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คณะกรรมการ Eco คือ แกน

น าส าคัญในการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของ Eco-Schools 

process และจะเป็นตัวแทน

ของ Eco-Schools อีกด้วย

• คณะกรรมการ Eco ต้องมั่นใจ

ว่าทุกคนในโรงเรียนรับรู้และ

เข้าใจโครงการ Eco-Schools

• คณะกรรมการ Eco ต้องจัดการ

ประชุมอย่างสม่ าเสมอเพื่อพูดคุย

ในประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมที่

จะด าเนินการ

คณะกรรมการ Eco ต้องถูกน า

โดยนักเรียน โดยมีนักเรียนเป็น

สมาชิกส่วนมาก และอาจประกอบ

ไปด้วย คุณครู พนักงาน แม่บ้าน 

ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และ ตัวแทน

ชุมชน หรือผู้เกี่ยวข้อง

หน้าที่ สมาชิก

คณะกรรมการ Eco

ความหมาย



ENVIRONMENTAL
REVIEW
การทบทวนสิ่งแวดล้อม
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• สร้างความม่ันใจว่าชุมชุนรอบข้างโรงเรียน

สามารถท างานร่วมกับโรงเรียน และ Eco 

Committee ในการทบทวนสิ่งแวดล้อม ที่

ส าคัญคือเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคน

ในการทบทวนปัญหาสิ่งแวดล้อม

• ผลลัพธ์ของการทบทวนปัญหาสิ่งแวดลอ้มเปน็

ข้อมูลในการท า Action Plan

การทบทวนสิ่งแวดล้อม

• ทบทวนปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน สิ่งที่ดี สิ่ง

ที่ต้องปรับปรุง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขในขั้นต่อไป

• เป้าหมายคือ การตรวจสอบประเด็นทางด้าน

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชุนรอบข้าง

• 12 หัวข้อสิ่งแวดล้อมควรถูกประเมินทุกปี (โรงเรียน

สามารถเลือกหัวข้อสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่ตัวเองสนใจได้)



ACTION PLAN
การออกแบบ

แผนกิจกรรม
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Action Plan คือส่วนส าคัญของการท างาน Eco-Schools 

โดย Action Plan ควรถูกพัฒนาโดยผลลัพธ์ของการ

ทบทวนปัญหาสิ่งแวดล้อม

สร้าง Action Plan เพื่อแก้ปัญหา และ ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

โดย Action Plan ควรประกอบด้วย ขั้นตอนการลงมือท า 

บุคคลผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน และ ระยะเวลาที่จะ

ส าเร็จตามเป้าหมาย

ใช้การทบทวนปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อระบุความส าคัญของ

ปัญหาในโรงเรียนที่ควรได้รับการแก้ไขก่อนตาม 12 หัวข้อ

สิ่งแวดล้อม แนะน าให้ด าเนินงานไม่เกิน 3 หัวข้อ

สิ่งแวดล้อมต่อปีการศึกษา

หัวข้อสิ่งแวดล้อม

ส่วนส าคัญ ส่วนประกอบ

Action Plan ควรจะให้นักเรียนทุกคน

มีส่วนร่วมในการออกแบบ

นักเรียน

ACTION PLAN



CURRICULUM 
LINKS
เชื่อมโยงหลักสูตร

04



นอกจากเพื่อยกระดับให้กับ Eco-Schools การ

เชื่อมโยง Eco-Schools กับหลักสูตรการสอน

ของโรงเรียนจะช่วยยืนยันถึงการบูรณาการ

กิจกรรมภายในโรงเรียน

บูรณาการกิจกรรมของ Eco-Schools เข้า

กับหลักสูตรของโรงเรียน โดยผ่านวิชาเรียน 

เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและพลเมือง 

สิ่งแวดล้อม ศิลปะ ภาษาอังกฤษ หรือ วิชา

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วิชาเรียนบูรณาการ

เชื่อมโยงหลักสูตร



INFORMING &
INVOLVING
ให้ข้อมูลและ

มีส่วนร่วมกับชุมชน
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ให้ทุกคนมสีว่นรว่ม!

กิจกรรมไม่ควรถูกจ ากัดแต่ในโรงเรียน นักเรียน

สามารถน ากิจกรรมไปท าที่บ้าน หรือน า

กิจกรรมท่ีบ้านมาต่อยอดที่โรงเรียน

ทั้งโรงเรียนเขา้ร่วม

เป็นสิ่งส าคัญที่จะให้ทุกคนในโรงเรียนเข้ามามีส่วน

ร่วม และน าไปสู่การมีส่วนร่วมกับชุมชนภายนอก

ให้ชุมชุนภายนอกรับรู้และเข้าใจใน Eco-School

วิธีการหลากหลาย

การให้ข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สามารถเป็นได้หลายรูปแบบ เช่น 

การประชุมนักเรียน บอร์ดกิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ การแสดงละคร

ประจ าปี การประกวด จดหมายข่าวถึงผู้ปกครองและภาคธุรกิจใกล้โรงเรียน

งานประจ าปี

งานประจ าปีทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้นักเรียน

ทั้งโรงเรียนมีส่วนร่วมและเชิญบุคคลภายนอก เช่น 

ชุมชนรอบข้าง งานประจ าปีสามารถเป็นในรูปแบบ

ของ งานกีฬาสี งานแฟร์ นิทรรศการ งานวัน

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมกับชุมชน



MONITORING 
& EVALUATION
สังเกตและประเมินผล
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เพื่อที่จะค้บพบว่าการด าเนินกิจกรรม

สามารถเข้าสู่เป้าหมายได้ตาม 

Action Plan หรือไม่ จ าเป็นต้องมี

การสังเกตและประเมิน เพื่อชี้วัดความ

คืบหน้า

เพื่อ?
• วิธีการสังเกตที่ใช้ขึ้นอยู่กบัเป้าหมาย 

และเกณฑ์การช้ีวัดควรสอดคลอ้งกับกบั 

Action Plan

• การประเมินควรเป็นไปตามการ

สังเกตการณ์ การประเมิ

• ความส าเร็จของการประเมินจะช่วยให้

สามารถปรับปรุง Action Plan ให้ดี

ขึ้นได้ หากจ าเป็น

อย่างไร?

การสังเกตและประเมินผลเป็น

ขั้นตอนที่สามารถท าได้ในทุก

เวลาระหว่างการด าเนินงาน

สังเกตและ

ประเมินผลอยู่เสมอ!

สังเกตและประเมินผล



ECO-CODE พันธกิจ Eco
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การสร้างพันธกิจ Eco

• พันธกิจ Eco คือ ข้อความที่แสดงถึงการ

ให้ค ามั่นของโรงเรียนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

• ควรจะจดจ าได้ง่าย และ เข้าถึงทุกคน

ภายในโรงเรียนได้

• รูปแบบของพันธกิจ Eco ยืดหยุ่น 

สามารถเป็นได้ทั้งเพลง รูปภาพ กลอน 

ค าขวัญ หรือ อื่นๆ

พันธกิจ Eco



พันธกิจ Eco

การสร้างพันธกิจ Eco

• พันธกิจ Eco-Code ควรประกอบด้วยจุดประสงค์

หลักที่มีใน Action Plan

• นักเรียนเป็นตัวหลักในการพัฒนา สรรค์สร้าง 

พันธกิจ Eco เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อพันธ

กิจที่พวกเขาสร้างขึ้น

• เนื้อหาของพันธกิจ Eco ควรถูกประเมินใหม่ทุกปี

เพื่อสร้างความม่ันใจว่า พันธกิจ Eco ได้สะท้อน

ถึงเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดลอ้มของโรงเรียนจริง



มีค ำถำมเพิ่มเติม?

Thitin@wwf.or.th
+66 944843373

ขอบคุณค่ะ


