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โรงเรียนอีโคสคูล
คืออะไร

?
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นิยาม
โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) คือ 
โรงเรียนที่มีการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) 

เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมและพัฒนานักเรียน 

ใหเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอม

และการพัฒนาของทองถิ่น มีความรู ความเขาใจ 

อันเปนผลจากกระบวนการเรียนรูและการลงมือปฏิบัติจริง 

และพรอมที่จะเขาไปมีบทบาทในการปองกัน ฟนฟู รักษา 

และใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตอไป
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โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) 
หรือ โรงเร ียนสิ ่งแวดลอมศึกษาเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน 

โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ ่งแวดลอม มีจ ุดเร ิ ่มตนมาจาก

การรวบรวมประสบการณการทำงานของบุคลากรหลักจาก 

ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาระดับจังหวัด ที่ตองการจะเห็นการพัฒนา 

กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา (Environmental Education) 

ในโรงเรียน ที ่ตอบสนองเปาหมายของการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน 

(Sustainable Development) โดยที่โรงเรียนสามารถดำเนินการ 

ไดอยางกลมกลืนไปกับมิติการเรียนรู ต าง ๆ ของนักเรียน 

ทั้งในโรงเรียน ที่บาน ในชุมชนและสังคมภายนอกและที่สำคัญ

ตองไมเปนการเพิ่มภาระงานใหกับโรงเรียน
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เปาหมายของ
โรงเรียนอีโคสคูล
เปาหมายสูงสุดของโรงเรียนอีโคสคูล คือ การพัฒนานักเรียนใหเติบโตขึ้นเปน 

“พลเมือง” ที่ใชชีวิตอยาง “พอเพียง” เพื่อสังคม

และสิ่งแวดลอมที่ “ยั่งยืน”
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การดำเนินงาน
ของโรงเร ียน

อีโคสคูล
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การดำเนนิงานของโรงเรียนอีโคสคูล
จะใชหลัก การจัดการโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) 

เปนแนวทางในการบริหารจัดการ โดยกำหนดเปนพันธกิจหลัก 4 ดาน 

ที่เปรียบเสมือน “ฟนเฟอง” ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล 

การดำเนินงาน
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นโยบาย
ดานสิ่งแวดลอมศึกษาและ
โครงสรางการบริหาร
จัดการ

การจัด
กระบวนการ

เรียนรู

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม 

ใ น โ ร ง เ ร ี ย น

การมีสวนรวม
และเครือขายดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา
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พันธกิจที่ 1 
นโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษา

และโครงสรางการบริหารจัดการ
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โรงเรียนอีโคสคูล ตองกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน และ โครงสราง 

การบริหารงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาที่ “ชัดเจน” และ“เอื้อ” ตอการนำนโยบาย 

ไปสูการปฏิบัติภายในโรงเรียนและชุมชน นโยบายที่ชัดเจน เปรียบเสมือนเข็มทิศ 

ที่จะชวยใหทุกฝายในโรงเรียน สามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

พันธกิจนี้คือ กุญแจดอกแรกสูความสำเร็จ ของโรงเรียนอีโคสคูล

เพราะเปนพันธกิจที่เกี่ยวของกับผูบริหารโรงเรียนโดยตรง
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พันธกิจที่ 2 
การจัดกระบวนการเรียนรู
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โรงเรียนอีโคสคูล ตองใหความสำคัญกับ

การจัดกระบวนการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาที่หลากหลาย 
เนนการจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ของทองถิ่น รวมถึงการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนและชุมชน 

ในการจัดการเรียนรูโดยควรจัดกระบวนการเรียนรูใหครอบคลุมทั้ง ...

การเรียนรู เกี่ยวกับ สิ่งแวดลอม  

การเรียนรู ใน สิ่งแวดลอม และ 

การเรียนรู เพื่อ สิ่งแวดลอม 

Learning 
ABOUT - IN - FOR 

Environment
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พันธกิจที่ 3 
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน
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โรงเรียนอีโคสคูล ตองมีการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม 
ภายในโรงเรียน ที่เอื้อใหนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

เกิดการเรียนรู ฝกฝนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไมใหสงผล 

หรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ซึ่งโรงเรียนสามารถนำ 

หล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง 

มาประยุกตใชกับพันธกิจนี้ไดเปนอยางดี  เพื่อนำไปสูการอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

ไดอยางเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
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พันธกิจนี้ จะใหความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน 

ไดแก การอนุรักษดิน - น้ำ - พลังงาน - ความหลากหลายทางชีวภาพ 

การจัดการขยะ การจัดการน้ำเสีย การลดการใชสารเคมี การบริโภคที่ 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การจัดการพื้นที่สีเขียว รวมถึงการจัดซื้อ - 

จัดจาง และการใชวัสดุอุปกรณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

ทั้งนี้ เปาหมายหลักเพื่อใหโรงเรียนเปน “แบบอยาง” หรือ“สังคมจำลอง” 

สำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนไดมีสวนรวม และฝกปฏิบัติ 

ใหเปนวิถีชีวิตประจำวัน
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พันธกิจที่ 4 
การมีสวนรวมและเครือขาย

ดานสิ่งแวดลอมศึกษา
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โรงเรียนอีโคสคูล  ควรเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน 

ตลอดจนหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ เขามา มีสวนรวมในการ 
ดำเนินงานของโรงเรียน รวมถึงการแสวงหาความรวมมือจาก 

หนวยงานตาง ๆ ในทองถิ่นใหเขามาสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ 

ของโรงเรียนอีโคสคูล

พันธกิจนี้ถือเปน กลไกสำคัญ ที่ชวยผลักดันและขับเคลื่อนโรงเรียน 

อีโคสคูลใหบรรลุผลสำเร็จ สามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

โดยโรงเรียนควรสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในทุก ๆ ระดับ ทั้งภายใน 

โรงเรียน ระหวางโรงเรียนกับชุมชน รวมถึงระหวางโรงเรียนกับ 

หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ที ่ม ีส วนสำคัญในการสนับสนุนการ 

ดำเนินงาน และการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน
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โรงเรียนอีโคสคูล

มีกี่ระดับ

?
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โดยทุกโรงเรียนจำเปนตองเริ่มที่ 
ระดับตน เพื่อสรางฐานความเขาใจ 

และเตรียมความพรอมสำหรับการ

พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ตามพันธกิจ 4 ดาน

3
โรงเรียนอีโคสคูล 

แบงระดับการดำเนินงาน

ออกเปน            ระดับ 

ระดับตน 
(Beginner) 

ระดับกลาง 
(Intermediate) 

ระดับสูง 
(Advance)

1

2

3
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ระด ับต น
Beginner

เปดรับสมัครโรงเรียน
ที่สนใจทุกสังกัด 

ตั้งแตระดับประถมศึกษาตอนตนจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา ที่มีความสนใจและดำเนินงาน 

ดานสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับโรงเรียนและชุมชน 
ตลอดจนการพัฒนานักเรียนใหเติบโตขึ้นเปนพลเมือง

ที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ระดับตน 
(Beginner) 

ระดับกลาง 
(Intermediate) 

ระดับสูง 
(Advance)
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เงื่อนไขการดำเนินงาน 

สถานะของการเปนโรงเรียน
อีโคสคูล (ระดับตน)

คุณสมบัติเฉพาะ
ของโรงเรียนที่สมัคร

ไมมี

ขอกำหนดการสมัคร

ทำแบบประเมินตนเอง กอนเริ่มดำเนินโครงการ

เขารับการฝกอบรมฯ
กอนเร่ิมดำเนินโครงการ

ขอกำหนดการดำเนินงาน

ดำเนินงานครบถวนทั้ง 4 พันธกิจตามที่กำหนด  

สงรายงานผลการดำเนินงาน (สำหรับระดับตน) 

ตามแบบฟอรมที่กำหนด 

ทำแบบประเมินตนเองหลังการดำเนินงาน

3 ป (เริ่มนับจากปที่ไดรับเกียรติบัตร)

ไมมี

23



ระดับกลาง
Intermediate

รับสมัครจากโรงเรียน
อีโคสคูลระดับตน 

ที่สนใจพัฒนาตอยอดการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล 

ยกระดับทุก ๆ พันธกิจใหมีความเขมขนขึ้น โดย 

ใหความสำคัญกับพันธกิจที่ 2
การจัดกระบวนการเรียนรูเปนหลัก โดยเนน 

“กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา” ตามแนวทาง
การจัดกระบวนการเรียนรูบันได 7 ขั้น  

โดยโรงเรียนจะไดรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจที่ 2 

ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่จัดขึ้นโดย

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบเขารับการ 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งแวดลอมศึกษาและ

แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูบันได 7 ขั้น (7 Steps)  

เงื่อนไขการดำเนินงาน 

สถานะของการเปนโรงเรียน
อีโคสคูล (ระดับกลาง)

คุณสมบัติเฉพาะ
ของโรงเรียนที่สมัคร

เปนโรงเรียนอีโคสคูลระดับตน 

และเกียรติบัตรยังไมหมดอายุ

ขอกำหนดการสมัคร

ทำแบบประเมินตนเอง กอนเริ่มดำเนินโครงการ

เขารับการฝกอบรมฯ
กอนเร่ิมดำเนินโครงการ

ขอกำหนดการดำเนินงาน

ดำเนินงานครบถวนทั้ง 4 พันธกิจตามที่กำหนด  

สงรายงานผลการดำเนินงาน (สำหรับระดับกลาง) 

ตามแบบฟอรมที่กำหนด 

ทำแบบประเมินตนเองหลังการดำเนินงาน

3 ป (เริ่มนับจากปที่ไดรับเกียรติบัตร)
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ระด ับส ูง
Advance

รับสมัครจากโรงเรียน
อีโคสคูลระดับกลาง 

ที่มีความพรอมและสนใจพัฒนาตอยอดงานโรงเรียนอีโคสคูล

เพื่อกาวสูระดับสูง (Advance) โดยโรงเรียนจะตองดำเนินการ

ทั้ง 4 พันธกิจ อยางเปนรูปธรรม และโรงเรียนจะตองมี 

รายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม อยางนอย 1 ชั้นเรียน 

และดำเนินการสอนตลอดปการศึกษา

และจะมีการ ลงพื้นที ่เพื ่อนิเทศ 
ต ิ ดตามผลการดำ เน ิ นงาน 

และใหคำแนะนำโดยคณะกรรมการ

ซึ ่งประกอบดวย ศึกษานิเทศหรือ 

บุคลากรที ่เกี ่ยวของ ที ่ไดรับการ 

แตงตั้งโดยกรมสงเสริมคุณภาพ

สิ ่งแวดลอม เพื ่อสนับสนุนการ 

ดำเนินงานตามพันธกิจที่ 2

โรงเรียนจะไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรเพื่อการดำเนินงานผานการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 - สิ่งแวดลอมศึกษา

 - การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนอีโคสคูล

   (รายวิชาเพิ่มเติม)   
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ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบเขารับการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งแวดลอมศึกษาและ

การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนอีโคสคูล (รายวิชาเพ่ิมเติม) 

ตามกระบวนการเรียนรูบันได 7 ขั้น  

เงื่อนไขการดำเนินงาน 

สถานะของการเปนโรงเรียน
อีโคสคูล (ระดับสูง)

คุณสมบัติเฉพาะ
ของโรงเรียนที่สมัคร

เปนโรงเรียนอีโคสคูลระดับกลาง 

และเกียรติบัตรยังไมหมดอายุ

ขอกำหนดการสมัคร

ทำแบบประเมินตนเอง กอนเริ่มดำเนินโครงการ

เขารับการฝกอบรมฯ
กอนเร่ิมดำเนินโครงการ

ขอกำหนดการดำเนินงาน

ดำเนินงานครบถวนทั้ง 4 พันธกิจ  

สงรายงานผลการดำเนินงาน (สำหรับระดับสูง) 

ตามแบบฟอรมที่กำหนด 

ทำแบบประเมินตนเองหลังการดำเนินงาน

ไมมีกำหนดระยะเวลา
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การดำเนินงาน
ตามพันธกิจ

4 ดาน
“

28



เริ่มตนงาย ๆ 
ดวยเคล็ดลับดังน้ี“ ”
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ทำความเขาใจ กับผูบริหารและ 

คณะกรรมการสถานศึกษา (รวมถึง 

ครูและบุคลากร) ถึงแนวคิด/ หลักการ 

และประโยชนที่นักเรียนและโรงเรียน 

จะไดรับจากการเปนโรงเรียนอีโคสคูล 

กำหนดนโยบาย/ วิส ัยทัศน/ 

อัตลักษณ หรือเอกลักษณ ที่ใหความ 

สำคัญกับสิ่งแวดลอมหรือการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียนอยางชัดเจน ซึ ่งจะเปน 

เสมือน “เครื ่องยืนยัน” ความยั่งยืน 

ของการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล

โรงเรียนอาจใชวิธีการ ...

ผนวกนโยบายโรง เร ี ยน 
อีโคสคูลรวมกับนโยบายเดิม 
ที่โรงเรียนมีอยูหรือกำหนดไวในแผน 

ปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อสื่อใหเห็น 

ถึงความเปน “โรงเรียนอีโคสคูล” 

ใหความสำคัญกับการ “ตอยอด” 
งานเดิม ไมใชการ “ทำใหม”

โรงเรียนตอง “สื่อสาร” นโยบาย 

วิสัยทัศน/ อัตลักษณ หรือเอกลักษณ 

เพื ่อใหทุกคนในโรงเรียนรับรู และ

เขาใจอยางทั่วถึงวา

โรงเรียนของเรา
คือโรงเรียนอีโคสคูล

 

ตัวอยางวิธีการสื่อสาร 

- จัดทำปายนิเทศติดบริเวณที่ทุกคน 

สามารถมองเห็น เชน บริเวณเสาธง/ 

ทางเขาโรงเรียน 

- ขึ้น Pop-up ในเว็บไซต หรือ 

Facebook ของโรงเรียน 

- การประกาศเสียงตามสาย 

- ทำสปอตหรือเพลงมารช เปดในทุก 

พักกลางวัน เปนตน”
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ครูทุกคน 

ควรมีความรู ความเขาใจ 
กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา 
หรือ Environmental Education

 
ครูตองจัดการเรียนรู “เก่ียวกับส่ิงแวดลอม” (ABOUT) เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานใหเด็ก ๆ 

ไดรูและเขาใจถึงสภาพแวดลอม (ภูมิสังคม - ระบบนิเวศ) การใชประโยชน (ท้ังทางเศรษฐกิจ 

และสังคม) ผลกระทบและปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน (หรือกำลังจะเกิดข้ึน) กับชุมชนของตน

ครูตองจัดการเรียนรู “ในสิ่งแวดลอม” (IN)  เพื่อเปดโอกาสใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูจาก 

ของจริง และประสบการณตรง การที่เด็ก ๆ ไดเขาไปเรียนรูในพื้นที่ธรรมชาติ ในทองถิ่น 

และชุมชนของตน จะชวยใหเด็ก ๆ เขาใจวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนของตนมากยิ่งขึ้น 

ไดเรียนรูเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอดีตถึงปจจุบัน เกิดความรักและผูกพันกับ 

ทองถ่ิน และชุมชนของตนมากข้ึน

ครูตองจัดการเรียนรู “เพื่อสิ่งแวดลอม” (FOR)  เพื่อเปดโอกาสใหเด็ก ๆ ไดแสดงออก 

ถึงความรับผิดชอบตอชุมชนของตนในฐานะที่เขาเปนทั้ง ผูใชประโยชน ผูมีสวนทำลาย และเปน 

ผูมีสวนในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามหลักการ “ส่ิงแวดลอมศึกษา”
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แหลงเรียนรูสำหรับโรงเรียนอีโคสคูล
ในโรงเรียน/ ชุมชน
ไมจำเปนตองมีจำนวนมาก และแหลงเรียนรูนั้นจะตองไมฝนบริบทหรือฝนธรรมชาติของ 

โรงเรียน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีประโยชนและเอ้ือตอการเรียนรู สามารถรองรับผูเรียนไดอยางท่ัวถึง

แหลงเรียนรูที่ดีจะตองจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู รวมถึงวัสดุ 

อุปกรณภายในแหลงเรียนรูอาจทำจากวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่นหรือวัสดุที่นำกลับมา

ใชใหม (Reuse) เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี และประหยัดงบประมาณ

แหลงเรียนรูควร เชื่อมโยงเรื่องราว วิถีชีวิต และประสบการณจริงของทองถิ่น และควร 

สอดคลองกับความตองการ/ ความคาดหวังของโรงเรียนและชุมชน

ครูควรเนน การเรียนรู จาก ของจริง 

และประสบการณตรง ซึ ่งการพาเด็ก 

ออกไปสำรวจชุมชน เด็ก ๆ จะสนุก 

ตื่นเตน และจะมีคำถามเกิดขึ้นมากมาย 

ซ ึ ่งหน าท ี ่สำค ัญของคร ูก ็ เพ ียงแค   

“ชี้แนะ” และ “กระตุน” ใหเกิดการเรียนรู
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ครูจะตองคำนึงถึงการจัดกระบวนการเรียนรู ตามจิตวิทยาการเรียนรูและเหมาะสมตามวัย 

ของผูเรียน โดยเนนท้ัง Head – Heart – Hand
 

สำหรับเด็กอนุบาล
     เนนกิจกรรมท่ีใชประสาทสัมผัสรับรูส่ิงแวดลอม (Sensory Awareness) เชน 

     กล่ินหอมหรือสีสันในธรรมชาติ การใชสัมผัส การฟงเสียงธรรมชาติ การลองชิม เปนตน  

     กิจกรรมท่ีเนนใหเด็กสนุก เกิดความรูสึกชอบ ซาบซ้ึง ประทับใจในความงดงาม

     และความมหัศจรรยของธรรมชาติ 

     เร่ิมใหเด็กรับรูถึงพฤติกรรมงาย ๆ ท่ีเหมาะสมตอส่ิงแวดลอมท่ีเขาควรจะทำ เชน 

     ท้ิงขยะใหเปนท่ี ปดน้ำใหสนิททุกคร้ังหลังใชงาน เปนตน

     เน้ือหาไมควรยาวเกินไป 

สำหรับเด็กประถม
     เนนเน้ือหา/ ขอมูลส่ิงแวดลอมท่ีมากข้ึน

     จัดกิจกรรมท่ีเนนดานความรูและพัฒนาเจตคติท่ีดีตอส่ิงแวดลอม

     เร่ิมสงเสริมใหเด็กรับรูถึงปญหาส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบตัวเขา

สำหรับเด็กมัธยมตน
     จัดกิจกรรมท่ีเนนทักษะการคิดวิเคราะหและคิดเชิงสรางสรรค

     เนนการพัฒนาเจตคติ และรูถึงบทบาทของตนท่ีเปนท้ัง “ผูกอ” และ “ผูแกไข”

     ปญหาส่ิงแวดลอม

     สงเสริมใหเด็กลงมือแกไขปญหาส่ิงแวดลอมงาย ๆ ตามศักยภาพของเขา

สำหรับเด็กมัธยมปลาย
     จัดกิจกรรมท่ีเนนทักษะการคิดวิเคราะหและคิดเชิงสรางสรรค 

     เนนใหเด็กรูถึงบทบาทของตนในฐานะ “พลเมือง” ท่ีตองมีความรับผิดชอบ 

     ตอสังคมและส่ิงแวดลอม

     สงเสริมใหเด็กลงมือแกไขปญหาส่ิงแวดลอมตามศักยภาพของเขา

ส่ิงท่ีควรคำนึงในการจัดกระบวนการเรียนรู
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ควรมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ในโรงเรียนท่ีเปนรูปธรรม (สามารถมองเห็นหรือ 

จับตองไดจริง) อยางนอย 3 ประเด็น เชน 

   มีถังขยะแยกประเภท 

   เลิกใชโฟม/ ถุงพลาสติก

   การออกแบบอาคารท่ีประหยัดพลังงาน 

   รานคาท้ังในและนอกโรงเรียนขายสินคาท่ีดีตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม

   ร้ัวโรงเรียนและบริเวณโรงเรียนปลูกพืชสมุนไพรทองถ่ิน

   มีกิจกรรมรณรงคประหยัดทรัพยากรตาง ๆ ท่ีหลากหลาย

   มีการทำปุยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร/ ขยะยอยสลายได 

   ใชวัสดุและผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เปนตน

สามารถ “เร่ิมตน” ไดดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน

   การกำหนดใหเปนนโยบายรวมกัน

   ใชโอกาสเร่ิมตนจากวันสำคัญตาง ๆ

   เชน วันปใหม วันส่ิงแวดลอมโลก วันส่ิงแวดลอมไทย

   เปนตน และพยายามทำใหตอเน่ืองเปนประจำ

   รวมมือกับหนวยงานท่ีพรอมใหการสนับสนุน

   กิจกรรมผานโครงการตาง ๆ เชน 

   โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

   โครงการมหิงสาสายสืบ

   หองเรียนประหยัดพลังงาน

   สวนผักคนเมือง, Green Ranger เปนตน

กิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนควรเกิดขึ ้น 
จากการใชกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา 
พัฒนาผู  เร ียนทั ้ง Head-Heart-Hand
และท่ีสำคัญ “ถาทำแลวสนุก... 
ทุกอยางก็จะเปนไปโดยอัตโนมัติ”

ควรมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
และเชื่อถือได ทั้งกอนและหลังทำกิจกรรม 
เพื่อใชเปนฐานขอมูลสำหรับการประเมิน
ความสำเร็จและความกาวหนาของโครงการ 
รวมถึงเพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผน
พัฒนาโครงการตอไป
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“เปดโอกาส” ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในทุก ๆ ระดับ 

(ทั้งบุคลากร ครู ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 

และตัวแทนนักเรียน) มีสวนรวมในทุก ๆ ขั้นตอนของ 

การวางแผนและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ ่งแวดลอมในโรงเรียน  (ทั ้งการกำหนดเปาหมาย 

รวมรับรู รวมคิด รวมกันทำ รวมรับประโยชน และ 

รวมภาคภูมิใจ) 

การแบงความรับผิดชอบของนักเรียน
ในการดูแลส่ิงแวดลอมแตละดาน โดยอาจแบงความ 

รับผิดชอบส่ิงแวดลอมตามสีหรือเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ตามระดับช้ัน เปนตน
สีเหลือง  พ้ืนท่ีสีเขียวในโรงเรียน

สีมวง     การจัดการขยะในโรงเรียน

สีฟา       การจัดการ/ การประหยัดน้ำ

พ้ืนท่ีดูแลหรือ 
ประเด็นรับผิดชอบ 

ตัวอยาง: แบงความรับผิดชอบ
ตามสี (กีฬาสี)

มี “ชองทาง” หรือ “เวที” ท่ีเปดโอกาสใหครูในโรงเรียนไดแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน 

รับฟงคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานโรงเรียนอีโคสคูล เชน 

   หอง KM ท่ีรวบรวมแผนการจัดการเรียนรูของครูทุกคนท่ีครูสามารถเขามาศึกษาเรียนรูได

   การจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching

   นิทรรศการแสดงผลงาน

   การนิเทศกันเอง โรงเรียนตอง “สื ่อสาร” กิจกรรมตาง ๆ ดาน 

สิ่งแวดลอมที่โรงเรียนดำเนินการเพื่อใหทุกคนเขามา

มีสวนรวม โดยการสื่อสารสามารถทำไดหลากหลาย 

รูปแบบ เชน 

การปฏิบัติตัวเปนแบบอยาง หรือหองเรียนตัวอยาง

การ PR ผานชองตาง ๆ ไดแก ปายนิเทศ เว็บไซตหรือ  

Facebook ของโรงเรียน เสียงตามสาย

กิจกรรมการประกวด/ เชิดชู 

การติดสติกเกอรรณรงค เปนตน
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เปนโรงเรียน
อีโคสคูลแลว

ไดอะไร

?
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โรงเรียน
ชุมชน

สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน (และชุมชน) ดีขึ้น

ชุมชนเห็นความสำคัญและเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน

โรงเรียนไดรับการพัฒนาใหเปน “สังคมจำลอง” และเปน “พื้นที่เรียนรู” ดานการ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โรงเรียนมีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับจากชุมชน และสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับ 

โรงเรียนอื่น ๆ 

โรงเรียนไดรับโอกาสและการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งหนวยงานของ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงาน หรือองคกรที่ทำงาน 

ดานสิ่งแวดลอม/ การจัดกระบวนการเรียนรู

37



ไดรับการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู เพื ่อสราง 

นักเรียนใหเติบโตขึ้นเปน “พลเมือง” ที่มีวิถีชีวิต “พอเพียง” 

เพื่อมุงสูสังคมและสิ่งแวดลอมที่ “ยั่งยืน”ครู
ไดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ไดประสบการณการสอนนอกหองเรียนและแนวทาง

การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

และผูบริหารโรงเรียน
สามารถนำผลงานไปใชประกอบการประเมิน

วิทยฐานะได 

ครู
ครู
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เติบโตขึ้นเปน “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดลอม”

ไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง กลาพูด กลาแสดงความคิดเห็น

และนำเสนอความคิดไดอยางมีเหตุผล

สามารถคิดวิเคราะหไดดีขึ้น

รูจักชุมชนของตนและเขาใจประเด็นสิ่งแวดลอมของชุมชนมากยิ่งขึ้น 

มีจิตสำนึกรักบานเกิด

มีความตระหนัก รับผิดชอบ และดูแลสภาพแวดลอม

ในโรงเรียนและชุมชน

นักเรียน
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คุณลักษณะ
สำคัญ

ของโรงเรียน
อีโคสคูล

40



 

มีการบริหารจัดการ
โรงเรียนท้ังระบบ
อยางตอเน่ือง ต้ังแตระดับนโยบาย 

หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน

ม ีการจัดการเร ียนรู 
มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยใช  “กระบวนการ
สิ ่งแวดลอมศึกษา” เปนเครื ่องมือ 

ในการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลอง 

กับบริบทของชุมชนและประเทศเพื ่อพัฒนา

ทักษะการเรียนรูตามศตวรรษที่ 21

มีการบูรณาการ
ประเด็นสิ่งแวดลอมทองถิ่นสูหลักสูตร 

การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนา

ผู เรียน โดยเชื ่อมโยงใหเห็นถึงความ 

สัมพันธของประเด็นสิ ่งแวดลอมใน

ระดับทองถิ ่น ประเทศ ภูม ิภาค และ 

ระดับโลก

เนนกระบวนการ
มีสวนรวมจากทุกคน 
ทั้งโรงเรียนและชุมชนทองถิ่น
โดยกระบวนการทำงานจะตองใหความ

สำคัญกับการมีสวนรวมทั้งจากผูบริหาร

โรงเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน 

และผูแทนชุมชน โดยรวมกันคิดคนแนวทาง 

ว ิธ ีจ ัดการ ป องก ัน และแก  ไขป ญหา 

ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนชุมชน

ชวยเสริมพลังการ
ทำงานตามภารกิจ
ของโรงเรียนที่มีอยูเดิม 
ใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

โดยไมเปนการเพิ่มภาระใหแกโรงเรียน  

ECO
SCHOOL

ครูจะตองคำนึงถึงการจัดกระบวนการเรียนรู ตามจิตวิทยาการเรียนรูและเหมาะสมตามวัย 

ของผูเรียน โดยเนนท้ัง Head – Heart – Hand
 

สำหรับเด็กอนุบาล
     เนนกิจกรรมท่ีใชประสาทสัมผัสรับรูส่ิงแวดลอม (Sensory Awareness) เชน 

     กล่ินหอมหรือสีสันในธรรมชาติ การใชสัมผัส การฟงเสียงธรรมชาติ การลองชิม เปนตน  

     กิจกรรมท่ีเนนใหเด็กสนุก เกิดความรูสึกชอบ ซาบซ้ึง ประทับใจในความงดงาม

     และความมหัศจรรยของธรรมชาติ 

     เร่ิมใหเด็กรับรูถึงพฤติกรรมงาย ๆ ท่ีเหมาะสมตอส่ิงแวดลอมท่ีเขาควรจะทำ เชน 

     ท้ิงขยะใหเปนท่ี ปดน้ำใหสนิททุกคร้ังหลังใชงาน เปนตน

     เน้ือหาไมควรยาวเกินไป 

สำหรับเด็กประถม
     เนนเน้ือหา/ ขอมูลส่ิงแวดลอมท่ีมากข้ึน

     จัดกิจกรรมท่ีเนนดานความรูและพัฒนาเจตคติท่ีดีตอส่ิงแวดลอม

     เร่ิมสงเสริมใหเด็กรับรูถึงปญหาส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบตัวเขา

สำหรับเด็กมัธยมตน
     จัดกิจกรรมท่ีเนนทักษะการคิดวิเคราะหและคิดเชิงสรางสรรค

     เนนการพัฒนาเจตคติ และรูถึงบทบาทของตนท่ีเปนท้ัง “ผูกอ” และ “ผูแกไข”

     ปญหาส่ิงแวดลอม

     สงเสริมใหเด็กลงมือแกไขปญหาส่ิงแวดลอมงาย ๆ ตามศักยภาพของเขา

สำหรับเด็กมัธยมปลาย
     จัดกิจกรรมท่ีเนนทักษะการคิดวิเคราะหและคิดเชิงสรางสรรค 

     เนนใหเด็กรูถึงบทบาทของตนในฐานะ “พลเมือง” ท่ีตองมีความรับผิดชอบ 

     ตอสังคมและส่ิงแวดลอม

     สงเสริมใหเด็กลงมือแกไขปญหาส่ิงแวดลอมตามศักยภาพของเขา
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คุณลักษณะของ
พลเมือง

เพื่อสิ่งแวดลอม 
(Environmental Citizen)

“
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เปาหมายสูงสุด
ของโรงเรียนอีโคสคูล คือ 

พัฒนานักเรียนใหเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยใชหลักการจัดการโรงเรียนทั้งระบบ 

(Whole School Approach) และนอมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มาเปนแนวทางในการดำเนินงาน

เพื่อใหเกิดความยั่งยืนขึ้นในทองถิ่นและสังคม “ ”43



”
1.  รูจักและเขาใจชุมชนอยางถองแท

2. ติดตามขาวสาร สภาพและปญหาดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และ สังคม

    อยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ

3. สามารถคาดการณถึงแนวโนมสถานการณปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชนได

4. รูถึงแนวทางปองกันและแกไขปญหาท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมและบริบททองถ่ิน

5. มีจิตสำนึกรักประเทศชาติบานเกิด

6. กลาแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอสวนรวมบนพ้ืนฐาน 

    หลักการประชาธิปไตย

7. ไมเพิกเฉยตอความอยุติธรรมในสังคม

8. มีวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม

9. มีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมเม่ือมีโอกาส

10. มีพฤติกรรมและใชชีวิตประจำวันอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

11. มีความเปนผูนำในงานหรือกิจกรรมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

    และส่ิงแวดลอม

11 ประการ
พลเมืองเพื่อสิ่งแวดลอม 
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ขั้นตอน
สูการเปน 

โรงเรียนอีโคสคูล

45
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ปฏิทินการรับสมัครเขารวมและดำเนินโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับตน

พฤษภาคม    ประชาสัมพันธโครงการ

มิถุนายน - สิงหาคม  เปดรับสมัครผานระบบออนไลน

ตุลาคม    ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผานการพิจารณา

พฤศจิกายน - กุมภาพันธ   โรงเรียนดำเนินการ

มีนาคม    โรงเรียนสงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

                      (ตามแบบฟอรมที่กำหนด) และทำแบบประเมิน

     ผลการดำเนินงานผานระบบออนไลน  

เมษายน    ประกาศผลการพิจารณา 

    โรงเรียนอีโคสคูล (ระดับตน) ประจำป 



การพัฒนาโรงเรียนอีโคสคูลตองเริ่มตนดวยการสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ 

โรงเรียนอีโคสคูลใหทุกฝายที่เกี่ยวของ ตระเตรียมทีมงานที่จะทำหนาที่ขับเคลื่อนการ 

ดำเนินงาน และที่ขาดไมไดคือการสำรวจทุนเดิมที่โรงเรียนมีหรือดำเนินการอยูแลว 

โดยใชแบบประเมินตนเองตามพันธกิจทั้ง 4 ดานเปนกรอบในการประเมินความพรอม 

ของโรงเรียน 

1

ถึงแมวาผูบริหารโรงเรียนจะเปนผูริเริ ่ม

และใหความสำคัญกับการพัฒนาโรงเรียน

อีโคสคูลก็ตาม แตอยางไรก็ดี การสราง

ความเข า ใจให ก ับท ุกฝ ายย ังคงเป น

กระบวนการสำคัญตอการสรางความ

รวมมือในการพัฒนาโรงเรียนทั ้งระบบ

อยางมีทิศทาง

การตัดสินใจวาโรงเรียนตองการพัฒนาเปนโรงเรียนอีโคสคูลหรือไมนั้น 

ควรเกิดจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารโรงเรียน ครู 

นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และผูแทนชุมชน ดังนั้น การเตรียมความ 

พรอมโดยการสรางความรู ความเขาใจถึงแนวทางในการดำเนินงาน 

โรงเรียนอีโคสคูล ขอดีและประโยชนที่จะไดรับใหแกทุกฝายที่เกี่ยวของ 

ไดรับรู  จึงเปนกลไกสำคัญในการตัดสินใจที่จะเริ ่มตนทำงานที่นำไปสู  

การยอมรับ และความรวมมือที่ดีตอไป

ข้ันตอนน้ีสำหรับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญจะยุงยากกวาโรงเรียน 

ขนาดเล็กท่ีสามารถส่ือสารกับทุกฝายไดงายและท่ัวถึง จึงจำเปนท่ีโรงเรียน 

ขนาดกลางและขนาดใหญตองดำเนินการในข้ันตอนน้ีหลายคร้ัง โดยในคร้ัง 

แรก ๆ อาจเปนการสรางความรูความเขาใจเบื้องตนเพื่อประเมินความ 

เปนไปไดของทุกฝายวาเห็นดวยกับการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียน 

อีโคสคูลหรือไม จากนั้นจึงเปนการเสริมและเติมเต็มความรู ความเขาใจ 

ในระหวางดำเนินการควบคูกับการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง

47

เตรียมความพรอม 



จัดตั้งทีมงาน 
การตั้งทีมงานหรือคณะทำงานโรงเรียนอีโคสคูล มีวัตถุประสงคเพื ่อ 

กำหนดผูรับผิดชอบการดำเนินงานในภาพรวมและทำหนาที ่ขับเคลื่อน

แผนงาน ซึ่งทีมงานโรงเรียนอีโคสคูลในอุดมคติควรประกอบดวยผูแทน 

จากทุกฝายในโรงเรียนและชุมชน ไดแก ฝายบริหารและฝายตาง ๆ 

ในโรงเร ียน ครูท ี ่สนใจ นักเร ียน ผู ปกครอง กรรมการสถานศึกษา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ กลุมตาง ๆ ที่ทำงานสิ่งแวดลอมใน 

ทองถิ่น โดยมีจำนวนสมาชิกตามความเหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน 

และเงื่อนไขอื่น ๆ 

2

การสรรหาทีมงานหรือคณะทำงานอาจมีความแตกตางกันไปตามบริบท

ของแตละโรงเรียน เชน บางโรงเรียนอาจไดรับมอบหมายจากผูบริหารให

จัดตั้งทีมงาน การใชทีมงานหรือคณะทำงานดานสิ่งแวดลอมที่มีอยูแลว  

หรือการตั้งทีมงานจากกลุมครูและนักเรียนที่มีความสนใจรวมกัน เปนตน 

อยางไรก็ตาม ทีมงานหรือคณะทำงานโรงเรียนอีโคสคูลควรมีผู แทน 

นักเรียนรวมเปนคณะทำงานดวยเสมอ 

ประเมินตนเอง หรือสำรวจทุนเดิม 
การพัฒนาโรงเรียนอีโคสคูล จะใหความสำคัญกับการตอยอด หรือ 

พัฒนางานเดิมที่โรงเรียนดำเนินการอยูกอนแลว เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

สูงสุด คือการพัฒนานักเรียนใหเติบโตขึ ้นเปนพลเมืองที่ใชชีวิตอยาง 

พอเพียง เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั ่งยืน 

3

ดังนั ้น การสำรวจทุนเดิมหรือการประเมินความพรอมของโรงเรียน 

กอนเริ่มดำเนินการ จึงเปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหโรงเรียนไดทบทวน 

ตนเองวาโรงเรียนมีการดำเนินการอะไรมาแลวบาง มีความพรอมใน

ระดับใด โรงเรียนมีตนทุนเดิมอะไรบางที่สามารถพัฒนาใหดีขึ้นทั้งในมิติ

ของวิธีการทำงาน การจัดกระบวนการเรียนรู โครงการและนวัตกรรม 

ตาง ๆ ตลอดจนเครือขายสิ่งแวดลอม เปนตน
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แบบประเมินตนเอง จะใชพันธกิจทั้ง 4 ดาน เปนกรอบในการ 

สำรวจ เปนขั้นตอนที่ทำเพื่อใหไดขอมูลสภาพความเปนจริงในปจจุบันของโรงเรียน 

และใชเปนแนวทางในการกำหนดเปาหมายและวางแผนพัฒนาโรงเรียนอีโคสคูลได

อยางเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนตอไป 

พันธกิจที่ 1 
นโยบายและโครงสราง
การบริหารโรงเรียน

พันธกิจที่ 2 
การจัด

     กระบวนการรียนรู 

พันธกิจที่ 3 
การจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน

พันธกิจที่ 4 
การมีสวนรวม

     และเครือขาย 

มีกิจกรรมการเรียนรูหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เกี่ยวของ
กับประเด็นสิ่งแวดลอมทองถิ่น อยางนอย 1 ภาคเรียน  
นำกระบวนการ “สิ่งแวดลอมศึกษา” ไปใชในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
ตรงในชุมชน 

มีกิจกรรมดานกาจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  
มีการจัดการพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน   
มีการจัดการขยะ/ ของเสียในโรงเรียน   
มีการจัดการน้ำ/ น้ำเสียในโรงเรียน   
มีการจัดการพลังงานในโรงเรียน   
มีการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในโรงเรียน  
การจัดซื้อจัดจางหรือใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(ควรมีอยางนอย 3 ประเด็น)

ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมของโรงเรียน   
เปดโอกาสหรือสรางชองทางการรับรูเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
ของครูและบุคลากรในโรงเรียนในการดำเนินงานดานส่ิงแวดลอม
ของโรงเรียน   
จัดกิจกรรมหรือสรางกระบวนการเพื่อสงเสริมใหนักเรียน 
(อยางนอย 1 หองเรียน) ไดรวมจัดกระบวนการเรียนรู 

มี/ใช 
ไมมี/

 ไมใช ไมแนใจ

** ไมใชการประเมินเพื่อผานหรือไมผาน **

หากทำแบบประเมินแลวพบวา
      มี/ใช ทั้ง 4 พันธกิจ มากกวา 12 ขอ แสดงวาโรงเรียนสามารถพัฒนาเปนโรงเรียนอีโคสคูลได

(ทำแบบประเมินตนเองแบบออนไลนไดที่เวปไซต www.ecoschool.deqp.go.th) 
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ผูบริหารใหความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดลอม  
กำหนดเรื่อง “สิ่งแวดลอมศึกษา” ในวิสัยทัศน/ พันธกิจ/ 
ธรรมนูญของโรงเรียน   



การสมัครเขารวม 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดกำหนดชวงเวลาการดำเนินงาน 

โรงเรียนอีโคสคูลใหมีความสอดคลองกับภาคเรียนของแตละปการศึกษา 

เพื่อใหโรงเรียนสามารถดำเนินการไดอยางเหมาะสม 

โดยโรงเรียนที่สนใจและมีความพรอม สามารถสมัครเปนโรงเรียนอีโคสคูล 

ผานระบบออนไลนไดที่ เวปไซต www.ecoschool.deqp.go.th 

ในชวงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ของทุกป

4

ชวงเวลาการเปดรับสมัครเขารวมและดำเนินโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับตน

พฤษภาคม    ประชาสัมพันธโครงการ

มิถุนายน - สิงหาคม  เปดรับสมัครผานระบบออนไลน

ตุลาคม    ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผานการพิจารณา

พฤศจิกายน - กุมภาพันธ   โรงเรียนดำเนินการ

มีนาคม    โรงเรียนสงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

                      (ตามแบบฟอรมที่กำหนด) และทำแบบประเมิน

     ผลการดำเนินงานผานระบบออนไลน  

เมษายน    ประกาศผลการพิจารณา 

    โรงเรียนอีโคสคูล (ระดับตน) ประจำป 
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”
การประเมินผลการดำเนินงาน 
หลังจากที่โรงเรียนดำเนินงานหรือกิจกรรมครบถวนตามระยะเวลาที่

กำหนดแลว จะมีการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ ่งการประเมินผลนี ้ 

เปนการทบทวนความกาวหนาและความสำเร็จของงานหรือกิจกรรม 

ตาง ๆ ที ่โรงเรียนไดดำเนินการ โดยการประเมินผลการดำเนินงาน 

ประกอบดวย 2 สวนคือ

1. การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบพันธกิจ 4 ดาน  

ตามแบบฟอรมที่กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมกำหนด 

น้ำหนักการประเมิน คิดเปนรอยละ 50 

2. การทำแบบประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล ซึ่งโรงเรียน 

จะเปนผู ประเมินตนเอง โดยมีตัวชี ้วัดที ่ครอบคลุมพันธกิจทั ้ง 4 ดาน 

ตามวัตถุประสงคของโรงเรียนอีโคสคูล

น้ำหนักการประเมิน คิดเปนรอยละ 50 

5

สัดสวนในการประเมิน
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม จะพิจารณาคะแนนทั้งสรุปรายงาน 

ผลการดำเนินงานและแบบประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล 

โดยเกณฑผ านโรงเร ียนอีโคสคูลในแตละระดับ จะพิจารณาจาก 

คะแนนรวมทั้งสองสวน ตามกำหนด ดังนี้

สรุปรายงานผลและ

 แบบประเมินผล

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

เกณฑผานขั้นต่ำ (คะแนน)

ระดับตน ระดับกลาง

70 80

ระดับสูง

90
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”
การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน  (ระดับตน) 
เป นการรายงานผลและความสำเร็จของงานหรือกิจกรรมที่โรงเรียนไดดำเนินการ 

ตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน โดยมีหัวขอหรือกรอบการรายงานผลดังนี้ 

พันธกิจที่ 1     นโยบายและโครงสรางการบริหารโรงเรียน  

  วิสัยทัศน/พันธกิจ/ธรรมนูญโรงเรียน ในเรื่องสิ่งแวดลอม

พันธกิจที่ 2    การจัดกระบวนการเรียนรู (ตลอด 1 ภาคเรียน)

  ระบุรายละเอียดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือกิจกรรมพัฒนา

  ผูเรียนที่เกี่ยวของกับประเด็นสิ่งแวดลอมของทองถิ่น  
 

พันธกิจที่ 3    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

  ระบุรายละเอียดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน: ทำอะไร/ ทำอยางไร/ ผลที่ได พรอมขอมูล

  เชิงปริมาณเปรียบเทียบกอนและหลังดำเนินการ (อยางนอย 3 ประเด็น)

พันธกิจที่ 4    การมีสวนรวมและเครือขายสิ่งแวดลอมศึกษา

  อธิบายกิจกรรมหรือการสรางกระบวนการมีสวนรวมในโรงเรียน

  ในการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล 

  ระดับการมีสวนรวม

  - จำนวนหองเรียนและระดับชั้นที่รวมเปนสวนหนึ่งของการ

       ดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูลตามพันธกิจที่ 2 และ 3

  - รอยละของจำนวนครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการดำเนินงาน

     โรงเรียนอีโคสคูล  
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พันธกิจที่  

การประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (ระดับตน)
การประเมินผลการดำเนินงานโรงเรีนอีโคสคูลมุงเนนการประเมินเพื่อ “พัฒนา” โรงเรียน 

ดังนั้นผูประเมินควรประเมินผลการดำเนินงานตามความเปนจริง เพื่อใหโรงเรียนสามารถ 

นำผลการประเมินไปวิเคราะหเพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนได

อยางเหมาะสมตอไป 

ความหมายของระดับคะแนน
คะแนน (0-4)

ระดับคะแนน  0  หมายถึง  ไมปรากฏหรือไมมี  (รอยละ 0)

ระดับคะแนน  1   หมายถึง  ไมชัดเจนหรือนอย  (นอยกวารอยละ 25)

ระดับคะแนน  2  หมายถึง  พอเห็นบางหรือปานกลาง  (รอยละ 26-50)

ระดับคะแนน  3  หมายถึง  ชัดเจนหรือมาก  (รอยละ 51-75)

ระดับคะแนน  4  หมายถึง  ชัดเจนมากหรือมากที่สุด  (มากกวารอยละ 75)

มิติการดำเนินงาน 

การกำหนดนโยบายดาน

 "สิ่งแวดลอมศึกษา"

   ตัวชี้วัด 

1. ผูบริหารใหความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดลอม ทั้งภายใน 

และภายนอกโรงเรียน ซึ่งรวมถึงชุมชนโดยรอบ 

2. โรงเรียนกำหนดนโยบายดาน  "สิ ่งแวดลอมศึกษา" 

ไวอยางชัดเจน 

3. ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชนรับรูและเขาใจนโยบาย ฯ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ตามหลักการ "สิ่งแวดลอม 

ศึกษา" ที ่หลากหลายและ  

สอดคลองกับสภาพเง่ือนไข 

ของโรงเรียนและชุมชน

1. มีกิจกรรมการเรียนรูหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีเก่ียวของ

กับประเด็นสิ่งแวดลอมของทองถิ่น อยางนอย 1 ภาคเรียน

2. มีการนำกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาไปใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

3. จัดกระบวนการเรียนรู ที ่เนนใหผู เรียนไดเรียนรู จาก

ประสบการณตรงในชุมชน

1. มีแหลงเรียนรูดานสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนหรือใน 

ชุมชน

2. มีการใชแหลงเรียนรู ในการจัดกระบวนการเรียนรู

2. แหลงเรียนรูดานสิ่ง -

แวดลอมภายในโรงเรียน 

และ/ หรือในชุมชน

พันธกิจที่  

1

2
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1.  การจัดการทรัพยากร   

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม             

(ได แก  ด านขยะ ดานน้ำ 

ดานพลังงาน ดานความ 

หลากหลายทางชีวภาพ          

ดานสารเคมี พื้นที่สีเขียว     

การบริโภค  การใชวัสดุ 

อุปกรณ หรือดานอื่น ๆ)

2. รูปธรรมที ่เกิดขึ ้นจาก 

การจ ัดการทร ัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียน

1. โรงเรียนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

อยางนอย 3 ดาน

2. มีขอมูลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(เชิงปริมาณ) ทั้งกอนและหลังดำเนินการ

3. จำนวนครู บุคลากรและนักเรียนที่มีสวนรวมในกิจกรรม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน

4.  กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ในโรงเรียน ดำเนินการอยางตอเนื่อง  

5. มีการสื่อสารกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหทุกคน ในโรงเรียนไดรับรู 

และมีสวนรวม

1.  สภาพแวดลอมในโรงเรียนสื่อหรือสะทอนใหเห็นถึง 

ความเปนโรงเรียนที่ใสใจสิ่งแวดลอม

1. การมีสวนรวมในการ 

ดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล

2.  ลักษณะการมีสวนรวม
ของเครือขาย

1. ผูบริหารเปนผูนำในการขับเคล่ือนการดำเนินงานโรงเรียน

อีโคสคูล

2. จำนวนครู บุคลากร และนักเรียนที่มีสวนรวมในการ 

ดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (อยางนอยนอยละ 30)

1 . มีกิจกรรมหรือสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือสงเสริม 

ใหนักเรียนไดรวมเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานตาม 

พันธกิจที่ 2 และ 3

2.  นักเรียนมีสวนรวมในการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล 

ตามพันธกิจที่ 2 และ 3 อยางนอย 1 หองเรียน

ตัวชี้วัด มิติการดำเนินงาน 

พันธกิจที่  3
พันธกิจที่  4

เกณฑผานโรงเรียนอีโคสคูล ระดับตน :  คะแนนตัวชี้วัดทุกขอตองไมนอยกวา 1  คะแนน
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     กลุมสิ่งแวดลอมศึกษา กองสงเสริมและเผยแพร
                    กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



ดังนั ้น การสำรวจทุนเดิมหรือการประเมินความพรอมของโรงเรียน 

กอนเริ่มดำเนินการ จึงเปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหโรงเรียนไดทบทวน 

ตนเองวาโรงเรียนมีการดำเนินการอะไรมาแลวบาง มีความพรอมใน

ระดับใด โรงเรียนมีตนทุนเดิมอะไรบางที่สามารถพัฒนาใหดีขึ้นทั้งในมิติ

ของวิธีการทำงาน การจัดกระบวนการเรียนรู โครงการและนวัตกรรม 

ตาง ๆ ตลอดจนเครือขายสิ่งแวดลอม เปนตน
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