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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
๑.๑ ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป  

โรงเรียนบ้านทับกี่   เปิดทำการสอนครั้งแรกเม่ือปี  พ.ศ.  ๒๕๐๑  และได้ย้ายมาในที่ดินปัจจุบันเมื่อ 
ปี  พ.ศ. ๒๕๒๓    เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗  เพื่อบริการ นักเรียนในเขต     
ตำบลอิปุ่ม  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  รวม  ๑๓  หมู่บ้าน  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน   ๑๑  ห้องเรียน   มีนักเรียน  ๒๒๓  คน  ครู  ๑๕  คน  พนักงาน
ราชการ  ๑  คน ครูอัตราจ้าง  ๑  คน   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ   ๑   คน นักการภารโรง  ๑  คน  มีอาคารเรียน  
จำนวน  ๔  หลัง   อาคารเอนกประสงค์   ๒   หลัง  บ้านพักครู  ๓  หลัง  ห้องน้ำ - ห้องส้วม   ๕  หลัง   
สนามบาสเกตบอล  ๑  สนาม  สนามลานกีฬาเอนกประสงค์  ๑  ฟุตบอล   ๑   สนาม  บ้านพักนักเรียน  
ห่างไกล  ๑  หลัง   (ได้รับบริจาค) และบ้านพักนักเรียน โดยงบประมาณราชการ    ๒    หลัง(แบบกรมอาชีวะ) 
 
๑.๒ สถานที่ตั้ง 
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทับกี่  ระดับการศึกษา  ชั้นอนุบาล 2 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เลขที่ -      หมู่  3 ตำบลแขวง อิปุ่ม อำเภอ/เขต ด่านซ้าย จังหวัด  เลย 
รหัสไปรษณีย์ 42120  โทรศัพท์ 042039962  โทรสาร  - 
E-mail SringKanlam@hotmail.com Website http://www.loei3.org/tubkee 
๑.๓ ผู้บริหาร และอาจารย์รับผิดชอบโครงการฯ         
ผู้บริการสถานศึกษา  นายศฤงคาร  หล้ากันหา ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่.
โทรศัพท์เคลื่อนที่   086-2052315 
อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ ตำแหน่ง  ครูคศ.2 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   095-2652948 
อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ นางสาวมุจลินท์  ศรีจริยา ตำแหน่ง  ครูคศ.1 
โทรศัพท์เคลื่อนที่   095-1966354 
 
๑.๔ สภาพพื้นที ่(ระบุสภาพพ้ืนที่ เขตเมือง เขตเมืองกึ่งชนบท เขตชนบท ชุมชนรอบข้าง สถานที่ราชการ 
สถานประกอบการ ร้านค้า อาชีพของประชากร คูคลอง แม่น้ำ ฯลฯ)  

โรงเรียนบ้านทับกี่ตั้งอยู่ระหว่าง บ้านทับกี่และบ้านผักเน่า ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
สภาพภูมิศาสตร์ทั่วไป เป็นภูเขา ถนนลาดชัน และคดโค้ง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  ค้าขายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล 
เนื้อท่ี 23   ไร่ 3 งาน 85  ตารางวา 
๑.๕ รายละเอียดจำนวนบุคลากร      
จำนวนผู้สอน 18 คน เจ้าหน้าที่ภายในสถานศึกษา 2 คน  
รวมทั้งสิ้น 20 คน 
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๑.๖ รายละเอียดจำนวนผู้เรียน 
นักเรียนชาย จำนวน 105 .คน นักเรียนหญิง จำนวน 122 คน รวมทั้งสิ้น 227  คน                  
๑.๗ ประเภทการประกวด(เลือกได้เพียง ๑ ประเภทเท่านั้น)       

  กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส 
         กลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  
 

ส่วนที ่๒ 
นโยบาย การสนับสนุน และแผนการดำเนนิงาน 

๒.๑ นโยบายและการสื่อสารนโยบายของผู้บริหารภายใน 
 
วิสัยทัศน์ 

บริหารจัดการขยะในสถานศึกษา โดยใช้หลัก 3Rs ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการโดยสภานักเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอด
ขยะ 
 
พันธกิจ 

1. กำหนด นโยบาย แผน และมาตรการ กำกับดูแล ควบคุม การดำเนินงานด้าน การจัดการขยะ 
ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา บริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs 
3. บูรณาการการจัดกระบวนการเรียนการสอนเรื่องการจัดการขยะ โดยใช้หลัก 3Rs 
4. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกในการจัดการขยะ โดยใช้หลัก 3Rs การคัดแยกขยะ

ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะ 

ความเป็นมา  
ปัญหาขยะในประเทศไทยนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษระบุว่าในปี 2563 มีขยะท่ีไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องปริมาณ 7.88 
ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 31 จากปริมาณท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดในปีนั้น ขยะส่วนนี้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่าง
มาก ทั้งเรื่องการเกิดแหล่งเชื้อโรคสะสม การรั่วไหลของขยะออกสู่ขยะกลายเป็นขยะทะเล หรือแม้กระทั่งการ
สะสมของไมโครพลาสติกในอาหารทะเลอีกด้วยในปี 2558 รัฐบาลไทยได้ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงสถานที่กำจัด
ขยะขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,777 แห่ง พบว่ามีเพียง 328 แห่งหรือไม่ถึง 5% ของสถานที่
กำจัดทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถนำขยะไปใช้ประโยชน์และกำจัดได้อย่างถูกต้อง  ปริมาณขยะที่ถูกกำจัดอย่าง
ถูกต้องจากสถานที่เหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 26.34 ของปริมาณขยะเกิดใหม่รวมกับขยะตกค้างทั้งหมด และขยะ
ที่เหลือกว่า 73.26% นั้นถูกกำจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เกิดสภาพเทกอง เผากลางแจ้ง เผาในเตาที่ไม่มีระบบ
กำจัดมลพิษทางอากาศ และฝังหลบแบบเทกองควบคุม หรือไม่ถูกจัดการเลย  อุปสรรค์ของการกำจัดขยะให้
ถูกวิธี เช่น งบประมาณในการทำสถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องมีค่าใช้จ่ายสูง มีขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคน
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หลายฝ่าย ทั้งในแง่ของการมาตรฐานการกำจัด และการขออนุญาตให้ถูกต้อง การหาพื้นที่ที่เหมาะสม การ
เตรียมพื้นท่ี การดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะและคนในชุมชนใกล้เคียง จุดคุ้มทุนของการลงทุนระบบ
เนื่องจาก เตาเผาขยะ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หากแต่บางที่เปิดไปสักพักต้องปิด เพราะไม่มีจำนวนขยะ “ดี” 
เพียงพอเอามาเปลี่ยนเป็นพลังงานหรือไฟฟ้า เป็นต้น 

ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านทับกี่จึงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
ดำเนินงานโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) เพ่ือบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน ด้วยหลัก 
3Rs ซึ่งนำไปสู่โรงเรียนและชุมชนปลอดขยะน่าอยู่ 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และชุมชน มีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ การลด การคัดแยกขยะ การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการกำจัดขยะ
อย่างถูกวิธี 

2. เพ่ือบูรณาการการจัดกระบวนการเรียนการสอนเรื่องการจัดการขยะ โดยใช้หลัก 3Rs 
3. เพ่ือปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ

นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน  
แนวคิดในการดำเนินงาน 

ให้ความรู้ และสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการบริหารจัดการขยะ  โดยใช้หลัก 
3Rs ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนำไปสู่โรงเรียน
และชุมชนปลอดขยะ และน่าอยู่ 
นโยบายในการดำเนินงาน  

1. ส่งเสริมบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  
 1.1 สถานศึกษามีการจัดการขยะ โดยใช้หลัก 3 Rs  

2. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

2.1 นักเรียนและบุคลากรตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

2.2 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

1. ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนและจัดการขยะ  

1.1 สถานศึกษามีการส่งเสริมการจัดการขยะที่อย่างยั่งยืน โดยใช้หลัก 3 Rs 

1) โรงเรียนมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและทบทวนความต้องการวัสดุ 
ครุภัณฑ ์ต่าง ๆ เพ่ือให้มีการจัดซื้อเท่าที่จำเป็น 

 2) โรงเรียนมีระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตร กับสิ่งแวดล้อม  

3) โรงเรียนมีระเบียบปฏิบัติในการงดจำหน่าย ขนม และอาหารภายในบริเวณโรงเรียน  

4) โรงเรียนมีการจัดบอร์ดข่าวสารด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมให้
ความรู้ในการคัดแยกขยะ จัดการขยะ เดือนละ 1 ครั้ง 
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5) โรงเรียนมีการให้รางวัลและ เกียรติบัตรกับนักเรียนและครูที่ร่วมมือให้การคัดแยกขยะ
และมีแต้มในการคัดแยกขยะมากที่สุด เดือนละ 1 ครั้ง 

6) โรงเรียนแจ้งความก้าวหน้าของโครงการให้บุคลากรและนักเรียน รับทราบอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 

7.  โรงเรียนได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการนักเรียนและทีมงานควบคุมดูแลการ
บริหารจัดการขยะในโรงเรียน โดยมีครูให้คำปรึกษาและกำกับดูแล 

8.  โรงเรียนมีการแสดงข้อมูลปริมาณและชนิดของขยะ ให้แก่บุคลากรและนักเรียนได้รับ 
ทราบ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการลดขยะด้วยวิธีการหลากหลายอย่าง 
ต่อเนื่อง 

 
 

 

2.2  ผู้อำนวยการให้การสนับสนุน เรื่องงบประมาณ หรืออำนวยความสะดวก 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนำทีมโดยนายศฤงคาร หล้ากันหา  ได้ประชุมคณะครูด้นการจัดการขยะใน
โรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการมอบหมายหน้าที่ ให้คณะทำงานแต่ละคน ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ 
สนับสนุนงบประมาณและอำนวยความสะดวกในการทำงาน 

 

 
 

ประชุมคณะกรรมการนักเรียนเพื่อวางแผน 
เรื่องการจัดการขยะ  

นักเรียนและครูร่วมเก็บขยะในชุมชน  



๕ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารให้ความรู้และประชุมคณะทำงาน  
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2.3  แผนและวิธีการดำเนินงานของโรงเรียนปลอดขยะ รวมทั้งแผนการสร้างวินัยและจิตสำนึกให้กับผู้เรียนและ
บุคลากรใน โรงเรียน 

ชื่อโครงการ   โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste School) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านทับกี่ 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ และ นางสาวมุจลินท์  ศรีจริยา 

ประเภท   โครงการต่อเนื่อง 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ปัญหาขยะในประเทศไทยนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม 
จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษระบุว่าในปี 2563 มีขยะท่ีไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องปริมาณ 7.88 
ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 31 จากปริมาณท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดในปีนั้น ขยะส่วนนี้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่าง
มาก ทั้งเรื่องการเกิดแหล่งเชื้อโรคสะสม การรั่วไหลของขยะออกสู่ขยะกลายเป็นขยะทะเล หรือแม้กระทั่งการ
สะสมของไมโครพลาสติกในอาหารทะเลอีกด้วยในปี 2558 รัฐบาลไทยได้ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงสถานที่กำจัด
ขยะขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,777 แห่ง พบว่ามีเพียง 328 แห่งหรือไม่ถึง 5% ของสถานที่
กำจัดทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถนำขยะไปใช้ประโยชน์และกำจัดได้อย่างถูกต้อง  ปริมาณขยะที่ถูกกำจัดอย่าง
ถูกต้องจากสถานที่เหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 26.34 ของปริมาณขยะเกิดใหม่รวมกับขยะตกค้างทั้งหมด และขยะ
ที่เหลือกว่า 73.26% นั้นถูกกำจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เกิดสภาพเทกอง เผากลางแจ้ง เผาในเตาที่ไม่มีระบบ
กำจัดมลพิษทางอากาศ และฝังหลบแบบเทกองควบคุม หรือไม่ถูกจัดการเลย  อุปสรรค์ของการกำจัดขยะให้
ถูกวิธี เช่น งบประมาณในการทำสถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องมีค่าใช้จ่ายสูง มีขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคน
หลายฝ่าย ทั้งในแง่ของการมาตรฐานการกำจัด และการขออนุญาตให้ถูกต้อง การหาพื้นที่ที่เหมาะสม การ
เตรียมพื้นท่ี การดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะและคนในชุมชนใกล้เคียง จุดคุ้มทุนของการลงทุนระบบ
เนื่องจาก เตาเผาขยะ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หากแต่บางที่เปิดไปสักพักต้องปิด เพราะไม่มีจำนวนขยะ “ดี” 
เพียงพอเอามาเปลี่ยนเป็นพลังงานหรือไฟฟ้า เป็นต้น 

ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านทับกี่จึงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
ดำเนินงานโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) เพ่ือบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน ด้วยหลัก 
3Rs ซึ่งนำไปสู่โรงเรียนและชุมชนปลอดขยะน่าอยู่ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และชุมชน มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ การลด การคัดแยกขยะ การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 

2.  เพ่ือบูรณาการการจัดกระบวนการเรียนการสอนเรื่องการจัดการขยะ โดยใช้หลัก 3Rs 
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3.  เพ่ือปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 

3.  เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 19  คน และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง  
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 223 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ โรงเรียนบ้านทับกี่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 

ด้านคุณภาพ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร
จัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs คือ การลดการใช้ขยะ การนำมาใช้ซ้ำ  และการนำขยะไปรีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช้
ใหม่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
4.  แนวทางการดำเนินงาน 

4.1  ผู ้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการนักเรียน และครูกลุ ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณะกรรมการทุกสายชั้น และบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

4.๒ ระยะเวลาดำเนินงาน ตลอดปีการศึกษา ๒๕64  
4.๓ ขั้นตอนการดำเนินงาน  

4.๓.๑  สำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหา 
4.๓.๒  เสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ 
4.๓.3  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  
4.๓.4  ประชุมวางแผนดำเนินงาน กำหนดกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
4.๓.5  จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ 
4.๓.6  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ  
4.๓.7  ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด มีกิจกรรม 1๐ กิจกรรมดังนี้ 

1.  กิจกรรมเรื่องเล่าเช้านี้ @ Tubkee School 
2.  กิจกรรมขยะแลกแต้ม 
3.  กิจกรรม การเรียนรู้ขยะครบวงจร  ใช้หลัก 3Rs 
4.  กิจกรรม ตักให้พอเพียง กินให้หมด ลดขยะ 
5.  กิจกรรม รักษ์โลก ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ 
6.  กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา 
7.  กิจกรรม โรงเรียนสีเขียว 
8.  กิจกรรมการเก็บ และคัดแยกขยะในชุมชน 
9.  ฐานการเรียนรู้ น้ำหมักชีวภาพ 
10.  ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยพืชสด 
11.  ฐานการเรียนรู้ผักปลอดสารพิษ 

4.๓.8  ติดตามและประเมินกิจกรรม 
4.๓.9  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
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5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินการ 
1.  สำรวจสภาพปัจจุบันและ
ปัญหา 

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

2.  เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

          

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

          

ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
กำหนดกิจกรรมและมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

          

จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์           
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โครงการ 

          

ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่
กำหนด 

          

ติดตามและประเมินกิจกรรม           
สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

          

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำนวน  8,000 บาท 
-  ค่าเอกสาร  1,000  บาท 
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์  7,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 
-  งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน การคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ 
2.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงาม ปลอดขยะ และมีบรรยากาศวิชาการที่เอื ้อต่อการ

เรียนรู้ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ 

-  แบบบันทึกปริมาณขยะ จำแนกแต่ละประเภท 
-  แบบบันทึก ขยะแลกแต้ม 
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ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ)    (นางสาวมุจลินท์  ศรีจริยา) 
 
     ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 

 
 

กิจกรรมเรื่องเล่าเช้านี้ @ Tubkee School 
 

   

  
กิจกรรม การเรียนรู้ขยะครบวงจร  ใช้หลัก 3Rs 

 

กิจกรรมขยะแลกแต้ม 



๑๐ 

 

 

 
 
 

. 

 

 

R=Reduce (ลดการใช้) ใช้กระติ๊บข้าวแทนการใช้ถุงพลาสติก ใช้ขวดน้ำและแก้วน้ำ แทนการใช้แก้วพลาสติก 



๑๑ 

 

 
 
R=Reuse (ใช้ซ้ำ) การนำขยะมาทำเป็นชุดรีไซเคิล  และการนำกระดาษมาพันเป็นลูกปัดทำเป็นสายคล้องแมส 

 

 
 

R=Recycle (รีไซเคิล) การคัดแยกขยะ ที่ได้จากการแลกแต้มของนักเรียนเพ่ือขายและนำไปรีไซเคิลต่อไป 
 

กิจกรรม ตักให้พอเพียง กินให้หมด ลดขยะ 
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กิจกรรม รักษ์โลก ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ 

  

  

  
 
 

กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา 
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ประชุมปรึกษาหารือ คณะทำงาน ดังนี้  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการนักเรียน 

 
กิจกรรม โรงเรียนสีเขียว 

 

  

  

  
 



๑๔ 

 

กิจกรรมการเก็บ และคัดแยกขยะในชุมชน 
 

  

 
 

 
ฐานการเรียนรู้ น้ำหมักชีวภาพ 

  
 



๑๕ 

 

  
ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยพืชสด 
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ฐานการเรียนรู้ผักปลอดสารพิษ 
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ส่วนที่ ๓ 
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย 

๓.๑ กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในและนอกโรงเรียน (ควรระบุรายละเอียด กิจกรรม
หรือวิธีการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ แนวคิด กระบวนการเรียนรู้ ขั้นตอนถ่ายทอดความรู้สู ่ผู ้เรียนหรือ
บุคลากรภายในสถานศึกษา องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด) 

1.  กิจกรรม: เรื่องเล่าเช้านี้ @ Tubkee School 
แนวคิด   จัดกิจกรรมเรื่องเล่าเช้านี้นำเสนอความรู้และวิธีบริหารจัดการขยะ ด้วยหลัก 3Ms 
กระบวนการ/ขั้นตอน นักเรียนแบ่งเวร นำเสนอความรู้ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ @ Tubkee School 

องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด  
1.  สถานการณ์ขยะในประเทศไทย 
2.  การบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs 
3.  การคัดแยกขยะ 
4.  การทำปุ๋ยพืชสด  
5.  การทำน้ำหมักชีวภาพ 
6.  การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ 
7.  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
8.  ประชาสัมพันธ์ขยะแลกแต้ม 
 

 
 

รายการเรื่องเล่าเช้านี้ @ Tubkee School 
 
2.  กิจกรรมการเรียนรู้ขยะครบวงจร  ใช้หลัก 3Rs 

แนวคิด   จัดฐานการเรียนรู้ขยะครบวงจร  โดยใช้หลัก 3Rs 
กระบวนการ/ขั้นตอน ฐานการเรียนรู้ ขยะครบวงจร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
   ประกอบด้วย  ฐานการเรียนรู้ 
    1.  ฐานการคัดแยกขยะ 
    2.  ฐานการทำปุ๋ยหมัก 
    3.  ฐานการทำน้ำหมักชีวภาพ 
    4.  ฐานรีไซเคิล 



๑๘ 

 

    5.  ฐานธนาคารขยะ 
องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้  5 ฐาน คือฐานการคัด
แยกขยะ ฐานการทำปุ๋ยหมัก ฐานการทำน้ำหมักชีวภาพ ฐานรีไซเคิล และฐานธนาคารขยะ โดยถ่ายทอด
ความรู้ดังนี้ 
  ฐานการคัดแยกขยะ  ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 4 ประเภท 
     1.  ถังขยะสีเขียว ใช้ทิ้งขยะ ที่ย่อยสลายได้ 
     2.  ถังขยะสีเหลือง  ใช้ทิ้งขยะรีไซเคิล 
     3.  ถังขยะสีแดง  ใช้ทิ้งขยะอันตราย 
     4.  ถังขยะสีน้ำเงิน  ใช้ทิ้งขยะท่ัวไป 
  ฐานการทำปุ๋ยหมัก ให้ความรู้การนำใบไม้มาทำเป็นปุ๋ยหมัก โดยน้ำใบไม้มาใส่ในท่อ
ซีเมนต์เทสลับกับขี้หมูเป็นชั้นๆ  และทำไม้ไผ่รอบๆ ต้นไม้จากนั้นกวาดใบไม้ใส่ลงไป เพื่อให้ใบไม่ย่อยเป็นปุ๋ย
หมักต่อไป 
  ฐานการทำน้ำหมักชีวภาพ  น้ำเศษอาหารที่ได้จากห้องครัวมาทำน้ำหมักชีวภาพ เพ่ือ
ใช้ในการดับกลิ่นห้องน้ำ หรือเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ 
  ฐานรีไซเคิล นำขยะมารีไซเคิลเป็นของใช้ เช่น การนำกระดาษมาม้วนรีไซเคิลทำเป็น
เครื่องประดับเป็นต้น 
  ฐานธนาคารขยะ  ธนาคารขยะจะบริหารงานโดยคณะกรรมการนักเร ียน ซึ ่งมี
กระบวนการต่อไปนี้ 

1.  ให้นักเรียนทุกคนนำขยะรีไซเคิลมาแลกแต้ม 1 ชิ้น ต่อ 1 คะแนน 
2.  จากนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารจะนำขยะไปเก็บไว้ยังธนาคาร เจ้าหน้าที่  
3.  เจ้าหน้าที่ควบคุมการซื้อขายจะนำขยะไปขาย เดือนละ 1 ครั้ง 
4.  เจ้าหน้าที่การเงินจะเก็บรวบรวมเงินที่ขายขยะได้แต่ละรอบ 
5.  เจ้าหน้าที่บัญชีจะสรุปเงินที่ขายขยะได้ในแต่ละเดือน 
6.  เมื่อสิ้นปีการศึกษา สรุปยอดเงินท่ีได้และนำเงินมาพัฒนาโรงเรียน 

 
 
ฐานธนาคารขยะ       ฐานะคัดแยกขยะ 
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      ฐานปุ๋ยหมัก 
 

 
      ฐานน้ำหมัก 
 

 

 
      ฐานรีไซเคิล 
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๓.๒ การพัฒนาครู/บุคลากรเพ่ือนำไปสู่กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ  
กิจกรรม/วิธีการ ประชุมให้ความรู้ กับคณะครู 
รายละเอียด ประชุมให้ความรู้หรือการจัดการขยะให้กับครูและบุคลากร เพ่ือนำความรู้

ลงสู่การปฏิบัติ 
 

 

 
 
๓.๓ กระบวนการส่งเสริมการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน  

กิจกรรม ส่งเสริมความรู้การจัดการขยะในโรงเรียน โดยใช้หลัก 3Rs 
แนวคิด ส่งเสริมความรู้การจัดการขยะในโรงเรียน โดยใช้หลัก 3Rs  คือ R=Reduce (ลด

การใช้) R=Reuse (ใช้ซ้ำ) และ .R=Recycle (รีไซเคิล) 
กระบวนการ/ขั้นตอน 
ส่งเสริมความรู้การจัดการขยะในโรงเรียน โดยใช้หลัก 3Rs  คือ R=Reduce (ลดการใช้) R=Reuse 

(ใช้ซ้ำ) และ R=Recycle (รีไซเคิล) 
1.  R=Reduce (ลดการใช้)  

1.  โรงเรียนรณรงค์ให้นักเรียนใช้กระติ๊บข้าวเหนียวแทนการใช้ถุงพลาสติก 
2.  โรงเรียนรณรงค์ให้นักเรียนใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนการใช้แก้วพลาสติก 
3.  โรงเรียนรณรงค์ให้นักเรียนงดการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์ให้ใช้ภาชนะที่ทำความสะอาด

แล้วนำกลับมาใช้ได้ก่ีครั้ง 
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2.  R=Reuse (ใช้ซ้ำ) 
1.  การนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนำมาทำเป็นเครื่องประดับ ไม้นวดสปา แล้วนำกลับมาใช้ใหม่

ได ้
3.  R=Recycle (รีไซเคิล) 

1.  โรงเรียนจัดตั้งฐานธนาคารขยะ เพื่อให้นักเรียนนำขยะ รีไซเคิลมาแลกแต้ม จากนั้น
จำหน่ายเพื่อส่งให้โรงเรียนรีไซเคิลขยะต่อไป 

 
ผลที่ได้รับ/ผลสำเร็จ นักเร ียนให้ความร ่วมมือในการคัดแยกขยะเพื ่อนำมาแลกแต ้มกับ

คณะกรรมการนักเรียน เป็นจำนวน ซึ่งแรงจูงใจของนักเรียนคือ ถ้าใครได้เต็มเยอะที่สุด ในช่วงชั้นจะได้รับ
รางวัลและเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณเดือนละ 1 ครั้ง ทำให้ขยะรีไซเคิลในโรงเรียนถูกแยกออกมา 100 
เปอร์เซน็ต์  จากนั้นขยะที่ได้จะนำไปจำหน่าย เก็บสะสมเพื่อพัฒนาโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 
R=Reduce (ลดการใช้) 

ใช้กระติ๊บข้าว และแก้วน้ำ แทนการใช้พลาสติก 

  
 
 
 
R=Reuse (ใช้ซ้ำ) 
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การนำขยะมาทำเป็นชุดรีไซเคิล   
การนำเอากระดาษที่ใช้แล้วมาพันเป็นลูกปัด เพ่ือทำ เครื่องประดับ ที่นวดตัว และสาร

คล้องแมส 
๓.๔  การบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนและความเหมาะสมขององค์ความรู้  (ควรระบุกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะ จำนวนชั้นเรียนหรือช่วงชั้นเรียนที่มีการนำมาใช้ในการเรียนการ
สอนการจัดทำหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะในสถานศึกษา ความเหมาะสมขององค์ความรู้) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ช่วงชั้น/ชั้นเรียน  ประถมศึกษาปีที่ 5 
กิจกรรม/องค์ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะ  1.  ถังขยะสีเขียว ใช้ทิ้งขยะ ที่ย่อยสลายได้ 

2.  ถังขยะสีเหลือง  ใช้ทิ้งขยะรีไซเคิล  3.  ถังขยะสีแดง  ใช้ทิ้ง
ขยะอันตราย  4.  ถังขยะสีน้ำเงิน  ใช้ทิ้งขยะทั่วไป 

วิธีการ/เครื่องมือ การคัดแยกขยะ โดยการเต้นเพลงรักเลยไม่ทิ้งขยะ และให้ความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะ ทั้ง 4 ถัง คือ 1.  ถังขยะสีเขียว 2.  ถังขยะ
สีเหลือง  3.  ถังขยะสีแดง  4.  ถังขยะสีน้ำเงิน   

ผลที่ได้รับ/ผลสำเร็จ  นักเรียนเข้าใจและสามารถแยกขยะ ลงถูกถัง 
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การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ จากการเรียนการสอนในชั้นเรียนชั้น ป.5 

3.5 จุดเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
จุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  เรื่อง  การคัดแยกขยะ 
กิจกรรมภายในจุดเรียนรู้. การคัดแยกขยะ 4 ถัง 

องค์ความรู้ที่ได้รับ นักเรียนคัดแยกขยะลงในถังขยะ 4 ถัง ดังนี้ 1. ถังขยะสีเขียว ใช้
ทิ้งขยะ ที่ย่อยสลายได้  2. ถังขยะสีเหลือง  ใช้ทิ้งขยะรีไซเคิล  3. 
ถังขยะสีแดง  ใช้ทิ้งขยะอันตราย  4. ถังขยะสีน้ำเงิน  ใช้ทิ้งขยะ
ทั่วไป 

จุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  เรื่องการทำปุ๋ยหมัก  
กิจกรรมภายในจุดเรียนรู้. การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ในโรงเรียน 
องค์ความรู้ที่ได้รับ  การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ โดยการใช้ใบไม้ สลับกับขี้หมูสลับเป็น

ชั้นๆ  และการนำไม้ไผ่มารอบใต้ต้นไม้เพื่อใส่ใบไม้สำหรับทำปุ๋ย
หมัก 

จุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ 
กิจกรรมภายในจุดเรียนรู้. การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่เหลือจากห้องครัว ของโรงเรียน 
    และการทำน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย 
องค์ความรู้ที่ได้รับ ได้รับความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่เหลือจากห้องครัว 

ของโรงเรียนและการทำน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย 
 

จุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  ฐานรีไซเคิล 
กิจกรรมภายในจุดเรียนรู้. การนำกระดาษที่ใช้แล้ว มาทำเป็นเครื่องประดับ  และไม้นวด 
องค์ความรู้ที่ได้รับ  รู้วิธีการ นำกระดาษที่ใช้แล้วมาพันเป็นลูกปัด แล้วนำมาร้อยเป็น

เครื่องประดับ และไม้นวด 
 

จุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  ฐานธนาคารขยะ 
กิจกรรมภายในจุดเรียนรู้. การนำขยะรีไซเคิลที่ได้จาการแลกแต้ม
ของนักเรียนรวบรวมเพ่ือขายทุกสิ้นเดือนในแต่ละเดือน ซึ่งนักเรียน



๒๔ 

 

ได้เรียรู้การทำธุรกิจขนาดย่อม มีเจ้าหน้าที่บัญชี  เจ้าหน้าที่การเงิน 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการแลกแต้ม และการขายขยะ 

องค์ความรู้ที่ได้รับ  นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจขนาดย่อม เกี่ยวกับการแยกขยะ
และจำหน่ายขยะ 

 

 
การคัดแยกขยะ 

  
 

เรื่องการทำปุ๋ยหมัก 

  
การทำน้ำหมักชีวภาพ 
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ฐานรีไซเคิล 
 

  
 

ฐานธนาคารขยะ 
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ส่วนที่ ๔ 
กระบวนการปลูกฝังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 

๔.๑ การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการมีส่วนร่วมให้กับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 
(ควรระบุถึงวิธีการ มาตรการหรือเทคนิคที่ทางสถานศึกษาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึก การ
ปรับพฤติกรรม และการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู ้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา สนใจเข้ามามีส่วนร่วมกับ
โครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาปลอดขยะ)  
กิจกรรม/รูปแบบ   โครงการขยะแยกแต้ม 

รายละเอียดการดำเนินงาน โครงการขยะแยกแต้ม บริหารงานโดยคณะกรรมการนักเรียน โดย
นักเรียนทุกคนที่มีขยะรีไซเคิลในมือ เช่น ขวดน้ำ ขวดชาเขียว โออิ
ชิ หรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว นำมาแลก 1 ขวด นับเป็น 1 แต้ม สมุด 
1 เล่ม นับเป็น 1 แต้ม นักเรียนคนใดไม่แต้มเยอะที่สุดในช่วงชั้น
ของตนเองจะได้รับรางวัลและเกียรติบัตร การคัดแยกขยะดีเด่น 
จากนั้นทุกสิ้นเดือนจะนำขยะไปจำหน่าย และเก็บรวบรวมเงินไว้
กับเจ้าหน้าที ่การเงิน เมื ่อสิ ้นปีการศึกษานำเงินที ่ได้มาพัฒนา
โรงเรียน 

ผลการปลูกฝังการมีส่วนร่วม นักเรียนทุกคนให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมการทำขยะรีไซเคิล
มาแลกแต้มกับทางธนาคารขยะ 
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๔.๒ การมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ  
กิจกรรม/รูปแบบ   การเก็บขยะในชุมชน 
ผู้เรียนระดับ   ม.1-3   จำนวน 105 คน บทบาท  เก็บขยะในชุมชน 
ความสม่ำเสมอ    เดือนละ 1 ครั้ง 
บุคลากร  ครู จำนวน  8  คน บทบาท ควบคุมและช่วยนักเรียนเก็บขยะ 
 

กิจกรรม/รูปแบบ   การทำเขตรับผิดชอบ 
ผู้เรียนระดับ  อนุบาล-ม.3    จำนวน 227 คน บทบาท  เก ็บขยะในเขต

รับผิดชอบ แล้วคัดแยกขยะ 
ความสม่ำเสมอ   ทำทุกวัน 
บุคลากร  ครู จำนวน  19  คน บทบาท ควบคุมและช่วยนักเรียนเก็บขยะ 
 

กิจกรรม/รูปแบบ   กิจกรรมขยะแลกแต้ม 
ผู้เรียนระดับ  อนุบาล-ม.3    จำนวน 227 คน บทบาท  เก็บขยะรีไซเคิล 

เช่นขวดน้ำ กระดาษ มาแลกแต้ม โดยขยะ 1 ชิ้นต่อ แต้ม 1 แต้ม  
ความสม่ำเสมอ   ทำทุกวัน 
บุคลากร  ครู จำนวน  19  คน บทบาท ควบคุมดูแล  และให้ความรู้ 
 

  
 

  

กิจกรรมเก็บขยะในชมุชน 
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๔.๓ การมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคส่วนต่างๆ ภายนอกโรงเรียน เพ่ือดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ  
ชื่อภาคส่วน   องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 
กิจกรรม/รูปแบบ ที่มีส่วนร่วม อบต.อิปุ่ม ผู้นำชุมชน บ้านทับกี่ และผักเน่าร่วมกันเก็บขยะ 

นักเรียนและครูร่วมกันเก็บขยะภายในโรงเรียนบ้านทับกี่ 
บทบาท/การสนับสนุน  ช่วยกันเก็บขยะ และทำความสะอาดโรงเรียน 
 

 

 
4.4 การประเมินผลการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ  

4.4.1  วิธีการประเมิน  ประเมินจากปริมาณขยะที่มีแต่ละวัน 
ผลการประเมิน  ขยะมีปริมาณลดลง 

4.4.2  วิธีการประเมิน  ประเมินจากปริมาณขยะแลกแต้ม 
ผลการประเมิน  ปริมาณขยะแลกแต้มมีจำนวนมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท ำควำมสะอำดโรงเรียน

รว่มกบัชมุชน และอบต.อิปุ่ ม 
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ส่วนที่ ๕ 
การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะปลอดขยะโดยใช้หลัก 3Rs 

๕.๑ กิจกรรมการลด การใช้ซ้ำ และคัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (3Rs)  
กิจกรรมด้าน Reduce  การใช้กระติ๊บข้าว แทนการใช้ถุงพลาสติก 
วิธีการดำเนินงาน   รณรงค์ให้นักเรียนใช้กระติ๊บข้าวแทนการใช้ถุงพลาสติก  
กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ 
ผลลัพธ์    นักเรียนใช้กระติ๊บข้าว 100 เปอร์เซ็นต์ 
กิจกรรมด้าน Reduce  ใช้แก้วส่วนตัว แทนการใช้แก้วพลาสติก  
วิธีการดำเนินงาน   รณรงค์ให้นักเรียนใช้แก้วส่วนตัว แทนการใช้แก้วพลาสติก  
กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ 
ผลลัพธ์    นักเรียนใช้แก้วส่วนตัว 100 เปอร์เซ็นต์ 
กิจกรรมด้าน Reuse  การนำกระดาษที่ใช้แล้วมาทำเป็นเครื่องประดับ และไม้นวดสปา 
วิธีการดำเนินงาน นักเรียนนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาพันทำลูกปัดเพื่อทำการร้อยเป็น

เครื่องประดับและไม้นวดสปา 
กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลลัพธ์ นักเรียนสามารถนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นเครื่องประดับและ

ไม้นวดสปาได้ 
กิจกรรมด้าน Recycle  กิจกรรมขยะแลกแต้ม 
วิธีการดำเนินงาน  คณะกรรมการนักเรียนจัดทำโครงการธนาคารขยะแลกแต้ม โดย

ให้นักเรียนทุกคนนำขยะที่รีไซเคิลได้มาแลกแต้ม ถ้าใครได้แต้มมาก
ที่สุดในรอบ 1 เดือนจะได้รับรางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากนั้น
คณะกรรมการจะนำขยะไปขาย เมื่อครบปีการศึกษาก็จะนำเงินมา
พัฒนาโรงเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ 
ผลลัพธ์    นักเรียนให้ความร่วมมือ 100 เปอร์เซ็นต์ 

๕.๒ กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน 
กิจกรรม    น้ำหมักชีวภาพ   
วิธีการดำเนินงาน  นำเศษอาหารที่ได้จากการรับประทานอาหารของนักเรียนมื้อ

กลางวัน นำมาผสมกับกากน้าตาล และยีสต์ หมักท้ิงไว้ 1 เดือน 
จากนั้นนำมาดับกลิ่นห้องน้ำ และดบักลิ่นน้ำเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  105คน 
ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม 1 ปีการศึกษา  
ผลลัพธ์  นักเรียนมีความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ และสามารถจัดการ

ขยะเปียกได้ 
ปริมาณขยะอินทรีย์ที่รวบรวมได้เฉลี่ย 150 กิโลกรัม/เดือน 
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กิจกรรม    ปุ๋ยหมัก   
วิธีการดำเนินงาน  นำใบไม้ที่มีในโรงเรียนมาหมักกับปุ๋ยคอก สลับกันเป็นชั้นๆ 

จากนั้นรดน้ำพอชุ่ม 
กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน

 105 คน 
ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม 1 ปีการศึกษา  
ผลลัพธ์  นักเรียนมีความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก  และสามารถจัดการขยะ

อินทรีย์ได้ 
ปริมาณขยะอินทรีย์ที่รวบรวมได้เฉลี่ย 60 กิโลกรัม/เดือน 

 
รวมปริมาณขยะอินทรีย์ท่ีนำกลับมาใช้ประโยชน์ผ่านทุกกิจกรรมเฉลี่ย 210 กิโลกรัม/เดือน   
 
๕.๓ กิจกรรมการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน  

กิจกรรม   เครื่องประดับ ไม้นวด สายคล้องแมส จากกระดาษเหลือใช้ 
วิธีการดำเนินงาน  นำกระดาษมาตัดและพันเป็นลูกปัด แล้วนำมาร้อยเป็นเครื่องประดับ และ

ไม้สำหรับนวดและสายคล้องแมส 
กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรม

จำนวน 150 คน 
ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม 1 ปีการศึกษา 
ผลลัพธ์  นักเรียนสามารถนำกระดาษมาตัดและพันเป็นลูกปัด แล้วนำมาร้อยเป็น

เครื่องประดับ และไม้สำหรับนวดและสายคล้องแมส 
ปริมาณขยะรีไซคิลที่รวบรวมได้เฉลี่ย 15 กิโลกรัม/เดือน  
 

กิจกรรม   การคัดแยกขยะรีไซเคิล (ขวดพลาสติก) 
วิธีการดำเนินงาน  นำขวดพลาสติกที่ใช้ในโรงเรียน เอาสติ๊กเกอร์ออก จากนั้นเปิดฝาขวด บิด

ขวดให้มีขนาดเล็กลง เก็บไว้จำหน่าย เดือนละ 1 ครั้ง 
กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรม

จำนวน 150 คน 
ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม 1 ปีการศึกษา 
ผลลัพธ์   นักเรียนสามารถแยกขยะรีไซเคิลได้ 

ปริมาณขยะรีไซคิลที่รวบรวมได้เฉลี่ย 20 กิโลกรัม/เดือน  
รวมปริมาณขยะรีไซเคิลที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ผ่านทุกกิจกรรมเฉลี่ย 35 กิโลกรัม/เดือน 
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๕.๔ กิจกรรมการจัดการขยะทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน  
กิจกรรม   การคัดแยกและการกำจัดขยะทั่วไป 
วิธีการดำเนินงาน  นักเรียนแยกขยะ ทั่วไป จากนั้นนำไปกำจัดที่เตาเผาขยะ 
กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 215 คน 
ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม  1 การศึกษา 
ผลลัพธ์   นักเรียนสามารถคัดแยกขยะได้  และกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี 

ปริมาณขยะทั่วไปที่รวบรวมได้เฉลี่ย 16  กิโลกรัม/เดือน 
รวมปริมาณขยะท่ัวไปท่ีนำกลับมาใช้ประโยชน์ผ่านทุกกิจกรรมเฉลี่ย 16 กิโลกรัม/เดือน     
 
๕.๕ กิจกรรมการจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียน 
(กิจกรรมการให้ความรู้แก่ผู้เรียน/อันตรายจากขยะอันตราย หรือ กิจกรรมที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย
อย่างถูกวิธี) 

กิจกรรม   กิจกรรมคัดแยกและกำจัดขยะอันตราย 
วิธีการดำเนินงาน  นักเรียนคัดแยกขยะอันตราย และกำจัดโดยวิธีการฝัง 
กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ร่วมกิจกรรมจำนวน  105 คน 
ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม 1 ปีการศึกษา 
ผลลัพธ์   นักเรียนสามารถคัดแยกขยะอันตราย และกำจัดโดยวิธีการฝัง 
ปริมาณขยะอันตรายทีร่วบรวมได้เฉลี่ย 3 กิโลกรัม/เดือน 

รวมปริมาณขยะอันตรายท่ีนำกลับมาใช้ประโยชน์ผ่านทุกกิจกรรมเฉลี่ย 3 กิโลกรัม/เดือน   
 
5.6 ระบบเอกสารและข้อมูล การวิเคราะห์ การแสดงผลข้อมูล และการติดตามประเมินผล 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในไฟล์ Microsoft excel 
ข้อมูลปริมาณขยะรวมทั้งสถานศึกษา 8.8 กก./วัน 
ข้อมูลปริมาณขยะอินทรีย์  8.8 กก./วัน เฉลี่ยต่อคน 0.004  กก./วัน 
ข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิล  1  กก./วัน  เฉลี่ยต่อคน 0.01 กก./วัน 
ข้อมูลปริมาณขยะทั่วไป  0.53 กก./วัน เฉลี่ยต่อคน 0.0024  กก./วัน 
ข้อมูลปริมาณขยะอันตราย 0.1 กก./วัน เฉลี่ยต่อคน 0.0004  กก./วัน 

ประโยชน์ที่ได้รับ/การใช้ประโยชน์ข้อมูล นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมินปริมาณขยะ แต่ละชนิด เพ่ือ
วางแผนในการจัดการขยะ และเพ่ือประเมินผลโครงการ 
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ส่วนที่ 6 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  
6.๑ การจัดการขยะมูลฝอยโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
กิจกรรม 
ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร  

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้ในการจัดการเรื่องขยะ ดังนี้ 
1.  ความพอประมาณ คือ 

1.1  เลือกซื้อของพอประมาณไม่เกินตัว ไม่ซื้อสิ่งของโดยไม่จำเป็น  
1.2  เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดขยะ 
1.3  นำขยะรีไซเคิลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

2.  ความมีเหตุผล 
2.1  ใช้เหตุผลในการเลือกอุปโภค บริโภค สินค้าท่ีไม่ก่อให้เกิดขยะ 
2.2  ใช้เหตุผลในการเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัดให้คุ้มค่า 

3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.1  วางแผนการดำเนินงานการจัดการขยะ 
3.2  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
3.3  ป้องกันตนเองจากอันตรายจากขยะ 

4 เงื่อนความรู้ 
-  ใช้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการขยะ 

5.  เงื่อนไขคุณธรรม 
-  คุณธรรมเรื่องการรักความสะอาด  การมีระเบียบวินัย  รักสิ่งแวดล้อม 

 
6.๒ การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (การประหยัด
น้ำ ประหยัดไฟ การอนุรักษ์น้ำ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น) 

กิจกรรม   การอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน 
วิธีการดำเนินงาน  รณรงค์ให้นักเรียนอนุรักษ์น้ำและไฟในโรงเรียน เช่นการติดป้ายคำเตือน  

การส่งสายตรวจการปิดน้ำและไฟเมื่อไม่ใช้ 
กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม 215 คน 
ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม 1 ปีการศึกษา 
ผลลัพธ์  นักเรียนใช้น้ำและไฟอย่างประหยัด 

 



๓๓ 

 

 
 

 

 
 

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้ 

เกิดขยะ 

ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า 

ปิดน้ำ ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ 



๓๔ 

 

ส่วนที่ 7 
ผลสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะะ 

7.๑ ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม     
วิธีการวัดผล  ใช้แบบประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ใช้  ประเมินการมีส่วนร่วม  ประเมินปริมาณขยะ 
ผลสำเร็จ  นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ จำนวนขยะลดลง 

7.๒ ความยั่งยืนในการดำเนินงาน       
กระบวนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ กระบวนการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3Rs  
วิธีดำเนินการ  นักเรียนช่วยกันคัดแยกขยะ ตามหลัก 3Rs คือ ใช้น้อย  ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้

ใหม่  และจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อนำขยะที่ผ่านการแลกแต้มหรือผ่านการคัด
แยกมาจำหน่ายและเก็บรวบรวมเงินไว้ทำประโยชน์ในสิ้นปีการศึกษา 
    

ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำความรู้เรื่องการจัดการขยะ 
การคัดแยกขยะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
 

 

 
 

โรงเรียนสะอาดน่าอยู่ร่มรื่นเกิดจากความ
ร่วมมือของ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน 

 


