมท้ังลดอัตราเสี่ยงต�อการได!รับอันตรายจากสารเคมีท่ีใช!ปลูกผัก ท่ีสําคัญพืชผักท่ีปลอดภัยและ

อุดม ไปด!วยสารอาหารเหล�านี้ก็จะกลับคืนสู�ครัวของผู!สนับสนุนถังข!าวหมู ในท่ีสุดแล!วปIญหาขยะล!นเมืองก็จะ

ได!รับ การแก!ไขควบคู�ไปกับการแก!ไขปIญหาอ่ืนๆ อย�างลงตัวและยังได!มีส�วนร�วมในการแก!ไขปIญหาโลกร!อน 

เป-นการ ลดจํานวนขยะในโรงเรียน ส�งเสริมให!นักเรียนเกิดการคัดแยกขยะในครอบครัวและมีการจัดการขยะท่ี

ต!นกําเนิดลดปริมาณขยะท่ีนักเรียนนํามาท้ิงให!โรงเรียนนําไปกําจัด 

วัตถุประสงค= 

1)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส�วนร�วมของครูและนักเรียน แบบ

บูรณาการ    

2)  เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส�วนร�วมของนักเรียน 

3) เพ่ือส�งเสริมการมีส�วนร�วมของนักเรียนให!สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นําขยะมาใช!

ประโยชน�อย�างเป-นรูปธรรมและเป-นระบบ โดยใช!หลักการ ๓Rs 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมถังข�าวหมู 

กิจกรรมในโรงเรียน 

แผนงานท่ี 1 การประชุมวางแผนยุทธศาสตร�และแผนปฏิบัติงาน 

1.1)  การประชุมจัดทํายุทธศาสตร�ระดับนโยบาย 

1.2)  ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ 

1.3)  กิจกรรมบันทึกข!อตกลงการนําขยะมากําจัด 
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แผนงานท่ี 1 การประชาสัมพันธ�และสร!างจิตสํานึก 

2.1)  สร!างจิตสํานึกให!นักเรียน โดยการประชาสัมพันธ�เสียงตามสาย ป̀ายประชาสัมพันธ� 

2.2)  กิจกรรมรณรงค� 

2.3)  กิจกรรมอบรมปลูกจิตสํานึก 

ให!ความรู!และฝ�กปฏิบัติการแก�ประชาชนด!านการการคัดแยกขยะ การจัดการขยะมูลฝอยใน

โรงเรียนและชุมชนท่ีนําขยะมากําจัดร�วม 

แผนงานท่ี 3 การสร!างการมีส�วนร�วมจากนักเรียน  

3.1)  จัดต้ังกลุ�มในโรงเรียนและดําเนินงานตามกิจกรรม ดังต�อไปนี้ 

  - การคัดแยกขยะจากต!นทาง 

  - การทําปุ}ยหมักอินทรีย� และน้ําหมักชีวภาพในโรงเรียน 

3.2)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู!/ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีท่ีเป-นต!นแบบด!านการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน 

3.3)  จัดเวทีสรุปบทเรียนและเผยแพร�ประชาสัมพันธ�สู�สาธารณะ 

3.4)  ส�งเสริมชุมชนแห�งการเรียนรู! และขยายผลการดําเนินงานแก�ชุมชนข!างเคียง  

แผนงานท่ี 4 การติดตามประเมินและสรุปผล 

4.1)  ประชุมทบทวนยุทธศาสตร�ระดับนโยบาย 

4.2)  ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ 

4.3)  จัดทําเอกสารสรุปผลโครงการ 

กลุ�มเปQาหมาย  

 เป̀าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) จํานวน ๖๓๗ คน 

เป̀าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) สามารถคัดแยกขยะ

ท่ีสามารถนํากลับมาเข!าสู�กระบวนการนํากลับมาใช!ใหม�ได! 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม 1 ปJการศึกษา 
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2. มีการอบรมให!ความรู!ด!านการจัดการขยะอินทรีย� 
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3. มีการศึกษาดูงานให�ความรู�ด�านการจัดการขยะอินทรีย=อย�างน�อย 1 ครั้ง 
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4. มีกิจกรรมลดขยะอินทรีย= เช�น การทานอาหารให�หมดจาน การตักอาหารแต�พอทาน เป}นต�น 

กิจกรรม  กินข!าวให!หมดจาน 

วิธีการดําเนินงาน 

หลักการและเหตุผล 

ข!าวสวยท่ีเรารับประทานกันอยู�นี้ มีข้ันตอนและกระบวนการผลิตท่ีก�อให!เกิดการสูญเสียทรัพยากร 

พลังงานและมลพิษมากมาย ต้ังแต�การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกข!าว การไถ การหว�าน การใส�ปุ}ย การกําจัดศัตรูพืช การ

ให!น้ํา การเก็บเก่ียว การนวด ไปจนถึงการสีข!าวและการขนส�งสู�มือผู!บริโภค ซ่ึงมีกระบวนการ ข้ันตอนท่ียุ�งยาก 

ซับซ!อนและใช!พลังงานอย�างมาก ซ่ึงโดยปกติข!าวเปลือก 100 กิโลกรัม เม่ือผ�านการขัดสีจะได!ข!าวสารเพียง 48 

กิโลกรัมเท�านั้น โดยมีผลพลอยได!จากการผลิต คือ ปลายข!าว รํา และแกลบ และเม่ือข!าวสารมาถึงมือผู!บริโภค

แล!ว ยังต!องผ�านการทําความสะอาดและหุงให!เป-นข!าวสวย ซ่ึงต!องใช!ท้ังน้ําและพลังงานไฟฟ̀า ดังนั้น การ

รับประทานข!าวไม�หมดจาน จึงเป-นการใช!ทรัพยากรอย�างไม�คุ!มค�าและสูญเปล�า 

กินข�าวหมดจานช�วยรักษาส่ิงแวดล�อม 

การบริโภคท่ีพอดีในแต�ละม้ือ ไม�ตักข!าวและกับข!าวในปริมาณท่ีมากจนเกินไป จะช�วยลดปริมาณ

ข!าวสาร ผัก และเนื้อสัตว�ท่ีใช!ในการประกอบอาหาร ลดการใช!พลังงานและน้ําในการประกอบอาหาร การ

ชําระล!างและการกําจัดของเสีย อีกท้ังยังช�วยลดปริมาณก|าซเรือนกระจก (มีเทน และคาร�บอนไดออกไซด�) ท่ี

จะเกิดข้ึนการย�อยสลายของเศษอาหาร 

กว�าจะมาเป}นน้ําดื่มสะอาด 

น้ําสะอาดท่ีเราด่ืมกินในทุกวันนี้เป-นส�วนหนึ่งของการพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติท่ีส�งผลกระทบต�อ

สิ่งแวดล!อมและระบบนิเวศเช�นกัน ได!แก� น้ําดิบ สารเคมี และพลังงานท่ีใช!ในการปรับปรุงคุณภาพ การผลิตน้ํา

สะอาด และการบําบัดน้ําเสีย รวมถึงกระบวนการบรรจุขวดและการขนส�งในกรณีของน้ําด่ืมบรรจุขวด 

1. ส�งเสริมการใช!ทรัพยากรอย�างคุ!มค�า 

- ลดการใช!ปุ}ยสารกําจัดศัตรูพืชอาหารสัตว�ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว� 

- ลดปริมาณการใช!น้ําดิบ 

- ลดการใช!ท่ีดิน 

2. ช�วยประหยัดพลังงาน 

- ลดพลังงานท่ีใช!ในการปลูกข!าวปลูกผักและเลี้ยงสัตว� 

-  ลดพลังงานในการประกอบอาหาร 

- ลดพลังงานในการผลิตไฟฟ̀า 

-  ลดพลังงานในการบําบัดของเสีย/น้ําเสีย 
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3. ช�วยประหยัดน้ํา 

- ลดปริมาณน้ําท่ีใช!ในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว� 

- ลดปริมาณน้ําในการประกอบอาหารและชําระล!าง 

- ลดประมาณการใช!น้ําดิบท่ีกักเก็บไว! 

4. ลดมลพิษและปริมาณของเสีย 

- ลดปริมาณของเสียและมลพิษจากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว� 

-  ลดปริมาณขยะเศษอาหาร  

- ลดปริมาณคาร�บอนไดออกไซด�และมีเทนท่ีเกิดจากกระบวนการหมักเศษอาหาร 

- ลดการปนเปrsอนของแหล�งน้ํา 

วัตถุประสงค= 

       1.นักเรียนและบุคลากรเกิดแนวท่ีดีต�อการจัดการขยะมูลฝอย  และเข!าใจคุณค�าของสิ่งต�าง ๆ  ว�าวัสดุ

บางประเภท  สามารถนําไปใช!ประโยชน�ได!หลายครั้ง  หรือสามารถเปลี่ยนเป-นเงินได! 

       2.การมีส�วนร�วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู!เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล!อมจากภูมิปIญญาของบุคลากร  หน�วยงานและองค�กรในท!องถ่ิน 

       3.ได!แนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสํานึกด!านอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล!อมท่ีสอดคล!องกับสภาพปIญหาของท!องถ่ินอย�างยั่งยืน 

วิธีดําเนินการ 

       1. แต�งต้ังคณะทํางาน 

       2. คณะทํางานมีการประชุม 

3. สํารวจพ้ืนท่ี และจัดเตรียมสถานท่ีในการรวบรวมขยะ 

4. ประชาสัมพันธ�โครงการ 

       5. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

       6. การประเมินผลกิจกรรม 

กลุ�มเปQาหมาย  

 เป̀าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) จํานวน ๖๓๗ คน 

เป̀าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) สามารถคัดแยกขยะ

ท่ีสามารถนํากลับมาเข!าสู�กระบวนการนํากลับมาใช!ใหม�ได! 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม 1 ปJการศึกษา 
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ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมลดขยะอินทรีย์ การทานอาหารให้หมดจาน การตกัอาหารแตพ่อทาน 
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5. มีกิจกรรมการแปรรูปหรือการนําขยะอินทรีย=ไปใช�ประโยชน=ในด�านต�างๆท่ีหลากหลาย เช�น การทําน้ํา

หมักจุลินทรีย= เป}นต�น 
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5.3 กิจกรรมการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน 

1. มีแผนการดําเนินโครงการด�านการจัดการขยะรีไซเคิลภายในโรงเรียน 

กิจกรรม  คัดแยกขยะรีไซเคิล 

ผู�รับผิดชอบกิจกรรม  นักเรียนโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) 

ลักษณะโครงการ  

เป-นการรณรงค�ปลุกจิตสํานึก  สร!างความเคยชิน  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม�ในการคัดแยกขยะ

ก�อนท้ิง  และเล็งเห็นคุณค�าของขยะรีไซเคิล  โดยการดําเนินกิจการเชิงธุรกิจ  เพ่ือให!ได!กําไร  เพ่ือเป-นสิ่งจูงใจ

ให!เกิดการปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง  มีการดําเนินงานอย�างสอดคล!องกับแนวทางของส�วนราชการ 

หลักการและเหตุผล 

ปIจจุบันโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) มีจํานวนบุคลากรและนักเรียน จํานวน 550 คน 

ส�งผลให!ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมในด!านต�างๆ ของบุคลากรและนักเรียนเพ่ิมมากข้ึนด!วยเช�นกัน ซ่ึง

ทางโรงเรียนได!จัดต้ังภาชนะถังขยะรองรับตามจุดต�างๆ โดยขยะภายในอาคารเรียนให!บุคลากรประจําอาคาร

เป-นผู!จัดเก็บ ส�วนขยะจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยรอบโรงเรียนให!บุคลากรพ้ืนท่ีจัดเก็บก�อนท่ีทางเทศบาลจะมารวบรวม

เพ่ือไปกําจัดท้ิงภายนอก และในการท้ิงขยะภายในโรงเรียนท้ังท่ียังไม�มีการคัดแยกประเภทขยะท่ีชัดเจนแต�

อย�างใด ทําให!ปริมาณขยะท่ีต!องนําไปกําจัดมีมากข้ึน จากเหตุผลดังกล�าวอาจทําให!ส�งผลกระทบต�อการจัดการ

ขยะและสภาพแวดล!อมของโรงเรียนในอนาคตได! ดังนั้น เพ่ือเป-นการปลูกจิตสํานึกให!กับบุคลากรและนัก

นักเรียน ได!ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญถึงการเข!ามามีส�วนร�วมในการแก!ไขปIญหาขยะ ซ่ึงในการจัดทํา

โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล จึงเป-นรูปแบบหนึ่งของการดําเนินงานเพ่ือส�งเสริมให!เกิดความรู!ความเข!าใจใน

การคัดแยกขยะให!ถูกวิธี เพ่ือให!โรงเรียนมีระบบการจัดการขยะอย�างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล!อมท่ีดี

ต�อไป 

 วัตถุประสงค= 

1. เพ่ือสร!างวินัยในการท้ิงขยะให!กับบุคลากรและนักเรียน 

2. เพ่ือ-สร!างจิตสํานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล!อม ให!กับบุคลากรและนักเรียน 

3. เพ่ือให!นักเรียนเกิดความตระหนักถึงผลเสียท่ีจะก�อให!เกิดมลภาวะต�อสิ่งแวดล!อมและสุขอนามัย

ของมนุษย� หากมีการจัดการขยะอย�างไม�เหมาะสม 

4. เพ่ือให!บุคลากรและนักเรียนมีส�วนร�วมในการดําเนินการคัดแยกขยะท่ีถูกวิธี 

5. เพ่ือให!ระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

เปQาหมายกิจกรรม 

 บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) 
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วิธีดําเนินการ 

       1. แต�งต้ังคณะทํางาน 

       2. คณะทํางานมีการประชุม 

3. สํารวจพ้ืนท่ี และจัดเตรียมสถานท่ีในการรวบรวมขยะ 

4. ประชาสัมพันธ�โครงการ 

       5. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

       6. การประเมินผลกิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

       ปJการศึกษา  2559 - 2560 

การดําเนินกิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน/งบประมาณ 

ระยะเวลา การดําเนินงาน 

22 พ.ค. 2559 ประชุมชี้แจง 

22 พ.ค. 2559 แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

29  พ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ�โครงการ/รับสมัครสมาชิก/โรงเก็บขยะ 

5  มิ.ย.  2559 จัดเตรียมสถานท่ี/แบ�งเขตรับผิดชอบ/ดําเนินการตามแผน 

22 พ.ค. 2559 ประชุมชี้แจง 

30 มี.ค.  2559 ประเมินผลกิจกรรม 
 

 

งบประมาณ 

        1,000  บาท 

ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 

       1.นักเรียนและประชาชนเกิดแนวท่ีดีต�อการจัดการขยะมูลฝอย  และเข!าใจคุณค�าของสิ่งต�าง ๆ  ว�า

วัสดุบางประเภท  สามารถนําไปใช!ประโยชน�ได!หลายครั้ง  หรือสามารถเปลี่ยนเป-นเงินได! 

       2.การมีส�วนร�วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู!เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล!อมจากภูมิปIญญาของบุคลากร  หน�วยงานและองค�กรในท!องถ่ิน 

       3.ได!แนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสํานึกด!านอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล!อมท่ีสอดคล!องกับสภาพปIญหาของท!องถ่ินอย�างยั่งยืน 
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ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีการอบรมให้ความรู้ด้านการจดัการขยะ 
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รูปตวัอย่างเอกสารประกอบการอบรมให้ความรู้ด้านการจดัการขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปตวัอย่างเกียรตบิตัร 
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4. มีกิจกรรมการลดขยะรีไซเคิล เช�น การใช�ภาชนะใช�ซํ้า เป}นต�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนจัดให!มีการคัดแยกขยะมูลฝอย เข!าสู�ระบบนํากลับมาใช!ใหม� โดยการประดิษฐ�เป-นสิ่งของเครื่องใช! 
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5. มีกิจกรรมการดําเนินการกับขยะรีไซเคิล เช�น กิจกรรมตลาดนัดมือสอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมตลาดนดัมือสอง 
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5.4 กิจกรรมการจัดการขยะทั%วไป  (กิจกรรมกระบวนการลด การคัดแยก และการนํากลับมาใช้

ประโยชน์) 

1.มีการคัดแยกขยะท่ัวไปอย�างชัดเจนเป-นระบบ 

กิจกรรม  การคัดแยกขยะ 

หลักการและเหตุผล 
ขยะมูลฝอยขยะหรือของเสีย แบ�งเป-น มูลฝอยธรรมดาท่ัวไป ได!แก� มูลฝอยสด เศษอาหาร กระดาษ 

โฟม พลาสติก ขวด แก!ว โลหะ ฯลฯ และของเสียอันตราย ได!แก� มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล กากสารเคมี 
สารเคมีกําจัดแมลง กากน้ํามัน หลอดฟลูออเรสเซนต� แบตเตอรี่ใช!แล!ว แหล�งกําเนิดของเสียท่ีสําคัญ ได!แก� 
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ปuญหาส่ิงแวดล�อมเนื่องจากขยะทุกวันนี้คนไทยกว�า 60 ล!านคน สามารถสร!างขยะได!มากถึง 14 ล!าน
ตันต�อปJ แต�ความสามารถ ในการจัดเก็บขยะกลับมีไม�ถึง 70 % ของขยะท่ีเกิดข้ึน จึงทําให!เกิดปริมาณมูลฝอย
ตกค!าง ตามสถานท่ีต�าง ๆ หรือมีการนําไปกําจัดโดยวิธีกองบนพ้ืนซ่ึงไม�ถูกต!องตามหลักสุขาภิบาลก�อให!เกิด
ปIญหาสิ่งแวดล!อม คือ 

1. อากาศเสีย เกิดจากการเผามูลฝอยกลางแจ!งทําให!เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ 

2. น้ําเสีย เกิดจากการกองมูลฝอยท่ีตกค!างบนพ้ืนเม่ือฝนตกจะเกิดน้ําเสียซ่ึงไหลลงสู�แม�น้ําทําให!เกิด

ภาวะมลพิษทางน้ํา 

3. แหล�งพาหะนําโรค จากมูลฝอยตกค!างบนพ้ืนจะเป-นแหล�งเพาะพันธุ�ของหนูและแมลงวัน ซ่ึงเป-น

พาหะนําโรคติดต�อทําให!มีผลกระทบต�อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

4. เหตุรําคาญและความไม�น�าดู จากการเก็บขยะมูลฝอยไม�หมดทําให!เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน 

ระยะเวลาท่ีขยะแต�ละชนิดย�อยสลายตามธรรมชาติ 

ชนิดของขยะ ระยะเวลาย�อยสลาย 

เศษกระดาษ 2-5 เดือน 

เปลือกส!ม 6 เดือน 

ถ!วยกระดาษเคลือบ 5 ปJ 

ก!นกรองบุหรี่ 12 ปJ 

รองเท!าหนัง 25-40 ปJ 

กระป}องอะลูมีเนียม 80-100 ปJ 

โฟม ไม�ย�อยสลายควรหลีกเลี่ยงการใช! 
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ปuญหาส่ิงแวดล�อมเนื่องจากของเสียอันตราย 
ของเสียอันตราย หมายถึงของเสียท่ีมีส�วนประกอบหรือเจือปนด!วยวัตถุอันตราย ซ่ึงตาม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ระบุว�ามี 10 ประเภท ได!แก� วัตถุระเบิดได! วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ�
และวัตถุเปอร�ออกไซด� วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทําให!เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีก�อให!เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 
พันธุกรรม วัตถุกัดกร�อน วัตถุทีก�อให!เกิดการระคายเคืองและวัตถุอย�างอ่ืนไม�ว�าจะเป-นเคมีภัณฑ� หรือสิ่งอ่ืนใด
อาจทําให!เกิดอันตรายแก�บุคคล สัตว� พืช ทรัพย�สิน หรือสิ่งแวดล!อม 

ปuญหามลพิษจากของเสียอันตราย ท่ีสําคัญซ่ึงกระทบต�อสุขภาพอนามัยของมนุษย=และส่ิงแวดล�อมมีดังนี้ 
1. ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม ได!แก� สารเคมี เศษวัตถุดิบ เศษผลิตภัณฑ� น้ําเสีย อากาศเสีย  
2. ของเสียอันตรายจากสถานพยาบาล ได!แก� มูลฝอยติดเชื้อ เศษชิ้นส�วนอวัยวะต�าง ๆ เศษเนื้อเยื่อ สาร
กัมมันตรังสี ซากสัตว�ทดลองและสิ่งขับถ�ายหรือของเหลวจากร�างกายผู!ป�วย  
3. ของเสียอันตรายจากบ!านเรือน เม่ือหมดอายุการใช!งานแล!ว ได!แก� ถ�านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต� น้ํายาทํา
ความสะอาด เครื่องสุขภัณฑ� หลอดฟลูออเรสเซนต� สารเคมี กําจัดแมลง  
4. ของเสียอันตรายจากภาคเกษตรกรรม ได!แก� ภาชนะบรรจุสารเคมี ประเภทสารเคมี กําจัดศัตรูพืช 
การแก�ปuญหาขยะมูลฝอย  
1.  ก�อนจะท้ิงขยะ เราจะสามารถลดปริมาณขยะและนําขยะกลับมาใช!ประโยชน�ได! มีแนวคิดอยู� 7R คือ  
  -REFUSE  การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ�ท่ีจะสร!างปIญหาขยะรวมท้ังเป-นมลพิษต�อ
สิ่งแวดล!อม เช�น กล�องโฟม หรือ ขยะมีพิษอ่ืน ๆ  
  -REFILL การเลือกใช!สินค!าชนิดเติมซ่ึงใช!บรรจุภัณฑ�น!อยชิ้นกว�า ขยะก็น!อยกว�าด!วย  
  -RETURN การเลือกใช!สินค!าท่ีสามารถส�งคืนบรรจุภัณฑ�กลับสู�ผู!ผลิตได! เช�น ขวดเครื่องด่ืมต�าง ๆ  
  -REPAIR การซ�อมแซมเครื่องใช! ให!สามารถใช!ประโยชน�ได!ต�อไป ไม�ให!กลายเป-นขยะ  
  -REUSE การนําบรรจุภัณฑ�ใช!แล!วกลับมาใช!ใหม� เช�นใช!ถุง ผ!าไปช็อปป6sงแทนถุงก|อบแก|บ  
  -RECYCLE การแยกขยะท่ียังใช!ประโยชน�ได!ให!ง�ายต�อการจัดเก็บและส�งแปรรูป เช�น บรรจุภัณฑ� 
พลาสติก แก!ว กระป}องเครื่องด่ืมต�าง ๆ  
  -REDUCE การลดการบริโภคและหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพการใช!งานของสิ่งของเครื่องใช!ต�าง ๆ  
2. ท้ิงขยะในท่ีท่ีจัดไว!ให! 
3. ควรมีการคัดแยกขยะและแยกท้ิงลงในถังรอง 

องค�การบริหารส�วนตําบลข�วงเปา จึงจัดทําโครงการรณรงค�และส�งเสริมการลดปริมาณขยะ การท้ิง 
การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะอย�างถูกวิธีโดยมีจุดประสงค�  เพ่ือให!ประชาชนในตําบลข�วงเปา มีความรู!
เก่ียวกับขยะประเภทต�างๆ ปIญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ   วิธีการลดปริมาณขยะ การคัดแยก การนํา
กลับมาใช!ใหม�  การกําจัดขยะอย�างถูกวิธี รวมท้ังขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง จากการท่ีประชาชนนําความรู!ท่ี
ได!ไปปฏิบัติคัดแยกขยะจากต!นทาง  
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วัตถุประสงค=ของโครงการ 
1. เพ่ือให!ผู!บริหาร  คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�)  

มีความรู!เก่ียวกับขยะประเภทต�างๆ ตลอดจนทราบถึงปIญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ    

2. เพ่ือให!ผู!บริหาร  คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) มี

ความรู!เก่ียวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนํากลับมาใช!ใหม� 

3. เพ่ือให!ผู!บริหาร  คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) มี

ความรู!เก่ียวกับวิธีการกําจัดขยะประเภทต�างๆ อย�างถูกวิธี 

4. เพ่ือให!โรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) บริหารจัดการขยะด!วยตนเอง 

5. เพ่ือลดปริมาณขยะในโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) 

เปQาหมาย 

 ผู!บริหาร  คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�)  

สถานท่ีดําเนินงาน 

 โรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) 

รายละเอียด 

1. เขียนโครงการเพ่ือขอพิจารณาอนุมัติ 

2. ประชาสัมพันธ�รับสมัครผู!เข!าร�วมอบรมตามโครงการโดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรม 

1.  จัดฝ�กอบรม 1 วัน 

2.  ศึกษาดูงานท่ีโครงการ ชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี 

3. จัดกิจกรรม  

4. ประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน 

ผลท่ีคาดจะว�าได�รับ 

1. ผู!บริหาร  คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�)  มีความรู!

เกี่ยวกับขยะประเภทต�างๆ ตลอดจนทราบถึงปIญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ    

2. ผู!บริหาร  คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�)  มีความรู!

เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนํากลับมาใช!ใหม� 

3. ผู!บริหาร  คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) มีความรู!

เกี่ยวกับวิธีการกําจัดขยะประเภทต�างๆ อย�างถูกวิธี 

4. ผู!บริหาร  คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) ในหมู�บ!าน

เป̀าหมายเรียนรู!ในการบริหารจัดการตนเองในการคัดแยกขยะ 

5. ขยะใน โรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) มีปริมาณลดลง 



 

 

172 

2. มีกิจกรรมการลดขยะท่ัวไป  เช�น  การกําหนดมาตรการห!ามนําโฟมและถุงพลาสติกเข!ามาในโรงเรียน เป-นต!น 
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3. มีการนําไปใช�ประโยชน=และ/หรือการรวบรวมส�งมอบไปกําจัด เช�น การทําส่ิงประดิษฐ= เป}นต�น 
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5.5  กิจกรรมการจัดการขยะอันตราย   

1. มีการให�ความรู�เก่ียวกับอันตรายของขยะอันตราย วิธีจัดเก็บท่ีถูกต�อง 
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2. มีกิจกรรมการลดขยะอันตรายชัดเจน เช�น การปรับเปล่ียนการใช�อุปกรณ=ไฟฟQาท่ีมีอายุการใช�งานนาน

ข้ึน เป}นต�น 

3.มีการคัดแยกขยะอันตรายและรวบรวมส�งมอบไปกําจัดอย�างชัดเจนเป}นระบบ 
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4.6 ระบบเอกสารและข�อมูลการวิเคราะห= การแสดงผลข�อมูลและการติดตามประเมินผล 

 มีระบบฐานข!อมูลและการประมวลผลข!อมูลปริมาณขยะแต�ละประเภท เช�น ในรูปของ Chart ตารางข!อมูล  

ข!อมูลรายเดือน/รายปJ  เป-นต!น 
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มีระบบฐานข!อมูลและการประมวลผลข!อมูลปริมาณขยะแต�ละประเภท 
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มีระบบฐานข!อมูลและการประมวลผลข!อมูลปริมาณขยะแต�ละประเภท 
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มีการเผยแพร�และแสดงผลในรูปแบบต�างๆ เช�น การจัดนิทรรศการ  แผ�นพับ ส่ือส่ิงพิมพ= เป}นต�น  ท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรียน 
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การเผยแพร�และแสดงผลในรูปแบบต�างๆ 
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ส�วนที่ 6 

ผลสําเร็จและความต�อเน่ืองย่ังยืนของโรงเรียนปลอดขยะและสิ่งแวดล�อมดีเด�น  

การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม  รวมถึงการคัดแยกขยะให!อยู�ในวิถีชีวิตของ

นักเรียนในโรงเรียนและชุมชน ทางโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�อนุสรณ�) ได!ดําเนินกิจกรรมต�างๆ ส�งเสริม

ให!นักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียน มีพฤติกรรมการใช!พลังงานอย�างคุ!มค�า  รู!จักการประหยัดน้ํา  และมี

การจัดการขยะอย�างเป-นระบบ  มีการถ�ายทอดจากรุ�นพี่สู�รุ�นน!อง นอกจากน้ีมีการกําหนดนโยบาย มาตรการและ

เป̀าหมายของโรงเรียน  มีการแต�งต้ังคําส่ังมอบหมายหน!าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงาน ประชุมวางแผนดําเนิน

กิจกรรมโดยยึดหลัก P D C A มีการดําเนินงานอย�างเป-นระบบ โดยการเข!าร�วมโครงการสถานศึกษาดีเด�นด!าน

พลังงาน(Energy Mind Award) ของการไฟฟ̀านครหลวง ร�วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล!อม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการจัดกิจกรรมต�างๆ ในด!านการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม จนได!รับรางวัล

สถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน ระดับ 5 ดาว เม่ือปJ พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2559 โดยได!รับประทานโล�รางวัลจาก

พระเจ!าวรวงศ�เธอ พระองค�เจ!าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเงินรางวัลสนับสนุนการดําเนินการ

โครงการจากการไฟฟ̀านครหลวง ท้ัง 2 ปJ ปJละ 100,000 บาท และทางโรงเรียนบ!านหนองบอน(นัยนานนท�

อนุสรณ�)  ได!เข!าร�วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) กับทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เม่ือปJ พ.ศ.2559 ซ่ึงทางโรงเรียนก็ได!ดําเนินการด!านการอนุรักษ�

พลังงานและสิ่งแวดล!อมมีการจัดการขยะอย�างเป-นระบบมาอย�างต�อเนื่องจนถึงปIจจุบัน เพ่ือเป-นการอนุรักษ�

พลังงานและรักษาสิ่งแวดล!อมอย�างยั่งยืน   
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 พระเจ!าวรวงศ�เธอ พระองค�เจ!าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการอนุรักษ�

พลังงานและสิ่งแวดล!อม ของโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) 
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6.1 ระดับจิตสํานึก  พฤติกรรมของผู�เรียน  ครู อาจารย=  และบุคลากรในสถานศึกษา 
วิธีการวัดผล   

1) แบบบันทึกกิจกรรมสายตรวจไฟฟ̀า มีตัวแทนนักเรียนตรวจการ ป6ดไฟ ของห!องเรียนในเวลาท่ีลง
มาเข!าแถวหน!าเสาธง  และเวลาพักกลางวันทุกวัน     

2) แบบบันทึกกิจกรรมสายลับจับรูรั่ว คือ มีตัวแทนนักเรียนการสํารวจการก|อกน้ําว�ามีการชํารุด  ป6ด
ไม�สนิท หรือมีการรั่วไหลของน้ําทุกจุดของโรงเรียน 

3) แบบบันทึกกิจกรรมธนาคารขยะ  คือ บันทึกปริมาณขยะต�างๆ ของห!องเรียน 
4) แบบบันทึกกิจกรรมขยะแลกเครื่องเขียน  คือ  ให!นักเรียนนําขยะต�างๆ มาแลกเครื่องเขียน 
5) แบบบันทึกปริมาณห!องพักขยะ  คือ บันทึกจํานวนขยะของโรงเรียนแต�ละเดือนว�ามีปริมาณเท�าใด 

ผลสําเร็จ/พฤติกรรม     หลังจากการจัดกิจกรรมการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมของโรงเรียน  ทําให!
สภาพแวดล!อมในโรงเรียนร�มรื่น สวยงาม  สะอาดตา  บรรยากาศดี     และ ปริมาณขยะ  ปริมาณการใช!ไฟฟ̀า  
ปริมาณการใช!น้ํา  ลดลงอย�างต�อเนื่อง  ผู!เรียน  ครู อาจารย�  และบุคลากรในสถานศึกษามีจิตสํานึก  ตระหนัก
ถึงความสําคัญของปIญหาลดปริมาณขยะท่ีเกิดในโรงเรียน  การใช!ไฟฟ̀า และการใช!น้ําให!เกิดประโยชน�สูงสุด 
พร!อมท้ังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู!เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จนได!รับรางวัลมาตรฐาน
สถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน   ดังนี้ 
- ปJ พ.ศ. 2553  ได!รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน  ระดับ  1 ดาว 
- ปJ พ.ศ. 2554  ได!รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน  ระดับ  3 ดาว 
- ปJ พ.ศ. 2555  ได!รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน  ระดับ  5 ดาว 
- ปJ พ.ศ. 2556-2557 รักษาสภาพมาตรฐานสถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน  ระดับ  1 ดาว จํานวน 2 ปJ 
- ปJ พ.ศ. 2558  ได!รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน  ระดับ  3 ดาว 
- ปJ พ.ศ. 2559  ได!รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด�นด!านพลังงาน  ระดับ 5 ดาว ซ่ึงเป-นสถานศึกษา

ยอดเยี่ยมด!านการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อมตามโครงการ Energy Mind Award 2016  จากการ
ไฟฟ̀านครหลวง  ร�วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล!อม 
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เกียรติบัตร  และการประกาศผลและมอบรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด�น ด!านพลังงาน Energy Mind 

Award 2016 
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      และได!รับตราสัญลักษณ� กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Saving Building 2016  ซ่ึงเป-น

รางวัลส�งเสริมและเชิดชูเกียรติอาคารอนุรักษ�พลังงานท่ีผ�านเกณฑ�ดัชนีการใช!พลังงานของการไฟฟ̀านครหลวง  

ในโครงการส�งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช!พลังงานในอาคาร  ของการไฟฟ̀านครหลวง 
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6.2  ความเป}นระเบียบเรียบร�อยและความสะอาดของสถานศึกษา 

 กิจกรรมของโรงเรียนบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล!อมทําให!โรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนนท�

อนุสรณ�)  สามารถลดปริมาณขยะท่ีมีในโรงเรียนให!น!อยลงอย�างต�อเนื่อง  นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถแยก

ขยะ และใช!ทรัพยากรอย�างคุ!มค�า ช�วยให!นักเรียนมีนิสัย และพฤติกรรมในด!านการรักษาความสะอาด             

มีจิตสาธารณะ รู!จักใช!เวลาว�างทําประโยชน�เพ่ือส�วนรวมมากข้ึน  อาทิเช�น  การบําเพ็ญประโยชน�เก็บขยะใน

โรงเรียนและ บริเวณชุมชนโดยรอบ  และมีเครือข�ายจากชุมชนเข!ามาร�วมพัฒนาโรงเรียนให!สะอาดและจัดการ

ขยะอย�างต�อเนื่อง สมํ่าเสมอและเป-นระบบ 

 

อาคารเรียน  ทางเดิน  ลานโดมอเนกประสงค�  ห!องเรียน  ห!องน้ํามีความสะอาด  ปราศจากขยะ 
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อาคารเรียน  ทางเดิน  ลานโดมอเนกประสงค�  ห!องเรียน  ห!องน้ํามีความสะอาด  ปราศจากขยะ 
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  ผู!บริหาร  คณะครู บุคลากรของโรงเรียน  ผู!ปกครอง  และสํานักงานเขตประเวศ  

 ร�วมกันทําความสะอาดโรงเรียน 
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นักเรียนและครูร�วมกันทําความสะอาดวัดและชุมชนใกล!เคียงบริเวณโรงเรียน 
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6.3 การพัฒนากิจกรรมและเป-นแหล�งเรียนรู! 
กิจกรรมท่ีปรับเปล่ียนให�เหมาะสมกับผู�เรียน   ชื่อกิจกรรม  ขยะแห!งแลกเครื่องเขียน 
พัฒนามาจากกิจกรรม  การคัดแยกขยะในห!องเรียนก�อนท้ิง 
แนวคิด  ให!นักเรียนนําขยะท่ีแยกในห!องเรียน  ท่ีนํามารีไซเคิลได!  เช�น  กระดาษ  ขวดพลาสติก 
มาแลกเครื่องเขียน  เพ่ือให!นักเรียนเห็นคุณค�าของขยะรีไซเคิล     
ฐานการเรียนรู�  รู!จักใช!ขยะ  ช�วยลดโลกร!อน 
รายละเอียดของฐานการเรียนรู�  ครูให!ความรู!เรื่อง มาตรการด!านขยะของโรงเรียน   คือ  1 A 5R  ดูคลิป
วีดิโอการจัดการขยะของชุมชน  และนักเรียนทําใบงาน 
ความรู�ท่ีได�จากฐานการเรียนรู�   นักเรียนมีความรู!การลดปริมาณขยะในรูปแบบต�างๆ   
1A  คือ Avoid  เป-นการงดหรือเลิกการบริโภคท่ีเป-นอันตรายต�อผู!บริโภคโดยตรง การบริโภคท่ีเป-นอันตราย
ต�อผู!อ่ืน และต�อระบบนิเวศ โดยจะต!องงด-เลิก  
5R คือ 
  1. Reduce      :  ลดการใช!  หมายถึงลดการใช! เป-นการลดขยะท่ีจะท้ิงให!เหลือน!อยลง เลือกซ้ือสิ่งของ
เครื่องใช!ท่ีต!องการและบรรจุหีบห�อน!อย และมีอายุการใช!งานนานๆ 
  2.  Reuse      :  ใช!ซํ้า  คือการใช!ซํ้า นําสิ่งของเครื่องใช!ท่ียังใช!ได!อยู� มาดัดแปลงเพ่ือนํากลับมาใช!ใหม� 
  3.  Recycle    :   ผลิตใช!ใหม�  คือ Recycle การรีไซเคิลขยะเป-นการนําเอาวัสดุท่ีใช!แล!ว กลับไปเข!า
กระบวนการผลิตใหม�ให!เป-นของใหม� ท่ีอาจเหมือนเดิมหรือไม�เหมือนเดิมก็ได! วัสดุท่ีนําไปเข!ากระบวนการผลิต
ใหม� ได!แก� พลาสติก โลหะ กระดาษ แก!ว การแปรรูปของใช!แล!วกลับมาใช!ใหม� มีกระบวนการอยู� 4 ข้ันตอน 
ได!แก� การเก็บรวบรวม การแยกประเภทวัสดุ การผลิตหรือปรับปรุง และการนํามาใช!ประโยชน� ขยะเม่ือผ�าน
การรีไซเคิลแล!วจะอยู�ในรูปผลิตภัณฑ�ใหม� สามารถนํากลับมาใช!ประโยชน�ได! โดยผลิตภัณฑ� รีไซเคิลจะมี
เครื่องหมายลูกศรสีเขียวประทับไว!บนผลิตภัณฑ� ให!สังเกตกันได! 
  4.  Repair      :  ซ�อมหรือแก!ไข  ได!แก�การซ�อมหรือแก!ไข โดยนําสิ่งของเครื่องใช!ท่ีแตกหักเสียหาย มาซ�อม
หรือแก!ไขให!อยู�ในสภาพท่ีใช!ได!ต�อได!นั่นเอง 
  5.  Reject      :  หลีกเลี่ยงขยะพิษ  หมายถึงการหลีกเลี่ยงขยะพิษ หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ�ท่ีเป-นอันตราย            
ไม�ควรนําภาชนะเปล�าท่ีเคยบรรจุสารเคมีอันตรายมาใส�วัสดุอ่ืนโดยเด็ดขาด 
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ครูให!ความรู!เรื่องการคัดแยกขยะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ฐานความรู!เรื่อง  รู!จักขยะ  ช�วยลดโลกร!อน 
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ส�วนท่ี 7 

การประยุกต=ใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7.1 กิจกรรมการดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 7.1.1 กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล เป-นกิจกรรมท่ีเป-นการรณรงค�ปลุกจิตสํานึก  สร!างความเคยชิน  
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม�ในการคัดแยกขยะก�อนท้ิง  และเล็งเห็นคุณค�าของขยะรีไซเคิล  โดยการดําเนิน
กิจการเชิงธุรกิจ  เพ่ือให!ได!กําไร  เพ่ือเป-นสิ่งจูงใจให!เกิดการปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง  มีการดําเนินงานอย�าง
สอดคล!องกับแนวทางของส�วนราชการ 
 การดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. นักเรียนและประชาชนเกิดแนวท่ีดีต�อการจัดการขยะมูลฝอย  และเข!าใจคุณค�าของสิ่งต�าง ๆ โดย
การเลือกใช!วัสดุ และสิ่งของต�างๆ อย�างรู!คุณค�า หรือสามารถเปลี่ยนเป-นเงินได! 

2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได!รับการปลูกฝIงวินัยในการท้ิงขยะอย�างถูกวิธี 
3. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีจิตสํานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล!อม 
3. นักเรียนเกิดความตระหนักถึงผลเสียท่ีจะก�อให!เกิดมลภาวะต�อสิ่งแวดล!อมและสุขอนามัยของ

มนุษย� หากมีการจัดการขยะอย�างไม�เหมาะสม 
5. บุคลากรและนักเรียนมีส�วนร�วมในการดําเนินการคัดแยกขยะท่ีถูกวิธี 
6. มีระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอย�างมีประสิทธิภาพ 
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7.1.2 กิจกรรมขยะย้ิม เป-นกิจกรรมท่ีมีการประสานงานกับสํานักงานเขต หรือหน�วยงานอ่ืนๆ เพ่ือขอถุงขยะ 
มีการแยกประเภทของขยะ และทําถังหมักพิทักษ�โลก 

การดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสามารถแยกขยะได!อย�างถูกต!อง 
2. เกิดความร�วมมือกันระหว�างองค�กรต�างๆ เพ่ือจัดการกับขยะอย�างถูกวิธี ลดการทําลายสิ่งแวดล!อม 
3. นักเรียนและบุคลากรสามารถทําถังน้ําหมักชีวภาพจากขยะสดในโรงเรียนได!  
4. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสามารถนําผลผลิตน้ําหมักชีวภาพมาใช!ประโยชน�ในโรงเรียน 
5. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล!อม ลดปริมาณขยะในโรงเรียน 
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7.1.3 กิจกรรมขยะบันเทิง เป-นกิจกรรมท่ีนักเรียนสามารถนําขยะ หรือสิ่งของเหลือใช!มาประดิษฐ�
เป-นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ สร!างความบันเทิง และความไพเราะให!กับผู!อ่ืนได! 

การดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. นักเรียนรู!จักวิธีการประดิษฐ�เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ โดยใช!วัสดุเหลือใช! เป-นการลดขยะและ
นําขยะเหล�านั้นมาสร!างสรรค�สิ่งท่ีมีคุณค�า โดยเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเหล�านี้ จะนํามาใช!ในงานเทศกาล
หรืองานวันสําคัญต�างๆ เช�น งานแห�เทียนพรรษา งานกีฬาสี ฯลฯ 
 2. นักเรียนเกิดความมุ�งม่ันในการทํางาน เพ่ือให!เกิดประโยชน�ต�อองค�กรหรือกลุ�มทํางานของตน 

7.1.4 กิจกรรมทัวร=ขยะ เป-นกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน� โดยนักเรียนช�วยกันเก็บขยะและทําความ
สะอาดภายในบริเวณโรงเรียน ตามตารางเก็บขยะในแต�ละวัน นอกจากนี้ให!นักเรียนบันทึกการทําความดีจาก
การทําความสะอาดและเก็บขยะภายในบริเวณโรงเรียน รวมท้ังความดีต�างๆ ลงในสมุดบันทึกความดี 

การดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. นักเรียนปฏิบัติตนเป-นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน ฝ�กสร!างระเบียบวินัย รู!จักความรับผิดชอบต�อหน!าท่ี
ของตน ปฏิบัติตามตารางเวรการเก็บขยะในแต�ละวันได! 
 2. นักเรียนเกิดการเรียนรู!คุณธรรมสําคัญต�างๆ ในระหว�างการเก็บขยะ และการทําความสะอาด
ภายในบริเวณโรงเรียน เช�น การช�วยเหลือกัน ความมีน้ําใจ ความเสียสละ ความอดทน ฯลฯ 

3.นักเรียนเกิดการเรียนรู!ทักษะท่ีจําเป-นต�างๆ ในระหว�างการเก็บขยะ และการทําความสะอาดภายใน
บริเวณโรงเรียน เช�น การวางแผนการทํางาน การแบ�งหน!าท่ีความรับผิดชอบ การทํางานตามลําดับก�อน-หลัง 
ฯลฯ 
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7.1.5 กิจกรรมขยะทําเงิน เป-นกิจกรรมท่ีให!นักเรียนนําขยะมาประดิษฐ�เป-นของใช!ท่ีมีประโยชน�ใน
ชีวิตประจําวัน โดยนํามาฝากไว!ในธนาคารขยะ ซ่ึงจะมีกรรมการสภานักเรียนมาช�วยกันตรวจสอบรายชื่อของ
นักเรียนในโรงเรียนท่ีนําขยะมาฝากไว!ท่ีธนาคารขยะทุกวัน 

การดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. นักเรียนเห็นคุณค�าและความสําคัญของขยะ นําขยะท่ีเหลือใช!มาฝากไว!ในธนาคารขยะ  
 2. นักเรียนสามารถนําขยะมาประดิษฐ�เป-นของใช!ท่ีมีประโยชน�ในชีวิตประจําวันได! 

3. นักเรียนมีส�วนร�วมในการช�วยกันควบคุม ดูแล ปริมาณขยะในโรงเรียน ทําให!ขยะในโรงเรียนลดลง
ทัศนียภาพภายในโรงเรียนดูดีมากข้ึน 
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7.1.6 กิจกรรมขยะได�บุญ เป-นกิจกรรมท่ีโรงเรียนร�วมมือกับวัดใกล!โรงเรียน ร�วมกันทําโครงการฝ�ก
นิสัยคัดแยกขยะ เงินท่ีได!จากการคัดแยกขยะและนําไปขายนํามาเป-นเงินบํารุงค�าน้ํา ค�าไฟฟ̀าของวัด 

การดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. นักเรียน ครู และคนในชุมชนรู!จักวิธีการคัดแยกขยะอย�างถูกต!อง 
 2. นักเรียน ครู และคนในชุมชนเกิดความร�วมมือกันในการทําประโยชน�ให!เกิดข้ึนกับชุมชน ลดขยะ 
ทําให!ชุมชนมีความสะอาด ปราศจากขยะ กลายเป-นชุมชนท่ีน�าอยู� 

3. นักเรียน ครู และคนในชุมชนมีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญตนให!เป-นประโยชน�กับชุมชนในท!องถ่ิน
ของตนเอง 

4. นักเรียน ครู และคนในชุมชนมีความเสียสละ บริจาคเงินท่ีได!จากการคัดแยกขยะในบริเวณวัดและ
ชุมชนให!เป-นเงินบํารุงค�าน้ํา ค�าไฟฟ̀าของวัด 

7.1.7 กิจกรรมภาชนะลดขยะ เป-นกิจกรรมท่ีเป-นการงดใช!ถุงพลาสติก โฟม และแก!ว โดยมีภาชนะ
จัดเตรียมไว!ให! การรณรงค�และส�งเสริมให!ใช!ถุงผ!าแทนถุงพลาสติก 

การดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. นักเรียนรู!จักเลือกใช!บรรจุภัณฑ�และภาชนะใส�อาหาร หรือขนมท่ีเป-นมิตรกับสิ่งแวดล!อม 
 2. นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช!ถุงพลาสติกมาใช!ถุงผ!ามากข้ึน 
  
 
 
 
 
 
 
 

7.1.8 กิจกรรมขยะแห�งแลกเครื่องเขียน เป-นกิจกรรมท่ีนักเรียนนําขยะแห!งของตนเองมาแลกเครื่อง
เขียนตามข!อตกลงท่ีกําหนดไว! กรรมการสภานักเรียนผู!ดําเนินการทํากิจกรรมจะจดบันทึกการแลกขยะแห!ง
เป-นเครื่องเขียนของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 

การดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. นักเรียนรู!จักคุณค�าและเห็นความสําคัญของขยะมากข้ึน  
 2. กรรมการสภานักเรียนมีความรับผิดชอบต�อหน!าท่ี แสดงจิตอาสาในการดูแล ควบคุม และจดบันทึก
การแลกขยะแห!งเป-นเครื่องเขียนของนักเรียนในโรงเรียน 

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบต�อตนเอง และความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล!อม เพราะมีการนําขยะมา
แลกเครื่องเขียนมากข้ึน 
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7.1.9 กิจกรรมคุณหมอ EM เป-นกิจกรรมท่ีนักเรียนนําเศษขยะสดท่ีเหลือจากการประกอบอาหาร
กลางวันมาทําเป-นน้ําหมักชีวภาพ ตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีได!เรียนรู! นําผลผลิตท่ีได!มาทําประโยชน�
ให!กับโรงเรียน และนําความรู!เหล�านี้ไปเผยแพร�ให!กับรุ�นน!องรุ�นต�อไป เป-นการช�วยลดปริมาณขยะสดภายใน
โรงเรียนสร!างคุณค�าให!กับขยะ 

การดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. นักเรียนสามารถทําน้ําหมักชีวภาพได! เป-นการช�วยลดขยะสดภายในโรงเรียน 
 2. นักเรียนรู!วัสดุอุปกรณ�และข้ันตอนในการทําน้ําหมักชีวภาพ 

3.นักเรียนนําน้ําหมักชีวภาพมาใช!ประโยชน�ด!านต�างๆ เช�น กําจัดกลิ่นในท�อระบายน้ําหรือในสุขภัณฑ� 
รดน้ําต!นไม! ถูพ้ืน  ฯลฯ  
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7.2 กิจกรรมอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมในสถานศึกษา  
 7.2.1กิจกรรมปQายประหยัดพลังงาน 
วิธีการดําเนินงาน 

 - ครูและนักเรียนร�วมกันจัดทําป̀ายประหยัดพลังงาน ติดตามสถานท่ีต�างๆ รวมท้ังมุมประหยัด
พลังงานของห!องเรียน 
กลุ�มเปQาหมาย : คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) ทุกคน 

เข�าร�วมกิจกรรม 680 คน 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม มิถุนายน 2559  – มีนาคม 2560 

มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 

ผลลัพธ= 
 - นักเรียนเกิดความรู! ความเข!าใจเก่ียวกับพลังงานและการใช!พลังงานต�างๆ อย�างคุ!มค�า 

 - นักเรียนลดการใช!ไฟฟ̀าและพัดลมน!อยลงมากกว�าเดิม 

 - นักเรียนนําความรู!ท่ีได!รับจากป̀ายประหยัดพลังงาน ไปเผยแพร� ประชาสัมพันธ�ให!ผู!ปกครอง
รับทราบและปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช�วยประหยัดพลังงาน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.2 กิจกรรมข�าวพลังงาน 
วิธีการดําเนินงาน 
 - นักเรียนร�วมกันจัดทําป̀ายข�าวพลังงาน เพ่ือประชาสัมพันธ�ให!นักเรียน และผู!ปกครองได!รับทราบ 
กลุ�มเปQาหมาย : นักเรียนและผู!ปกครองโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) 
เข�าร�วมกิจกรรม 630   คน 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม มิถุนายน 2559  – มีนาคม 2560 

มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 
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ผลลัพธ= 
 - ผู!ปกครองและนักเรียนเห็นคุณค�า ความสําคัญของการประหยัดพลังงานด!านต�างๆ มากข้ึน 

 - ผู!ปกครองและนักเรียนนําวิธีการ ข!อคิดท่ีได!รับมาประยุกต�ใช! และปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

 

 7.2.3กิจกรรม Energy Learning (เรียนรู�พลังงาน) 
วิธีการดําเนินงาน 

 - กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ�มสาระการเรียนรู! 
 - อบรมนักเรียนแกนนําและบุคลากร 

 - ทัศนศึกษา 

 - Walk Rally 

กลุ�มเปQาหมาย : ครู บุคลากร นักเรียนและผู!ปกครองโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) 
เข�าร�วมกิจกรรม  710  คน 

 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม  มิถุนายน 2559  – มีนาคม 2560  
มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 

ผลลัพธ= 
 - ครูสามารถบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู!ของทุกกลุ�มสาระได!อย�างมีประสิทธิภาพ 
 - นักเรียนแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําความรู!ทีได!รับจากการอบรมมาพัฒนา
นักเรียนรุ�นต�อๆ ไปได!เป-นอย�างดี 
 - ผู!ปกครองได!รับความรู! ความเข!าใจในการทํากิจกรรมประหยัดพลังงาน และนํามาปฏิบัติได!                             
เป-นอย�างดี 
  

7.2.4 กิจกรรมรณรงค=ลดใช�พลังงานและอนุรักษ=พลังงาน 
วิธีการดําเนินงาน 

 - นักเรียนร�วมกันจัดทําป̀ายรณรงค�ลดใช!พลังงานและอนุรักษ�พลังงานด!านต�างๆ  
 - นักเรียนเดินรณรงค�ลดใช!พลังงานและอนุรักษ�พลังงานด!านต�างๆ ในบริเวณโรงเรียนและชุมชน
โดยรอบ 
กลุ�มเปQาหมาย : นักเรียนโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) และคนในบริเวณชุมชนใกล!โรงเรียน 
เข�าร�วมกิจกรรม 174   คน 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม มิถุนายน 2559  – มีนาคม 2560 

มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 

ผลลัพธ= 
 - คนในชุมชนเข!าใจวิธีการอนุรักษ�และประหยัดพลังงานด!านต�างๆ เพ่ิมมากข้ึน 
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7.2.5 กิจกรรมแอร=สีเขียว 
วิธีการดําเนินงาน 

- ล!างเครื่องปรับอากาศทุกๆ 3 เดือน 

- ต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส 

- ป6ดเครื่องปรับอากาศ  15 นาที ก�อนเลิกใช!งาน 

- เคลื่อนย!ายอุปกรณ�ความร!อนท่ีมีอยู�ในเครื่องปรับอากาศ 
กลุ�มเปQาหมาย : คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) ทุกคน 
เข�าร�วมกิจกรรม 50   คน 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม มิถุนายน 2559  – มีนาคม 2560 

มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 

ผลลัพธ= 
 - ค�าไฟฟ̀าของโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) ลดลง 

 - เครื่องปรับอากาศมีสภาพการใช!งานได!ยาวนานมากข้ึน 
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7.2.6 กิจกรรมทราบแล�วเปล่ียน 
วิธีการดําเนินงาน 

 - สายตรวจไฟฟ̀า 

 - ปรับเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ 

 - ป̀ายเตือนใจให!ถอดปลั๊ก ป6ดอุปกรณ�เม่ือเลิกใช! 
กลุ�มเปQาหมาย : คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) 
เข�าร�วมกิจกรรม 680   คน 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม มิถุนายน 2559  – มีนาคม 2560 

 

ผลลัพธ= 
- ค�าไฟฟ̀าของโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) ลดลง 

 - ห!องเรียนและโรงเรียนมีความปลอดภัยจากอุปกรณ�ไฟฟ̀า ไม�เกิดเหตุการณ�ไฟฟ̀าลัดวงจร 
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7.2.7 กิจกรรมปeดไฟให�โลกพัก 
วิธีการดําเนินงาน 

 - นัดกันป6ดไฟทุกวัน ป.1– ป.3 เวลา 11.20– 12.20 น. 
 - นัดกันป6ดไฟทุกวัน ป.4– ป.6 เวลา 11.40– 12.20 น. 
 - สายตรวจไฟฟ̀า 

 - ปรับเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ 

 - ป̀ายเตือนใจให!ถอดปลั๊ก ป6ดอุปกรณ�เม่ือเลิกใช! 
กลุ�มเปQาหมาย : คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) 
เข�าร�วมกิจกรรม 680คน 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม มิถุนายน 2559  – มีนาคม 2560  
มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 

ผลลัพธ= 
- ค�าไฟฟ̀าของโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) ลดลง 

 - ห!องเรียนและโรงเรียนมีความปลอดภัยจากอุปกรณ�ไฟฟ̀า ไม�เกิดเหตุการณ�ไฟฟ̀าลัดวงจร 
 - อุปกรณ�ไฟฟ̀าต�างๆ มีระยะเวลาการใช!งานท่ียาวนานมากข้ึน 
  

 7.2.8 กิจกรรมนักประหยัดตัวน�อย 

วิธีการดําเนินงาน 

 ประกวดนักประหยัดพลังงานไฟฟ̀า โดยใช!บิลค�าไฟฟ̀าของบ!านนักเรียนทุก 4 เดือน ต�อภาคเรียน 

กลุ�มเปQาหมาย : นักเรียนโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) 
เข�าร�วมกิจกรรม 630   คน 

 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม มิถุนายน 2559  – มีนาคม 2560 

มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 

ผลลัพธ= 
 - นักเรียนประชาสัมพันธ�ให!ผู!ปกครองและคนในครอบครัวร�วมกันลดใช!ไฟฟ̀าและประหยัดพลังงาน
เพ่ิมมากข้ึน 
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 7.2.9 กิจกรรมสายลับจับรูรั่ว 
วิธีการดําเนินงาน 

 - สายตรวจตรวจสอบอุปกรณ�ในห!องน้ํา และท�อประปาทุกวัน 

 - เลือกใช!สุขภัณฑ�และอุปกรณ�เก่ียวกับน้ํารุ�นประหยัด 

 
กลุ�มเปQาหมาย : ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) 
เข�าร�วมกิจกรรม   88 คน 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม มิถุนายน 2559  – มีนาคม 2560  
มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 

ผลลัพธ= 
 - นักเรียนฝ�กความช�างสังเกต ตรวจสอบอุปกรณ�เก่ียวกับน้ําอยู�เสมอ 

 - ค�าน้ําของโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.2.10 กิจกรรมบันทึกลึกลับ 
วิธีการดําเนินงาน 

 - นักเรียนบางส�วนเป-นสายลับคอยตรวจสอบพฤติกรรมการใช!น้ําของนักเรียนแต�ละสายชั้น 
 - ตรวจมิเตอร�น้ําอยู�สมํ่าเสมอ 
กลุ�มเปQาหมาย : นักเรียนโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) 
เข�าร�วมกิจกรรม 630   คน 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม มิถุนายน 2559  – มีนาคม 2560  
มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 

 
 
 



 

 

205 

ผลลัพธ= 
 - นักเรียนแต�ละสายชั้นมีพฤติกรรมการใช!น้ําได!ดีข้ึน 

- ค�าน้ําของโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) ลดลง 

 

7.2.11 กิจกรรมไขมรณะ 
วิธีการดําเนินงาน 

 - ครูและนักเรียนดําเนินการตักไขมัน และนําไปฝIงกลบเป-นปุ}ยให!กับต!นไม! (บ�อดักไขมัน - กรองขยะ - 
พักไขมัน- น้ําเสีย –ตักไขมัน) 
กลุ�มเปQาหมาย : ครูและนักเรียนโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) 
เข�าร�วมกิจกรรม 15   คน 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม มิถุนายน 2559  – มีนาคม 2560  
มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 

ผลลัพธ= 
 - น้ําเสียในโรงเรียนท่ีปล�อยลงสู�ท�อระบายน้ําไม�มีไขมันอุดตันท�อระบายน้ํา 

 
 

 7.2.12 กิจกรรม ICE for TREES 

วิธีการดําเนินงาน 

- นําน้ําแข็งท่ีเหลือจากการด่ืมมารดน้ําต!นไม!ในโรงเรียน 
กลุ�มเปQาหมาย : ครูและนักเรียนโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) 
เข�าร�วมกิจกรรม 10   คน 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม มิถุนายน 2559  – มีนาคม 2560  
มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 

ผลลัพธ= 
 - นักเรียนเกิดความรู! ความเข!าใจในการนําน้ําเหลือใช!มาทําให!เกิดประโยชน�ต�อต!นไม! 
 - ประหยัดค�าน้ําท่ีนํามาใช!ในการรดน้ําต!นไม! 
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 7.2.13กิจกรรม Big Cleaning Day  
วิธีการดําเนินงาน 

 - แบ�งพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการทําความสะอาดบริเวณต�างๆ ได!แก� การทําความสะอาดห!องเรียน
และอาคาร, การทําความสะอาดห!องน้ํา, การทําความสะอาดโรงอาหาร และการทําความสะอาดสนาม 
กลุ�มเปQาหมาย : ครู บุคลากร นักเรียน และผู!ปกครองโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) 
เข�าร�วมกิจกรรม 710   คน 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม มิถุนายน 2559  – มีนาคม 2560  
มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 

ผลลัพธ= 
 - บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด ประหยัดการใช!พลังงานต�างๆ 

 

 7.2.14 กิจกรรมปรับภูมิทัศน= : ปลูกต�นไม�  
วิธีการดําเนินงาน 

 - ปรับภูมิทัศน�ของโรงเรียนด!วยการปลูกต!นไม! 
กลุ�มเปQาหมาย : ครู บุคลากร นักเรียน และผู!ปกครองโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) 
เข�าร�วมกิจกรรม 710   คน 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม มิถุนายน 2559  – มีนาคม 2560 

มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 

ผลลัพธ= 
 - นักเรียนรักและชอบการปลูกต!นไม! 
 - โรงเรียนมีความร�มรื่น เย็นสบาย ลดใช!พลังงานไฟฟ̀ามากข้ึน 
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 7.2.15 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
วิธีการดําเนินงาน 

 - กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลตัวย�างด!านการอนุรักษ�และพัฒนาสิ่งแวดล!อม 
กลุ�มเปQาหมาย : ครู บุคลากร และผู!ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) 
เข�าร�วมกิจกรรม   60   คน 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม มิถุนายน 2559  – มีนาคม 2560 

มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2560 

ผลลัพธ= 
 - ครู บุคลากร และผู!ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ!านหนองบอน (นัยนานนท�อนุสรณ�) เกิดความ
กระตือรือร!นในการร�วมมือ ร�วมใจกันอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล!อม 
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