
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ต าบลหินตก อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนดี
ประจ าต าบล เป็นศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีจังหวัดนครศรีธรรมราช  มี
แนวคิดและจุดเน้นของโรงเรียนที่ต้องการปลูกจิตส านึกให้นักเรียน รู้จักใช้  ประหยัดและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ คีรีราษฎร์สะอาดทุกวัน จึงจัดท า
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยกิจกรรม ๗  ส  และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ และบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ ลูกเสือเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะ เพ่ือให้นักเรียน
รักและภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่นของตน โดยมีแนวทางในการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School)  ด้วยกิจกรรม ๗ ส สู่.......คีรีราษฎร์สะอาดทุกวัน อย่างมีระบบตามข้ันตอนดังนี้ 

๑. นโยบายการสนับสนุนและแผนการด าเนินงาน 
จากสภาพทั่วไปของโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีต้นไม้เป็นแหล่งเรียน ท า

กิจกรรมและเป็นที่พักผ่อน จึงมีขยะตามธรรมชาติ ได้แก่ใบไม้ กิ่งไม้  จ านวนมาก และมีขยะที่เกิดจาก
การบริโภคของครูและนักเรียน ได้แก่ เศษอาหาร กระดาษ ถุงขนม กล่องนมและอ่ืนๆ ซึ่งเป็นสภาพ
ปัญหาอย่างหนึ่งของโรงเรียนในการจัดการขยะ ทางโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จึงได้ก าหนดแนวทางการ
จัดการขยะซึ่งมเีป็นกระบวนการส าคัญที่ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานโครงการ จึงได้จัดท าโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของคีรีราษฎร์พัฒนา คือ “ภายในปี 
๒๕๖๒   โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน   บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
” และสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ คีรีราษฎร์สะอาดทุกวัน โดยใช้กระบวนการ PDCA มาก าหนดกระบวนการ
ในการท างาน ดังนี้ 

๑.๑ นโยบายและการสื่อสารนโยบายของผู้บริหารภายในโรงเรียน 
ผู้บริหารและครู บุคลากรทางการศึกษาด าเนินการประชุมวางแผน  ก าหนดนโยบาย 

วิสัยทัศน์  ในการด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะครู  ผู้ปกครองและ
ชุมชน ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดขยะ โดยมีการก าหนด วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และกลยุทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนปลอดขยะดังนี้ 

วิสัยทัศน์  (Vision) “ภายในปี ๒๕๖๒   โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาจัดการศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ” 

พันธกิจ  (Mission) พันธกิจที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษา 

เอกลักษณ์  (IDENTITY)  “คีรีราษฎร์สะอาดทุกวัน” 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

 



วัตถุประสงค์ วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดวามส าเร็จ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๓.๑.โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการที่
เข้มแข็ง มีผลงานเชิง
ประจักษ์  
๓.๒.โรงเรียนมี
นวัตกรรมในการ
บริหาร 
๓.๓.โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
บรรยากาศ  และ
สิ่งแวดล้อม 
๒.โครงการยกระดับ
คุณภาพการบริหาร
จัดการศึกษาด้วย
นวัตกรรมการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ 
 

- โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่
เข้มแข็ง มีผลงานเชิงประจักษ์ 
อย่างน้อยปี ละ ๒ รายการ 
- โรงเรียนมีนวัตกรรมในการ
บริหาร ที่สามารถน าเสนอและ
เป็นแบบอย่างได้ ทุกกลุ่มงาน 
- โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน
การประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษา 

๒ 
 
 
 

๔ กลุ่ม 
 
 
 

ผ่าน 
 

๒ 
 
 
 

๕ กลุ่ม 
 
 
 

ผ่าน 
 

 
โรงเรียนมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนปลอดขยะ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ

และมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยจดัท าบันทึกความร่วมมือในการจัดการขยะกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินตก และโรงพยาบาลชุมชนหินตก  

๑.๒ การสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน 
โรงเรียนโดยฝ่ายบริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ได้ก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนปลอดขยะ โดยก าหนดใน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมของฝ่ายบริหารให้การด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะเป็น
ส่วนหนึ่งของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้  

๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ  
วัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ
ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

๒. การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
๓. โครงงานคุณธรรมตามเป้าหมาย 

โรงเรียนได้ก าหนดแนวทางการก ากับ  ติดตามประเมินผลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
ตามข้ันตอนของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  ตามแผนหลักของโครงการให้ใช้รูปแบบการ
วัดผลประเมินผลเชิงคุณภาพ  

๒. ผู้รับผิดชอบแผนงาน  โครงการ  ตามแผนหลักของโครงการประเมินโครงการ ตาม
วัตถุประสงค์  เป้าหมายโครงการ  กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

๓. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามโครงการ  อย่างน้อยปีละครั้ง 
๔. รายงานผลสรุปผลการประเมินโครงการและกิจกรรมเมื่อสิ้นการด าเนินงานตามแผน 
 
 



๑.๓ แผนและวิธีการด าเนินงานของโรงเรียนปลอดขยะ รวมทั้งแผนการสร้างวินัยและ
จิตส านึกให้กับผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

โรงเรียนจัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินการด าเนินการโรงเรียนปลอดขยะ นิเทศ
ก ากับติดตามทุกกิจกรรม  โดยผู้บริหารมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง การประเมินผล และรายงาน
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงต่อไป โดยการน าผลการนิเทศติดตาม ประเมินผล มาจัดท าเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนาปรับปรุงโครงการปลอดขยะ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดย
ก าหนดกิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

๑. ขั้นเตรียมการ 
 ๑.๑ โรงเรียนศึกษาสภาพสถานที่ภายในโรงเรียนเพ่ือก าหนดรูปแบบการพัฒนา

ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
๑.๒ ประชุมคณะครู เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 
๑.๓ น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

๒. ขั้นตอนด าเนินงาน 
 ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 ๒.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ให้กับครูและนักเรียน 
 ๒.๓ ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพ่ือร่วมกันวางแผน 

และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๒.๔ ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้  

๓. ขั้นสรุปและรายงาน 
 ๓.๑ ออกแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 ๓.๒ สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 
 ๓.๓ รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 

 
๒.การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย 
จากแผนการด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนคีรีราษฎร์

พัฒนา มีการก าหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนเพ่ือ
มุ่งสู่โรงเรียน ปลอดขยะ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ โครงการดังนี้ 

๒.๑ กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่โรงเรียนปลอดขยะ ด าเนินการดังนี้ 
๑. โรงเรียนจัดอบรมให้กับนักเรียน และครู บุคลากรของโรงเรียน โดยวิทยากรจาก

ส านักงานสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ และเผยแพร่ข้อมูลด้วยแผ่นพับแก่
นักเรียน และเผยแพร่แก่ผู้ปกครอง  

๒. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  กรรมการสภานักเรียนด าเนินการจัดรายการเสียง
ตามสาย ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ และการน าเสนอเชิญชวนสร้างความตระหนัก โดย ครู และ
คณะกรรมการสภานักเรียน ในเรื่องการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง 

๓. จัดท าป้ายนิเทศ แผ่นพับ เผยแพร่ความรู้ โรงเรียนปลอดขยะ การคัดแยกขยะ  ให้
นักเรียนได้ศึกษา และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๔. จัดท าจดหมายข่าวชาวคีรี ได้เผยแพร่ความรู้เรื่องแนวทางการด าเนินงานโรงเรียน
ปลอดขยะ และการคัดแยกขยะ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้ทราบ 



๕. จัดประกวดค าขวัญ เรียงความในเรื่อง โรงเรียนปลอดขยะ เพื่อสร้างความตระหนัก 
การมีส่วนร่วม ปลูกฝังให้นักเรียนด าเนินงานในเรื่องโรงเรียนปลอดขยะอย่างต่อเนื่อง 

๖. จัดกิจกรรมกระบวนการระดมความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่มในการประชุมนักเรียนทุก
วันศุกร์ เพ่ือก าหนดกิจกรรมในการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม และ
น าเสนอต่อโรงเรียน ให้เป็นแนวทางที่ทุกคนต้องด าเนินการด้วยกัน เช่น กิจกรรมขยะห้าชิ้นก่อนกลับ
บ้าน กิจกรรมขยะนี้มีคุณค่า เป็นต้น  

๒.๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่กระบวนการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ ด าเนินการดังนี้ 

๑. การอบรมการแยกขยะ โรงเรียนจัดอบรมให้กับนักเรียน และครู บุคลากรของ
โรงเรียน โดยวิทยากรจากส านักงานสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ และเผยแพร่
ข้อมูลด้วยแผ่นพับแก่นักเรียน โดยการน าสื่อ จากส านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช   และ
วิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์  การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้  
การแยกขยะ การก าจัดขยะ เป็นต้น 

๒. โรงเรียนจัดประชุมครูและบุคลากรทุกเดือน มีวาระการประชุมในเรื่องโรงเรียน
ปลอดขยะ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าผลการประเมินกิจกรรม มาน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือ หา
แนวทางสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ และพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

๓. โรงเรียนจัดศึกษาดูงานเพ่ือน าแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานมาปฏิบัติงานที่
โรงเรียน โดยการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
๑๒  

๔. โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากร โดยการให้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
โรงเรียนปลอดขยะ ระดับภูมิภาค และเป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่ในการน าเสนอโรงเรียนปลอดขยะ จัด
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่จังหวัดสงขลา 

๒.๓ กระบวนการส่งเสริมการสร้างวินัย ในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน ด าเนินการดังนี้ 

๑. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยให้นักเรียนจัดท าโครงงานธนาคารใบไม้ 
เป็นกิจกรรมที่นักเรียนน าใบไม้จากการจัดเก็บมาด าเนินการท าเป็นปุ๋ยหมัก  เพ่ือน าไปใช้ในการดูแล
ต้นไม้ในโรงเรียน และการปลูกผักในกิจกรรมชุมนุม ตลอดจนเพื่อสร้างอาชีพให้แก่นักเรียน เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตต่อไป 

๒. จัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต จัดการเรียนการสอนในกิจกรรมลูกเสือ  
โดยน าหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต มาบูรณาการกับโรงเรียนปลอดขยะ ในหน่วยการเรียนรู้ 
ขยะนี้มีคุณค่า และจัดท าโครงการลูกเสือรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๓. คณะกรรมการสภานักเรียน ด าเนินการพี่ดูแลน้องในเรื่องการคัดแยกขยะ เป็นแกน
น าในการปฏิบัติการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน 

๔. ด าเนินการจัดท าค าสั่ง ก าหนดบทบาทของครูและนักเรียนในการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  

๒.๔ การบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนและความเหมาะสมขององค์ความรู้  
โรงเรียนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี

จุดประสงค์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ แนวทางในการจัดการขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่าง



ยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ให้นักเรียนจัดท าชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ และน าเสนอในกิจกรรมของโรงเรียน เช่น หมวกจากกล่องนม กระเป๋าจากหลอด
กาแฟ กระถางต้นไม้จากขวดน้ า เป็นต้น 

๒.๕ จุดเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ด าเนินการดังนี้ 
๑. จัดแหล่งเรียนรู้ ป้ายนิเทศ สื่อแผ่นพับและการรณรงค์ ให้แก่นักเรียน บุคลากร 

ผู้ปกครองและชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับ การคัดแยกขยะ ขยะคือเงิน ประเภทขยะ ขยะในโรงเรียน การ
ประหยัดไฟฟ้า พลังงานทดแทน ปุ๋ยชีวภาพ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและพลังงาน เพ่ือไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๒. จัดท าธนาคารใบไม้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติในการจัดท าปุ๋ยชีวภาพแก่
นักเรียน และผู้สนใจ โดยมีวิทยากรท้องถิ่นในการให้ความรู้และฝึกทักษะแก่นักเรียน 

 
๓. กระบวนการปลูกฝังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  
โรงเรียนก าหนดกระบวนการปลูกฝังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยใน

โรงเรียน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คือ นั กเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลหินตก และองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีข้ันตอนดังนี้ 

๓.๑ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการมีส่วนร่วมให้กับนักเรียนและ
บุคลากรภายในโรงเรียน ด าเนินการดังนี้ 

 โรงเรียนมีการสร้างเจตคติในการรักษาความสะอาดของโรงเรียน ให้เป็นเอกลักษณะของ
สถานศึกษาโดยการสร้างความตระหนักถึงภาระหน้าที่ของนักเรียนในการจัดการขยะ และให้เป็นค่านิยม
ของนักเรียนในการจัดการขยะได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือสู่เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ คีรีราษฎร์สะอาดทุก
วัน โดยมีการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนปลอดขยะในกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมค่ายคุณธรรม  และ
กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

๓.๒ การมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อด าเนินงานโรงเรียน 
ปลอดขยะ ด าเนินการดังนี้ 

โรงเรียนจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกรด าเนินงานทุก
กิจกรรม โรงเรียนก าหนดแบบแผนแนวปฏิบัติของครู ให้เป็นต้นแบบในการจัดการขยะ และสร้าง
คณะกรรมการสภานักเรียนให้เป็นต้นแบบในการสร้างพฤติกรรมในการจัดการขยะ เป็นตัวอย่างแก่
นักเรียนในการจัดการขยะ มีการสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของบุคลากรและบุคคลภายนอก ชุมชน  
ท้องถิ่น ในการดูแลความสะอาดและให้บริการสถานที่ส าหรับในการจัดกิจกรรมต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับ 
เช่น การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาของ สพม. ๑๒  กิจกรรมกีฬา
ต้านภัยยาเสพติดของ อบต.หินตก 

๓.๓ การมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคส่วนต่าง ภายนอกโรงเรียนเพื่อด าเนินงาน
โรงเรียนปลอดขยะ ด าเนินการดังนี้ 

การด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลหินตกในการจัดเก็บขยะ โรงพยาบาล
ชุมชนมาให้ความรู้เรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ตลอดจนโรงเรียนก าหนดกิจกรรมในการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดองค์ความรู้ในการจัดการขยะ จากครู วิทยากร
ท้องถิ่น  กรรมการสภานักเรียน องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ปกครองที่ประสบความส าเร็จ มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดการเรียนพัฒนา ต่อยอดความส าเร็จให้เกิดผลส าเร็จที่สูงขึ้นต่อไป 



๓.๔ การประเมินผลการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ  ด าเนินการดังนี้ 

โรงเรียนมีการประชุมครุและนักเรียน เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 
โดยให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล ค าแนะน า ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนในการด าเนินโครงการ 
เพ่ือให้นักเรียนปฎิบัติจนเป็นนิสัยอย่างยั่งยืน และให้คณะกรรมการสภานักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินและน าเสนอต่อโรงเรียนเพ่ือพัฒนาต่อไป 

 
๔. การด าเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  โดยใช้หลัก ๓Rs 
โรงเรียนด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดขยะ โดยใช้กิจกรรม ๗ ส ตามหลักการ ๓Rs 

ดังนี้  
๔.๑ กิจกรรมการลด การใช้ซ้ า และคัดแยกน ากลับมาใช้ประโยชน์  โรงเรียนขับเคลื่อน

โรงเรียนปลอดขยะด้วยกิจกรรม ๗ ส  ดังนี้ 
 ๑ ส - สะสาง ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ

ปนเปื้อนของขยะท่ีมีศักยภาพในการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ มีการตั้งจุดรวบรวมขยะ (Station) และ
ให้มีการแบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถังเพ่ือสะดวกและ
ไม่ตกหล่น หรือแพร่กระจาย โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนและครูผู้รับผิดชอบ จัดกิจกรรมให้ความรู้
ในการคัดแยกขยะ  รณรงค์ให้นักเรียนทิ้งขยะให้ถูกที่ ตลอดจนการจัดเก็บและรวบรวมขยะอย่างถูกวิธี 

๒. ส- สะดวก ด าเนินการจัดระบบการจัดเก็บขยะให้เกิดความสะดวก มีความพร้อมทั้ง
ด้านสถานที่ อุปกรณ์จัดการขยะ  การแบ่งพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ การก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละพ้ืนที่ 
ให้มีความเหมาะสมต่อการด าเนินงานและสามารถด าเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

๓. ส – สะอาด จัดระบบการรักษาความสะอาดของโรงเรียนโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ 
ได้แก่ กิจกรรม ๒ ชิ้นก่อนกลับบ้าน กิจกรรมดูแลเขตพ้ืนที่ความสะอาด กิจกรรมโครงงานคุณธรรม   

๔. ส – สร้างมาตรฐาน โรงเรียนก าหนดแนวทางในการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 
โดยใช้หลักหลัก ๓Rs เป็นแนวทางในการด าเนินงาน อบรมให้ความรู้และก าหนดให้นักเรียนปฎิบัติตาม
มาตรฐานแนวทางอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๕. ส – สร้างนิสัย โรงเรียนมีการก าหนดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังสร้างนิสัยนักเรียนในการ
จัดการขยะ ให้เกิดมูลค่าตามแนวคิดของโรงเรียน คือ โครงการขยะนี้มึมูลค่า ตามหลักการหลัก ๓Rs  

๖. ส –สภาพแวดล้อม  จากนโยบายโรงเรียนปลอดขยะ น าไปสู่ การรักษา
สภาพแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษ มีธรรมชาติที่สมดุลย์เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดบรรยากาศที่สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในการด าเนินกิจกรรมและจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการขยะ  

๗. ส – สวยงาม โรงเรียนจัดสภาพบรรยากาศของโรงเรียนให้สวยงามด้วยมือของ
นักเรียน ด้วยการปลูกและรักษาต้นไม้ รักษาความสะอาดทั้งอาคารสถานที่ การน าสิ่งของจากขยะมาใช้
ในการสร้างบรรยากาศสถานที่ ห้องเรียน ให้มีความสวยงาม โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 



๔.๒ กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน 
๑. โรงเรียนจัดท าโครงการธนาคารใบไม้ เป็นกิจกรรมที่น าใบไม้ จัดท าเป็นปุ๋ยชีวภาพ 

โดยน าใบไม้มาหมักกับน้ าตาลท าให้เกิดจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์จ านวนมากซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะไป
ช่วยสลายธาตุอาหารต่าง ๆ ที่อยู่ในพืช ผัก ผลไม ้สัตว์ ที่น ามาหมัก มีคุณค่าในแง่ของธาตุอาหารพืชเมื่อ
ถูกย่อยสลายโดยกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์สารต่างๆจะถูกปลดปล่อยออกมา  
เช่น โปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ ฮอร์โมนเร่งการ
เจริญเติบโต เอนไซม์ วิตามิน ซึ่งพืชสามารถนาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  

๒. โรงเรียนจัดอบรมนักเรียนเรื่องการจัดการขยะแก่นักเรียนทุกคน มีการจัดป้ายนิเทศ
ให้ความรู้ การจัดเสียงตามสาย การจัดเอกสารเผยแพร่ และการสอนบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

๓. นักเรียนใช้ประโยชน์จากสามารถน าปุ๋ยหมักชีวภาพ ไปใช้ประโยชน์ในการดูแล
ต้นไม้ในโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ในวิชาเกษตรกรรม และนักเรียนสามารถ
น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๓ กิจกรรมการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน 
กิจกรรมการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ให้กับ

นักเรียนเกี่ยวกับการน าขยะที่ใช้ซ้ าได้ และขยะรีไซเคิลมาประดิษฐ์เป็นของใช้ โดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการผลิตสื่อการสอนของครู โดยน าขยะที่มีภายในโรงเรียน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ กระดาษ ๒ หน้า  การประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช้ การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ใหม่ โดยทุกคนเข้าใจและตระหนักว่า  “ใช้อย่างคุ้มค่าก่อนทิ้ง”  เช่น  ขวดน้ าจะน ากลับมาใช้
ซ้ ากรอกน้ าไว้ดื่ม  กระดาษที่ใช้หน้าเดียวน ากลับมาเข้าเล่มท าสมุดโน้ตส าหรับบันทึก  คิดเลข  บันทึก
การบ้านที่ครูสั่งภาระงาน  ลดการซื้อของที่ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติก กล่องโฟม  เศษอาหารจากร้าน
สวัสดิการในโรงเรียนน ามาท าปุ๋ยหมักชีวภาพลดต้นไม้  ขยะทั่วไปน ามาประกอบเป็นชุดแฟนซีรีไซเคิล
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยการด าเนินกิจกรรมจัดท าอย่างต่อเนื่อง 

๔.๔ กิจกรรมการจัดการขยะทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน 
๑. โรงเรียนมีระบบการจัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีถังขยะแยกประเภท

ขยะตามจุดต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างเพียงพอ มีการรณรงค์ ให้ความรู้ และติดตามการแยกขยะให้เป็น
พฤติกรรมที่ถาวรของนักเรียน 

๒. โรงเรียนห้ามร้านค้าไม่ให้ใช้โฟมเป็นภาชนะในการบรรจุอาหาร และลดการใช้
ถุงพลาสติกในโรงเรียน โดยให้ใช้จานและแก้วน้ าในการรับประทานอาหารทุกประเภท 

๓. โรงเรียนก าหนดไม่ให้มีขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่ไม่เกิดประโยชน์ ที่ก่อให้เกิด
ขยะพลาสติกในโรงเรียน   

๕. จัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะให้มีความคุ้มค่า โดยบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
เช่น การน าขวดน้ ามาใช้ปลูกต้นไม้ การน ากระดาษมาใช้ซ้ า เป็นต้น 

 
 
 



๔.๕ กิจกรรมการจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่ออันตรายแก่ผู้เรียน
และบุคลากรของโรงเรียน 

๑. โรงเรียนให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอันตราย โดยการจัดอบรมนักเรียนทุกคน 
และบูรณาการการสอนเรื่องขยะอันตราย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๒. โรงเรียนลดการใช้อุปกรณ์ วัสดุที่เกิดขยะอันตราย เช่น การใช้สีสเปรย์ เปลี่ยนเป็น
การใช้สีส าหรับอุปกรณ์ทั่วไปโดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอน   

๓. โรงเรียนมีมาตรการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด เช่น การปิดเปิดไฟ ตาม
เวลาที่ใช้งาน การเปิดแอร์เฉพาะเวลาที่เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ เป็นต้น  

๔.๖ ระบบเอกสารและข้อมูล การวิเคราะห์ การแสดงผลข้อมูลและการติดตาม
ประเมินผล 

โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ในกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กิจกรรม ๗ ส  กิจกรรมธนาคารใบไม้ กิจกรรมขยะห้าชิ้นก่อนกลับบ้าน กิจกรรมอบรม
การคัดแยกขยะ  และน าผลจากการประเมินกิจกรรมไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 
๕.การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
๕.๑ การจัดการขยะมูลฝอยโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. โรงเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  8 กลุ่มสาระ  จัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการจัดการขยะ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๒. ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ มีเหตุผลในการลดซื้อ
สินค้าที่บรรจุด้วยถุงพลาสติก กล่องโฟมที่เป็นขยะต่อไป น าอาหารจากบ้านมาทานที่โรงเรียนลด
ค่าใช้จ่ายและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  เมื่อสามารถลดการซื้อได้นักเรียนจะมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ในเรื่องของการประหยัด  ลดการอุปโภคบริโภคสินค้าที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณก๊าซเลือน
กระจก นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเป็นนิสัย มีจิตส านึกที่ดี  รักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ  

๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน กิจกรรมหารายได้
ระหว่างเรียน เช่น ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นต้น   โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยในการ
ปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน จึงเกิดการปฏิบัติในเรื่องการจัดการขยะ อย่างมุ่งมั่น เกิดภาพ
ความส าเร็จของโรงเรียนในด้านโรงเรียนปลอดขยะ และได้รางวัลที่อื่นๆ เกี่ยวข้องได้แก่   

 
 
 



ที ่ รายการ หน่วยงาน 
เอกสาร/
หลักฐาน 

ระดับ 

๑ รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร ระดับสพฐ. 

๒ รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โครงการรักชาติถูก
ทางสร้างเสริมความชื่อสัตย์สุจริต 
ตามโครงการรักษ์ต้นน้ าปากพนัง 
ประจ าปี 2559 

ของ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

 ประกาศและ
ถ้วยรางวัล     

ระดับชาติ 

๓ โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร ระดับสพฐ. 

๔ รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของ ศูนย์
สถานศึกษาพอเพียง ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2559 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ 

โหล ่ ระดับชาติ 

๕ รางวัล MOE AWARDS สาขาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2559 

กระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตร ระดับชาติ 

๖ รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร ระดับชาติ 

๗ โรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม  ดีเด่น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร ระดับภาค 

๘ รางวัลชนะเลิศโครงงานคุณธรรม 
เรื่องคืนชีวิตผืนป่าด้วยจิตอาสา “สืบ
สานตามรอยพ่อ”   

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๒ 

เกียรติบัตร ระดับ
จังหวัด 

๕.๒ การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

๑. กิจกรรมเยาวชนรักษ์ต้นน้ าปากพนัง เป็นกิจกรรมการสร้างทัศนคติด้านการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างนิสัยการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
มีการจัดระบบการใช้น้ า ไฟฟ้า และพลังงานอ่ืนอย่างประหยัด และจัดกิจกรรมเยาวชนรักษ์ต้นน้ าปาก
พนัง ปลูกป่า สร้างฝายมีชีวิต บวชป่า รักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ า เนื่องจากเป็นแหล่งน้ าที่
โรงเรียนใช้ประโยชน์ในการอุปโภคของโรงเรียนตลอดทั้งปี  

๒. กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โรงเรียนจัดท าหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหน่วยการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ ๕ 
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยที่ ๖ อนุรักษ์และร่วมแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมการประหยัดพลังงาน ได้แก่ การประหยัดไฟฟ้า การประหยัด
น้ า การใช้รถเข็นในการจัดเก็บขยะ เป็นการประหยัดน้ ามัน 

๔. โรงเรียนมีการปลูกต้นไม้ทดแทนเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และรักษาต้นไม้ภายในโรงเรียน
เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี และนักเรียนทุกคนมีการปลูกต้นไม้ที่บ้านในวันส าคัญ เช่น 
วันวชิราวุธ  วันปีใหม่ โดยทางโรงเรียนแจกพันธ์ต้นไม้ให้นักเรียนไปปลูกที่บ้าน โดยได้รับพันธ์ไม้จาก
หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ าปากพนัง 

๕. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนใช้รถร่วมกันในเส้นทางเดียวกัน เพ่ือประหยัดพลังงาน
และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความเอ้ืออาทรและมีน้ าใจต่อกัน 

๖. โรงเรียนจัดที่จอดรถแก่ครูและนักเรียน เพ่ือสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ดี  
๗. โรงเรียนจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยใช้หลักประหยัด ใช้พันธ์ไม้ที่มีในท้องถิ่น และมี

ความคงทน ยั่งยืน ที่ส าคัญสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนได้  
 

๖. ผลส าเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ 
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนต่างเข้าใจ  เห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะ  ให้ความ

ร่วมมือและน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียน บ้านพัก  ห้องส านักงาน
และทุกห้องในโรงเรียนจะมีกิจกรรม ๗ ส  ถือเป็นผลส าเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียน ดังนี้ 

๖.๑ ผลส าเร็จการด าเนินกิจกรรม 
๑. ครูและนักเรียนทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ ในการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 
๒. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในด าเนินการโรงเรียนปลอดขยะ โดยการร่วมกิจกรรมที่

โรงเรียนจัดขึ้น ได้แก่ 
- กิจกรรมจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ ท าให้นักเรียน คร ูผู้ปกครอง และชุมชน มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ส่งผลให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความส าคัญของการแยกขยะ ส่งผลต่อ
การรักษาสภาพแวดล้อม ป้องกันอันตรายที่อาจส่งผลต่อการด าเนินชีวิต  

- กิจกรรมเสียงตามสาย ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

- กิจกรรมคัดแยกขยะในโรงเรียน โรงเรียนมีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ สามารถ
ลดปริมาณขยะในโรงเรียน และท าให้บริเวณโรงเรียนสะอาด เรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  

- กิจกรรมน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ท าให้นักเรียนรู้คุณค่าของการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนน าทรัพยากรที่มีอยู่เดิมกลับมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ 
นักเรียนได้สร้างสรรค์ชิ้นงานจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และเป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

- กิจกรรมธนาคารใบไม้ เห็นคุณค่าของใบไม้ ซึ่งน ามาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการหมักให้
เป็นในรูปแบบของปุ๋ยหมักชีวภาพ เพ่ือน ามาใช้ในการดูแลบ ารุงต้นไม้ให้เจริญเติบโต อีกทั้งยังช่วยลด
ค่าใช้จ่ายจนน าไปสู่ความยั่งยืน  

- กิจกรรม ๗  ส ในการดูแลรักษาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
- กิจกรรมบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ อบต หินตก เรื่องการจัดการขยะ 

ท าให้เกิดความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและขยายผลไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 



๓. โรงเรียนคัดแยกขยะและส่งผลให้สามารถช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงเรียนคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐   

๔. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมธนาคารใบไม้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการจัดการขยะ 
๖.๒ ความย่ังยืนในการด าเนินงาน 

จากการด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยการสร้างจิตส านึกและวินัยในการ
จัดการขยะ น้ าเสียและมลพิษในโรงเรียน ตามแผนบูรณาการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะ โดยใช้
กิจกรรม ๗ ส ตามหลักการ ๓Rs เน้นประยุกต์การคัดแยกขยะโดยพัฒนาเป็นเป็นรูปแบบของโรงเรียน
คีรีราษฎร์พัฒนา คือ ธนาคารใบไม้ มีการสร้างทัศนคติด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้โรงเรียนสร้างเครือข่ายโรงเรียนปลอดขยะ โดยคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นแกนน าในการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดขยะ และเป็นแกนน าโครงการเยาวชนรักษ์ต้นน้ าปากพนังมาเป็นแนวทางใน
การจากชุมชนต้นน้ า สู่โรงเรียนอย่างยั่งยืน มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรม เกิดภาพความส าเร็จจน
เป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบในการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะได้อย่างยั่งยืน 

 


