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Eco-Schools
โครงการ Eco-Schools คือโครงการเก่ียวกับการบูรณาการการเรยีนรู้ 

และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำ หรับโรงเรียน มี
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 50,000 โรงเรียนใน 67 ประเทศทั่วโลก
    www.wwf.or.th/what_we_do/eco-schools

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)
World Wild Fund For Nature (WWF) คือหนึ่งในองค์กรเพื่อ 

การอนุรกัษ์ที่ ได้รบัความเชือ่ถือมากทีสุ่ดและเป็นอิสระมากทีสุ่ดแห่งหน่ึง มีผู้ ให้ 
การสนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคน และมีเครือข่ายทำ งานอยู่ ในประเทศต่าง ๆ 
กว่า 100 ประเทศทั่วโลก พันธกิจของ WWF คือ ลดการบุกรุก และยับยั้งการ
ทำ ลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก พร้อมกับ
สร้างอนาคตใหม่ ให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ด้วย
การอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางช ีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้ม ี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันให้เกิดการลดมลภาวะและ
ลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง
    www.wwf.or.th

มูลนิธิเพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อม (FEE)
Foundation of Environmental Education (FEE) คือองค์กร

ไม่แสวงหาผลกำ ไรที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านโครงการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาทั้งหมด 5 โครงการ คือ Eco-Schools, Young Reporters for the 
Environment, Blue Flag, Learning about Forest และ Green Key โดย 
WWF-ประเทศไทย ได้รับสิทธิ์ ในการบริหารและดำ เนินโครงการจาก FEE 
ตั้งแต่ปี 2016
    www.fee.global
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50,000
โรงเรียน

ประเทศทั่วโลก

ทรัพยากรบนโลกใบนี้เป็นของทุกคน โดยเฉพาะเหล่าเด็ก ๆ ที่จะ
เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ ในอนาคต โครงการ Eco-Schools น้ีถือเป็นการช่วยแนะนำ 
และเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ  ได้เรียนรู้และเข้าใจความสำ คัญของสิ่งแวดล้อม วิธีการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สร้างความเปลี่ยนแปลง 
เริ่มต้นจากในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในอนาคต

โครงการ Eco-Schools คือโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาระดับนานาชาติ 
ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนด้าน 
การศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการระหว่าง 
การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้จากการลงมือทำ  เริ่มต้นจากฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนไปสู่ช ุมชนรอบข้าง

ปัจจุบันมโีรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ Eco-Schools กว่า 

67
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เกิดความเข้าใจและตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
ผ่านการสังเกตปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัวและการชี้ ให้
เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองซึ่งจะช่วยส่งเสริมความ
คิดเชื่อมโยงของเด็ก ๆ และทำ ให้พวกเขาสามารถเข้าใจ
ผลกระทบในระดับที่กว้างขึ้นทั้งในระดับครอบครัว 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ หรือระดับโลก หล่อหลอม
ให้พวกเขามีความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมที่ลึกซึ้งและเกิด
ความตระหนักถึงความสำ คัญของสิ่งแวดล้อมรอบตัว

กิจกรรมเรยีนรู้นอกห้องเรยีน ด้วยการให้เด็ก ๆ
ได้ลงมือพัฒนาโรงเรียนของตนเองผ่านการทำ กิจกรรม
ที่หลากหลาย ทำ ให้พวกเขาได้ฝึกพัฒนาทักษะที่จำ เป็น
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสังเกต การวางแผน การแก้ไข
ปัญหา การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การประสาน
งานกับหน่วยงานอื่น ๆ การทำ งานเป็นกลุ่ม และความ
เป็นผู้นำ  นอกจากน้ียังเป็นการจำ ลองสภาพแวดล้อมการ
ทำ งานที่พวกเขาสามารถนำ ความรู้ที่ ได้จากในห้องเรียน
มาประยุกต์ ใช้กับกิจกรรมอีกด้วย 

สัมผัสประสบการณ์ของความสำ เร็จ เมื่อเด็ก ๆ  
สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของตนเองได้ 
ด้วยตนเอง รวมไปถึงระบบรางวัล Eco-Schools Award 
ของโครงการฯ ทำ ให้เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์ของการ
บรรลุเป้าหมายของตัวเอง ซึ่งช่วยส่งเสริมความมั่นใจใน
ตัวเองและความคิดเชิงบวก โดยมีรางวัลสูงสุดคือรางวัล 
International Green Flag ซึ่งได้รับการยอมรับใน
ระดับสากลด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
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โครงการ Eco-Schools มุ่งเน้นผลในระยะยาว
เราช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนแบบใหม่เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถ

เรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะที่จำ เป็นต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืนในอนาคต

>20%

30,000
คือจำานวนค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อ
ปีที่ลดลงจากการปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมการประหยัดพลังงาน

ปริมาณขยะที่ลดลงในโรงเรียน 
หลังจากมีการจดัการขยะอย่างจรงิจงั

67 ประเทศ

เข้าร่วมเครือข่ายกว่า

และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การจัดกิจกรรมสู่ความยั่งยืน
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WWF-ประเทศไทย ดำ เนินกิจกรรมเก่ียวกับเยาวชนเพ่ือปลูกฝังแนวคิด 
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
โรงเรียนและชุมชนรอบพื้นที่อนุรักษ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน และ
ได้รับเอกสิทธิ์ ให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ FEE (Foundation for 
Environmental Education) ในการดำ เนินโครงการ Eco-Schools ใน
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเบื้องต้นมโีรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ นนทบุรี และภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจำ นวน 20 โรงเรียน

ปัจจุบัน WWF-ประเทศไทย ดำ เนินงานในฐานะที่ปรึกษาเกี่ยวกับ 
รายละเอียดการดำ เนินการตามโครงการ Eco-Schools และเป็นผู้ประสานงาน 
ระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯในการประเมินรางวัล 
Eco-Schools Award ให้แก่โรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการทัว่ประเทศ โดยมุ่งเน้น
ให้เยาวชนได้มีพ้ืนที่ ในการเรียนรู้และลงมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่สำ คัญเพื่อการพัฒนาไปสู่สังคมที่
ยั่งยืนต่อไป

WWF-ประเทศไทย กับการดำ เนินการด้าน 
Eco-Schools

10



11



12



7 STEPS
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STEP 1
Eco Committee

STEP 2
Environmental Review

STEP 3
Action Plan

STEP   4 
Monitor and      Evaluation

หัวใจของการทำ โครงการ Eco-Schools 
มีทัง้หมด 7 ข้ันตอน โรงเรยีนของเราสามารถเป็น 
โรงเรยีน Eco-Schools ได้ง่าย ๆ เพียงดำ เนิน
งานตามลำ ดับ โดยขั้นตอนทั้งหมดมีดังน้ี
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STEP   4 
Monitor and      Evaluation

STEP 5 
Link to Curriculum

STEP 6 
Inform and Involve

STEP 7 
Eco-Code
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คณะทำ งาน Eco-Schools เป็นตัวแทนของ
ทุกคนในโรงเรียนในการดำ เนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
โครงการฯ และมีหน้าที่ดังน้ี

• ดำ เนินงานประเมินและปรบัปรงุนโยบาย 
ด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงเรียนที่มีผลกระทบกับ
โรงเรียนและชุมชนรอบข้าง

• เป็นตัวแทนในการประชุมต่าง ๆ เพื่อ
เสนอหัวข้อและเนื้อหาที่ครบถ้วนกับความสนใจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

• เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มผู้เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้เกิดการสื่อสารข้อมูลอย่างครบถ้วนและเกิด
เครือข่ายที่เข้มแข็ง

• มีการบูรณาการโครงการฯ เข้ากับแผน 
การดำ เนินงานของโรงเรียนและชุมชน

คณะทำ งาน Eco-Schools แม้จะมีนักเรียน 
เป็นผู้ดำ เนินงานหลัก แต่ควรประกอบด้วยตัวแทนจาก 
ทุกฝ่ายในโรงเรียนรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง เช่น

- ผู้อำ นวยการโรงเรียน
- ฝ่ายงานบริหารโรงเรียน
- ครู/อาจารย์
- นักเรียน 
- บุคลากรในโรงเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- ผู้ปกครอง
- ผู้แทนชุมชน

STEP 1
Eco Committee
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คณะทำางานน้ีอาจจะเกิดจากการคัดเลือกจากสมาชิกของกลุ่มหรือ
คณะทำ งานที่มีการทำ กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องอยู่เดิม เช่น ชมรมสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน หรืออาจแต่งตั้งหรือคัดสรรขึ้นใหม่ก็ได้

คณะทำ งานควรมีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง โดย
ในช่วงเริ่มต้นโครงการฯ อาจต้องมีการประชุมบ่อยครั้งกว่า เพื่อให้สามารถ 
ดำ เนินงานได้อย่างราบรื่นและควรมีการจดบันทึกการประชมุทุกครัง้เพ่ือเผยแพร่ 
ให้บุคคลอื่นในโรงเรียนรับทราบข้อมูลและความก้าวหน้าในการดำ เนินงาน 
โดยคณะทำางานที่เป็นนักเรียนควรเป็นผู้รับผิดชอบการจัดประชุมและการ
บันทึกประชุมเอง โดยมีผู้ ใหญ่เป็นผู้ ให้คำ แนะนำ 

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
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สุขภาพและคุณภาพชีวิต
(Health and well-being)

การจัดการขยะ
(Waste management)

พลังงาน
(Energy)

ทรัพยากรน้ำ 
(Water resource)

การเดินทาง
(Transportation)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate change)

ก้าวทันโลก
(Global citizenship)

ความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity)

พื้นที่ โรงเรียน 
(School ground)

การทบทวนสถานการณ์สิ่งแวดล้อม คือ  
การศึกษาสภาพแวดล้อมให้เห็นถึงภาพรวมของปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำ เนินงาน
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด

การจะทราบถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนนั้นสามารถทำ ได้ทั้งจากการสังเกต สอบถาม
ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสัมภาษณ์นักเรียนและ 
เจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียน โดยนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมสามารถช่วยเก็บข้อมูลและคณะทำางานนำา
ข้อมูลมาสรุปเป็นแนวทางในการวางแผนงานต่อไป

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่ควรให้
ความสนใจมีหัวข้อหลัก ๆ ทั้งหมด 9 หัวข้อ ได้แก่ 

STEP 2
Environmental 
Review
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หลังจากมีการเก็บข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ 
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและสรุปข้อมูลในหัวข้อที่
สนใจเรียบร้อยแล้ว เราสามารถนำ ข้อมูลเหล่านั้นมา
วิเคราะห์เพ่ือระบุปัญหาและเรียงลำ ดับความสำ คัญ
ของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งหลักในการเลือก
จัดทำ แผนการดำ เนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่พบควรเลือกเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบ
กับคนหมู่มาก มีความเร่งด่วน และสามารถดำ เนิน
โครงการให้สำ เร็จได้ โดยดูจากปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความยาก-ง่ายของวิธีแก้ปัญหา หรือ
งบประมาณที่ต้องใช้

แผนการดำ เนินงานที่ดีควรมีองค์ประกอบ
ท่ีครบถ้วน เพ่ือให้สามารถดำ เนินการได้จริง องค์ประกอบ
ที่จำ เป็น ได้แก่

• ปัญหาที่พบ
• รายละเอียดกิจกรรม
   (ชื่อและลักษณะกิจกรรมที่ต้องการทำ )
• วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
• เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ
• ระยะเวลา
• ผู้รับผิดชอบ
• งบประมาณ (ต้องระบุรายละเอียด)

STEP 3
Action Plan
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ปัญหา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
มีขยะประเภท
ขวดพลาสติก
เยอะ

“เปลี่ยนขวดเป็นเขียว”
• รณรงค์ ให้พกแก้วส่วนตัวมาเติมน้ำ เปล่า
ของโรงเรียนที่มีบริการอยู่
• ยกเลิกการนำ น้ำ ดื่มบรรจุขวดพลาสติกมา
แจกเวลามีกิจกรรมของโรงเรียน

ลดปริมาณขยะ 
(ขวดพลาสติก)

ปริมาณขยะ 
(ขวดพลาสติก) 
ลดลง 50% 

มิ.ย. – ก.ย. ทีมอโีค 500 บาท
(ค่าจัดทำ ป้าย

รณรงค์)

ไม่มีข้อมูลต้นไม้
ในโรงเรียน

“นักสำ รวจสีเขยีว”
• ร่วมกันสำ รวจต้นไม้พร้อมกรอกข้อมูลใน
แบบบันทึกที่กำ หนด
• รวบรวมข้อมูลจัดทำ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ว่ามีต้นอะไรบ้าง อยู่ส่วนไหนของโรงเรียน 
และใครเป็นผู้สำ รวจ

เพื่อบันทึก
ข้อมูลต้นไม้ ใน
โรงเรียน

มีข้อมูลต้นไม้ ใน
โรงเรียนอย่างน้อย 
50 ต้น

พ.ย. – ม.ค. ทีมอโีค/
ชมรม

พฤกษศาสตร์ 

100 บาท
(ค่าแบบ

บันทึกข้อมูล)

ตัวอย่างแผนการดำ เนินงานโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

สิ่งที่สำ คัญ คือ แผนการดำ เนินงานที่จัดทำ ขึ้นควรเป็นสิ่งที่สามารถ
ปฏิบัติสำ เร็จได้จริง สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบและตอบสนองต่อ
ความต้องการของคนในโรงเรียนและชุมชน โดยควรมีทั้งแผนระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว เพื่อให้ครอบคลุมและแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน
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ปัญหา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
มีขยะประเภท
ขวดพลาสติก
เยอะ

“เปลี่ยนขวดเป็นเขียว”
• รณรงค์ ให้พกแก้วส่วนตัวมาเติมน้ำ เปล่า
ของโรงเรียนที่มีบริการอยู่
• ยกเลิกการนำ น้ำ ดื่มบรรจุขวดพลาสติกมา
แจกเวลามีกิจกรรมของโรงเรียน

ลดปริมาณขยะ 
(ขวดพลาสติก)

ปริมาณขยะ 
(ขวดพลาสติก) 
ลดลง 50% 

มิ.ย. – ก.ย. ทีมอโีค 500 บาท
(ค่าจัดทำ ป้าย

รณรงค์)

ไม่มีข้อมูลต้นไม้
ในโรงเรียน

“นักสำ รวจสีเขยีว”
• ร่วมกันสำ รวจต้นไม้พร้อมกรอกข้อมูลใน
แบบบันทึกที่กำ หนด
• รวบรวมข้อมูลจัดทำ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ว่ามีต้นอะไรบ้าง อยู่ส่วนไหนของโรงเรียน 
และใครเป็นผู้สำ รวจ

เพื่อบันทึก
ข้อมูลต้นไม้ ใน
โรงเรียน

มีข้อมูลต้นไม้ ใน
โรงเรียนอย่างน้อย 
50 ต้น

พ.ย. – ม.ค. ทีมอโีค/
ชมรม

พฤกษศาสตร์ 

100 บาท
(ค่าแบบ

บันทึกข้อมูล)

การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้
เราสามารถวางแผนรายละเอียด
กิจกรรมได้ง่ายขึ้น
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Specific (มีความชัดเจน) คือ มีการระบุรายละเอียด
ของเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง และอาจรวมไปถึง 
การบอกเป็นจำ นวน เช่น ค่าไฟฟ้าลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ 
หรือปริมาณเศษอาหารลดลง 5 กิโลกรัม

Measurable (สามารถวัดผลได้) คือ เป้าหมายของเรา
จะต้องมีเครื่องมือสำ หรับวัดผลนั้น ๆ ด้วย เช่น การชั่ง
น้ำ หนัก หรือการทำ แบบสอบถาม

Attainable (บรรลผุลได)้ คือ สามารถทำ ให้ถึงเปา้หมาย 
ได้จริงภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรและเวลาที่เรามีอยู่ 
จำ กัดตามโครงการที่ตั้งไว้

Realistic (อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง) คือ ไม่ขัดแย้ง 
กับบริบทหรือวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นที่ยอมรับของ
สังคมทั่วไป

Timely (ระยะเวลาเหมาะสม) คือ กำ หนดช่วงเวลา
ที่ชัดเจนว่ากิจกรรมจะสิ้นสุดและจะมีการวัดผลเมื่อไร 
ระยะเวลาที่กำ หนดควรมีความเหมาะสมกับเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

การตั้งเป้าหมายแบบ SMART
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การหมั่นติดตามข้อมูลผลการดำาเนินงาน
ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถดำ เนิน
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ ในกรอบที่จะนำ ไป
สู่การบรรลุเป้าหมาย นอกจากน้ีข้อเสนอแนะจากการ
ทำ กิจกรรมและการเก็บข้อมูลยังช่วยให้คณะทำ งานฯ
สามารถประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำ งานให้
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ติดตามผลจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้าน
การมีความรับผิดชอบและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
กิจกรรมน้ี โดยวิธีการติดตามข้อมูลควรมีความเหมาะ
สมกับช่วงอายุของนักเรียนที่รับผิดชอบ และลักษณะ
ของข้อมูลที่ต้องรวบรวม เช่น

• ข้อมูลที่ ได้มาจากการตรวจวัดโดยตรง
ติดตามได้จากการเปลี่ยนแปลงของขยะที่อ่านค่าได้
จากเครื่องชั่งน้ำ หนัก ลักษณะของน้ำ เสียที่สังเกตได้
ด้วยสีและกลิ่น หรือปริมาณกระดาษที่ ใช้ที่คำ นวน
ได้จากใบเสร็จสั่งซื้อ

• ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกและมุมมองของ
บุคคล อาจติดตามได้จากแบบสอบถามและจากการ
สัมภาษณ์

• ข้อมูลจากภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ก่อนและหลัง
การดำ เนินกิจกรรม เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีความแม่นยำ 
ในการบ่งบอกพัฒนาการของการดำ เนินงาน

STEP 4
Monitor and 
Evaluation
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กระบวนการถัดไปที่สำ คัญอย่างยิ่ง คือ การประเมินผลจากข้อมูลที่ ได้ 
มาจากการติดตามผลการดำ เนินงาน โดยคณะทำ งาน Eco-Schools จะต้อง
ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกิจกรรม แล้วพิจารณาว่า

• การดำ เนินกิจกรรมประสบความสำ เร็จหรือไม่
• มีแนวทางอื่นที่อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าหรือไม่
• ต้องมีการดำ เนินงานเพิ่มเติมเพื่อการแก้ปัญหาหรือไม่

โครงการ Eco-Schools เป็นโครงการของทั้งโรงเรียน ดังนั้นการ
เผยแพร่ผลการตรวจติดตามและประเมินผลต้องมีการเผยแพร่ ให้ทั้งโรงเรียน
รับทราบ เช่น ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือวารสารโรงเรียน เพื่อให้ทุกคนมี
แรงผลักดันในการดำ เนินกิจกรรมจากผลการดำ เนินงานและการเปลี่ยนแปลง
ที่ชัดเจน

โรงเรียนวัดบางนาใน

24



การเชือ่มโยงกิจกรรมโครงการ Eco-Schools 
กับหลักสูตรเดิมเป็นการสร้างการรับประกันว่า 
Eco-Schools จะมีการบูรณาการกับทุกคนในโรงเรียน 
ทั้งน้ีควรเป็นการสอดแทรกปัญหาและกิจกรรม
ที่จับต้องได้เข้ากับรายวิชาที่มีอยู่เดิมโดยไม่ต้อง 
เปิดรายวชิาใหม่ข้ึนมา นอกจากน้ีการสอดแทรกกิจกรรม 
ของ Eco-Schools เข้ากับรายวิชาต่าง ๆ ยังช่วยเพิ่ม
ความน่าสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างของการ
เชื่อมโยงหัวข้อสิ่งแวดล้อมกับรายวิชาต่าง ๆ เช่น

ภาษา
• การนำ บทความหรือข่าวด้านสิ่งแวดล้อม

มาเป็นหัวข้อการสนทนาในห้องเรียน
• การสอนการเขยีนจดหมายถึงนักการเมือง 

นักวิชาการ นักธุรกิจ ผู้นำ ชุมชน บรรณาธิการหนังสือ 
ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่

คณิตศาสตร์
• การออกแบบและวิเคราะห์แบบสำ รวจ
• การสรปุและการนำ เสนอข้อมูล
• การสอดแทรกในโจทย์คณิตศาสตร์
• การจัดการด้านการเงิน

STEP 5
Link to Curriculum
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ศาสนา
• สอดแทรกหลักเกณฑ์ธรรมชาติกับหลัก

ความเชื่อของศาสนา
• สง่เสรมิความเข้าใจในเรือ่งการกระทำ ของ 

มนุษย์สามารถส่งผลทั้งดีและไม่ดีต่อบุคคลอื่นและ
สิ่งแวดล้อมอย่างไร

สังคม
• การจัดทำ แผนที่ของโรงเรียนและชุมชน

รอบข้าง พร้อมทั้งระบุพื้นที่ที่มีความสำ คัญ
• ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม
• การแสดงให้ถึงความเปล่ียนแปลงของโลก 

จากอดีตถึงปัจจุบัน

วิทยาศาสตร์
• การสำ รวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อม
• การสังเกตการปรับตัวของพืชและสัตว์
• การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มี

ต่อมนุษย์

ศิลปะ
• การออกแบบสื่อและการจัดนิทรรศการ

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
• เทคนิคการสื่อข้อมูลผ่านการใช้สื่อต่าง ๆ 

อย่างมีประสิทธิภาพ
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การสร้างการมีส่วนร่วมในวงกว้างไม่ว่า 
จะเป็นนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียน และชุมชน  
นอกจากจะเป็นการสร้างเครือข่ายในการร่วมแก้ไข 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการกระจายผลประโยชน์ 
ของผู้มีส่วนร่วมด้วย ผู้ปกครองและผู้ประกอบธุรกิจ 
ท้องถ่ินเองก็สามารถมีสว่นร่วมได้ ทัง้การให้คำ แนะนำ  
หรอืการสนับสนุนด้านเงินทุนเพ่ิมเติม เพ่ือให้โครงการ 
ประสบความสำ เร็จ ตัวอย่างการสร้างการมีส่วนร่วม
ในโครงการที่คณะทำ งานสามารถทำ ได้มีดังน้ี

การมีส่วนร่วมกับคนในโรงเรียน
• การจัดการเลือกตั้งเพื่อเลือกผู้แทนมา

เป็นคณะทำ งาน Eco-Schools
• การเผยแพร่ข้อมูลของโครงการทางสื่อ

ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อให้คนทั้งโรงเรียนสามารถ
ติดตามข้อมูลโครงการได้

• สำ รวจข้อมูลให้รอบด้านเพื่อรวบรวม
ข้อมูลอย่างครบถ้วน

• การจัดการแข่งขันการออกแบบ Eco-
Code หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

• จัดงานวัน Eco-Schools เพื่อเผยแพร่ 
ข้อมูลและเสรมิสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกิจกรรม

STEP 6
Inform and Involve
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การมีส่วนร่วมกับชุมชน
• จดัทำ แผน่พบัหรอืวารสารให้แก่ผู้ปกครองเพ่ือให้ทราบขา่วสารและ

ความคืบหน้าของโครงการฯ รวมถึงอาจจัดทำ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่น 
เช่น โปสเตอร์หรือสื่อสารผ่านอินเตอร์เนต

• จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อการขอรับการสนับสนุนโครง
การฯในอนาคต

• จดังานประชมุเพ่ือนำ เสนอกิจกรรมของโครงการ ผลการดำ เนินงาน 
และความสำ เร็จ

• จัดทำ โครงการร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยอาจร่วม 
ทำ ได้ ในทุกขั้นตอนทั้งการวางแผนหรือทำ การสำ รวจข้อมูลร่วมกับชุมชน

• เชิญคนในชุมชนมาร่วมงานวัน Eco-Schools หรือร่วมกิจกรรมใน
วันอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
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Eco-Code คือ พ ันธกิจและการให้คำ มั่น
ในการปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
ข้อความที่มีความหมายชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจ 
มีการระบุเป้าหมายตามแผนกิจกรรมและควรมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมหลักที่ โรงเรียนและชุมชนมี
ความเห็นชอบ ควรจัดวางไว้ ในจุดที่มีความโดดเด่นใน
โรงเรียน

นักเรียนควรเป็นศูนย์กลางในการเขียนและ
ออกแบบ Eco-Code เพื่อให้นักเรียนได้มีความเข้าใจ
ในคุณค่าและรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
ตาม Eco-Code น้ี

Eco-Code ควรมีการปรับปรุงทุก ๆ ปี 
เพื่อตอบโจทย์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีเปลี่ยนไป

STEP 7
Eco-Code

ECo-Code สามารถ
เป็นบทกลอน เพลง สัญลักษณ์ 
หรือท่าทางก็ได้
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โรงเรียนที่มีการดำ เนินโครงการ Eco-Schools ตาม 7 ขั้นตอน
ของการเป็น Eco-Schools ดังกล่าวและตรงตามเงื่อนไขของโครงการฯ ทาง
โรงเรียนสามารถสมัครเพื่อรับรางวัล Eco-Schools Award ได้โดยมีทั้งหมด 
3 ระดับดังน้ี

รางวัล Eco-Schools Award มีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ทางโรงเรียน
ได้รับรางวัล ทางโรงเรียนสามารถขอเข้ารับการประเมินใหม่ได้ทุกปี

สิ่งที่สำ คัญที่สุดของการดำ เนินโครงการ Eco-Schools คือการ
ดำ เนินโครงการอย่างต่อเน่ืองและเน้นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
ผลลัพธ์ที่มองเห็นในทันที

Green Flag
รางวัลธงเขยีว 

- มีกิจกรรมด้านสิ่ง
แวดล้อมอย่างน้อย 
2 หัวข้อ และเคยได้
รบัรางวัล Bronze 
Award หรือ Silver 
Award มาก่อน

Silver Award
รางวัลซิลเวอร์ 

- มีกิจกรรมด้านสิ่ง
แวดล้อมอย่างน้อย  
2 หัวข้อ

Bronze Award
รางวัลบรอนส์ 

- มีกิจกรรมด้านสิ่ง
แวดล้อมอย่างน้อย  
1 หัวข้อ

*Global Recognise!!
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  Eco Committee
• คณะทำ งานประกอบด้วยนักเรียนและ

บุคลากรในโรงเรียน
• มีการประชมุคณะทำ งานอย่างน้อย 2 คร้ัง 

ต่อปี

  Environmental Review
• มีการทบทวนสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

โดยคณะทำ งาน
• มีการสรุปปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

  Action Plan
• มีแผนการดำ เนินงานที่สอดคล้องกับ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
• คณะทำ งานเป็นผู้ดำ เนินกิจกรรม Eco-

Schools ในโรงเรียน
• มีการประชาสัมพันธ์แผนการดำ เนินงาน

ให้ทุกคนในโรงเรียนทราบ

  Monitoring and Evaluation
• มีการติดตามและประเมินผลการดำ เนิน

งานอย่างสม่ำ เสมอ
• มีการประชาสัมพันธ์ ให้ทุกคนสามารถ

ติดตามผลการดำ เนินงานและผลลัพธ์ของกิจกรรม

การพิจารณารางวัล Eco-Schools Award

Bro
nze

 Aw
ard
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  Link to Curriculum
• มีการบูรณาการปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรของโรงเรียน ในบาง

กลุ่มสาระวิชาและบางช่วงชั้น

  Inform and Involve
• ทุกคนในโรงเรียนรับทราบและเข้าร่วมกิจกรรม Eco-Schools  

ที่ดำ เนินงานในโรงเรียน
• มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึงในโรงเรียน

  Eco-Code
• มีการจัดทำ  Eco-Code เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
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  Eco Committee
• คณะทำ งานประกอบด้วยนักเรียน 

บุคลากรในโรงเรียน และตัวแทนจากสมาคมผู้ปกครอง 
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอิสระ

• มีการประชมุคณะทำ งานอย่างน้อย 4 คร้ัง 
ต่อปี และมีบันทึกการประชุม

  Environmental Review
• มีการทบทวนสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

โดยคณะทำ งานและเพื่อนๆ
• มีตารางประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

พร้อมสรุปปัญหาสิ่งแวดล้อมสำ คัญของโรงเรียน 
• มีการประชาสัมพันธ์ผลการทบทวน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

  Action Plan
• คณะทำ งานจัดทำ แผนการดำ เนินงาน 

ที่สอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและ 
มีองค์ประกอบของแผนงานที่ครบถ้วน

• คณะทำ งานและเพื่อนๆ ช่วยกันดำ เนิน
กิจกรรม Eco-Schools ในโรงเรียน

• มีการประชาสัมพันธ์แผนการดำ เนินงาน
ให้ทุกคนในโรงเรียนทราบ

Sliv
er 

Aw
ard
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  Monitoring and Evaluation
• นักเรยีนมีการติดตามและประเมินผลการดำ เนินงานตามเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้
• มีการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกคนในโรงเรียน
• มีการประชาสัมพันธ์ ให้ทุกคนสามารถติดตามผลการดำ เนินงาน

และผลลัพธ์ของกิจกรรม

  Link to Curriculum
• มีการบูรณาการกิจกรรม Eco-Schools และปัญหาสิ่งแวดล้อม

ในหลักสูตรของโรงเรียน กับทุกกลุ่มสาระวิชา ในบางช่วงชั้น

  Inform and Involve
• ทุกคนในโรงเรียนและผู้ปกครองรับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม 

Eco-Schools ที่ดำ เนินงานในโรงเรียน
• มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึงในโรงเรียนด้วยหลายช่อง

ทางการสื่อสาร และมีการนำ เสนอผลงานในที่ประชุมผู้บริหารของโรงเรียน 
หรือการประชุมผู้ปกครอง

  Eco-Code
• มีการจัดทำ  Eco-Code และทุกคนในโรงเรียนร่วมกันพิจารณา

ก่อนประชาสัมพันธ์ ในโรงเรียน
• มีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันทุกปี
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  Eco Committee
• คณะทำ งานประกอบด้วยนักเรียน 

บุคลากรในโรงเรียน ตัวแทนจากสมาคมผู้ปกครอง 
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรอิสระ

• มีการประชมุคณะทำ งานอย่างน้อย 6 คร้ัง 
ต่อปี และมีบันทึกการประชุม

• มีการประชาสัมพันธ์ผลการประชุมให้ 
ทุกคนในโรงเรียนทราบ

  Environmental Review
• มีการทบทวนสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

โดยคนในโรงเรียนและบุคคลนอกโรงเรียน 
• มีตารางประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

สรุปปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำ คัญของโรงเรียน และมี
ข้อเสนอแนะจากคนที่ ไม่ ใช่คณะทำ งาน

• มีการประชาสัมพันธ์ผลการทบทวน
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

  Action Plan
• คณะทำ งานและคนที่ ไม่ ใช่คณะทำ งาน

ช่วยกันจัดทำ แผนการดำ เนินงานที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและมีองค์ประกอบ
ของแผนงานที่ครบถ้วน

• ทุกคนในโรงเรียนและบุคคลภายนอก
ช่วยกันดำ เนินกิจกรรม Eco-Schools

• มีการประชาสัมพันธ์แผนการดำ เนินงาน
ให้ทุกคนในโรงเรียนทราบ

Gre
en 
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  Monitoring and Evaluation
• นักเรียนมีการติดตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและประเมินผลการ

ดำ เนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้พร้อมสรุปผลการประเมิน
• มีการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกคนในโรงเรียน 

และนำ มาปรับปรุงแผนการดำ เนินกิจกรรมในอนาคต
• มีการประชาสัมพันธ์ ให้ทุกคนสามารถติดตามผลการดำ เนินงาน

และผลลัพธ์ของกิจกรรม

  Link to Curriculum
• มีการบูรณาการกิจกรรม Eco-Schools และปัญหาสิ่งแวดล้อม

ในหลักสูตรของโรงเรียน กับทุกกลุ่มสาระวิชา ในทุกช่วงชั้น

  Inform and Involve
• ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นรับรู้

รับทราบเกี่ยวกับการดำ เนินโครงการ Eco-Schools ของโรงเรียน 
• ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม Eco-

Schools 
• มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึงในโรงเรียนหลายช่องทาง 

การสื่อสาร มีการนำ เสนอผลงานในที่ประชุมผู้บริหารของโรงเรียน การประชุม
ผู้ปกครอง และการประชุมของหน่วยงานท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระ หรือหน่วย
งานของรัฐ

  Eco-Code
• มีการจัดทำ  Eco-Code โดยทุกคนในโรงเรียนและชุมชนร่วมกัน

พิจารณาก่อนประชาสัมพันธ์ ในโรงเรียน
• มีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันทุกปี
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WWF-Thailand

92/2 ซ.พหลโยธิน 5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : +662 619 8534-37 โทรสาร : +662 619 8538

E-mail: ecoschoolsth@gmail.com

เหตุผลการดำาเนินงานของ WWF
เพื่อหยุดยั้งความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของโลก

และสร้างอนาคตที่เราสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

wwf.or.th

>50,000 โรงเรียน

บาท

ที่เข้าร่วมโครงการ Eco-Schools 

ประเทศทั่วโลก6730,000
คือจำ นวนค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อปี
ที่ลดลงจากการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้พลังงาน

>20%
ของปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง

หลังจากมีการจัดการขยะอย่างจริงจัง

เข้าร่วมเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์

การจัดกิจกรรมสู่ความยั่งยืน


