
 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
ที.่........./2563    วันที่  24  กันยายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา     

ด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ด าเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบในวันพุธ   ที่ 
16 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ณ  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่
ดี มีความคิดก้าวไกล รู้ทันเหตุการณ์และความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ในกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
ส่งเสริมให้เกิดความคิด ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม  

บัดนี้การด าเนินโครงการเสร็จสิ้นและบรรลุดังวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  จึงขอรายงานสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าวโดยมีรายละเอียดที่แนบมานี้ 
     
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
                
                         ลงชื่อ ...................................................ผู้รายงาน 
                                (นางวรรณเพ็ญ  ค าชนะชัย) 

                                            ต าแหนง่  ครู 

ความเห็นหัวหน้าโครงการ
.............................................................................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ ...................................................หัวหน้าโครงการ 

                                (นางวรรณเพ็ญ   ค าชนะชัย) 
                       ต าแหนง่  ครู  
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................... 
                                (นายเจตพงศ์  กิตติพร) 

                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านพระคือหนองโพธิ์วทิยา 
 

 



รายงานผลการจัดกิจกรรม 

ชื่อโครงการ   โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ 
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ    นางวรรณเพ็ญ ค าชนะชัย   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. รายละเอียดกิจกรรม 

สนองนโยบายของ  สพฐ.   นโยบายที่ ๒: พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  สนองแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน 
 การเป็นเมืองอัจฉริยะ   ( Smart City)  และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา   (Meetings, 

Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City) 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

สนองนโยบาย สพป.ขอนแก่น เขต ๑      กลยุทธ์ที่ 2 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การเพิ่มของขยะเป็นปัญหาใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังในระดับจุลภาคและมหาภาค กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนการด าเนินโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน นั้น ถือได้ว่าเป็น
โครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาท่ัวประเทศ ด าเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และน า
กลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ ส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตส านึก การลด คัดแยกขยะ 
และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 หากผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติมีความรู้ความเข้าใจ และช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางโดย
อาจใช้หลัก ๓Rs ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ(Reduce)การน ากลับมาใช้ซ้ า(Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่
(Recycle) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างพอเพียง จะท าให้เป็นการปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพ่ือมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจน
กลายเป็นสังคมรีไซเคิล 

 การศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste School) จึงเป็น
โครงการส าคัญเพ่ือพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งจ าเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนเกิด
ทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน
กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดรู้ข่าวสารสารสนเทศ มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ต่อไปในอนาคตข้างหน้า 



๓.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีความคิดก้าวไกล รู้ทันเหตุการณ์และความรู้เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการขยะ ในกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคิด ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
เหมาะสม 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ตรง 
 ๔. เป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม/งบประมาณ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนแกนน าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 35 คน เครือข่ายผู้ปกครอง จ านวน 10คน

และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา จ านวน 17คน 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนแกนน าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ประสบการณ์ น ามาขยายผลและสามารถน ามาปรับใช้ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะในโรงเรียนได้  

2.  เครือข่ายผู้ปกครอง สามารถน าความรู้ ประสบการณ์เพ่ือมาเป็นแกนน าในการบริหารจัดการ
ขยะในบ้านและโรงเรียนได้ 

๔.1 รายละเอียดกิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ 1 พฤษภาคม 2563 นางวรรณเพ็ญ ค าชนะชัย 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 20 พฤษภาคม 2563 นางวรรณเพ็ญ ค าชนะชัย 

3 ประชุมวางแผน 30 พฤษภาคม  2563 คณะครู 

4 ด าเนินการตามแผน 1 มิถุนายน  2563 – 31 มีนาคม 
2564 

คณะครู นักเรียน และเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

5 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 10-11กันยายน  2563 คณะครู นักเรียนแกนน า และเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

6 การประเมินผล / ติดตามผล 30 กันยายน2563 นางวรรณเพ็ญ ค าชนะชัย 

 
 
 
 
 



๕. งบประมาณ 

          - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   60,000 บาท  
-งบประมาณท่ีใช้  60,000 บาท  
- คงเหลือ   ๐  บาท  

   
๖. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม  

1. ผลการด าเนิน กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 บรรลุวัตถุประสงค์          ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะ...............                           

           ๒. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรม มีดังต่อไปนี้  
๒.๑  จ านวนผู้ข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๐๐  คน…คิดเป็น …๑๐๐….เปอร์เซ็นต์ 

           ๓. ปัญหาและอุปสรรค  
                          -ไม่มี- 
           ๔. ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรม 
                          -ไม่มี- 
 
ลงชื่อ …………………………………………..ผู้รายงาน ลงชื่อ ………………………………………หัวหน้ากิจกรรม   

                                                 (นางวรรณเพ็ญ  ค าชนะชัย)                     (นางวรรณเพ็ญ   ค าชนะชัย) 
ต าแหน่ง   ครู                  ต าแหน่ง   คร ู
 

ลงชื่อ ................................................... 
(นายเจตพงศ์  กิตติพร) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
 

 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก 

 
 
-สรุปแบบประเมิน 
-ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

  



แบบประเมินความพึงพอใจในการ 
ด าเนินงานกิจกรรม 

ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ 

ค าชี้แจง   โปรดใส่เครื่องหมาย ( / ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ ๑หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากว่า ๕๐% ระดับ ๒หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ ๕๑–๖๕ % 
ระดับ ๓หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ ๖๖ – ๘๐% ระดับ ๔ หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับ ๘๑-๙๐ % 
ระดับ ๕หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า ๙๐% 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านทรัพยากรที่ใช้      
๑.๑ความเหมาะสมของงบประมาณ √     

๑.๒ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสภาพการด าเนินการจริง √     

๑.๓ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน √     

๑.๔ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน √     

๑.๕ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการด าเนินงาน √     

๒. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ √     

๒.๑กิจกรรมมีการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการด าเนิน √     

๒.๒ความเหมาะสมของกิจกรรมและข้ันตอนวิธีการด าเนิน √     

๒.๓ขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

√     

๒.๔ขั้นตอนและวิธีการด าเนินกิจกรรมมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/ วิทยากร / ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

√     

๓. ประเมินผลการด าเนินงาน      

๓.๑ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด √     

๓.๒ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด √     

๓.๓ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด √     

รวม ๖๐     
 
 
 



 
สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย ๑๒)     =      ๕.๐๐ 
 (√  )  เป็นที่พอใจมากที่สุด ( ๔.๑ – ๕.๐ )   (    )  เป็นที่พอใจมาก ( ๓.๖ – ๔.๐ ) 
 (   )  เป็นที่พอใจ (๒.๕ – ๓.๕ )    (    )  ไม่เป็นที่พอใจ  ( ๑.๕ – ๒.๔ ) 
          (   ) ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง ( ต่ ากว่า ๑.๕ ) 
สรุป : ผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ระดับคุณภาพ๕.๐๐ 
  
สรุป : ผลการประเมินตามเป้าหมาย        (  √  ) บรรลุ              (    ) ไม่บรรล ุ
 
 
                                                                           ลงชื่อ 
                                                                                 (นางวรรณเพ็ญค าชนะชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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