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1.  การวางนโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

3 2 1 0 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการกาํหนดแผนงานท่ีส่งเสริมหรือสนบัสนุนเร่ืองการ

ประหยดัพลงังาน  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นนโยบายของ

โรงเรียนอยา่งชดัเจน 

    

2. มีการสร้างพื้นฐานความเขา้ใจร่วมกนัในเป้าหมาย  นโยบายและวตัถุประสงคข์อง

การประหยดัพลงังาน  อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน 

    

3. มีแผนงานท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนงานดา้นอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มกบัชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกท่ีชดัเจน 

    

4. มีการกาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

    

5. มีการจดัสรรงบประมาณหรือทรัพยากรของโรงเรียนสาํหรับการดาํเนินงานใน

กิจกรรมดา้นการประหยดัพลงังาน  อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

เป็นประจาํทุกปี  ในปริมาณท่ีเหมาะสมกบักิจกรรม 
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รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

3 2 1 0 

6. มีการบนัทึกขอ้มูลระบุรายละเอียดของระยะเวลาและการจดัสรรบุคลากรท่ี

รับผดิชอบงานดา้นการประหยดัพลงังาน  อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน 

    

7. มีการบูรณาการเน้ือหาเพื่อการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน  และนาํผลท่ีไดไปปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

    

8. มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการประหยดัพลงังาน             

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน  และนาํผลท่ีได ้          

ไปปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

    

9. มีรายงานผลการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     

 

2.  การบริหารจัดการทรัพยากรภายในโรงเรียน 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

3 2 1 0 

2.1  การจดัการดา้นพลงังาน  (ไฟฟ้า  เช้ือเพลิง)     

1. มีการเก็บรวมรวมขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชอ้นุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง                       

และมีการวเิคราะห์ขอ้มลูดงักล่าว 

    

2. มีบุคคลรับผดิชอบดูแลเร่ืองการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ

โรงเรียน 

    

3. อตัราค่าไฟฟ้ารายเดือนโดยเฉล่ียมีแนวโนม้ลดลง  เม่ือเทียบกบัก่อนการดาํเนิน

กิจกรรมดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

    

4. อตัราค่าเช้ือเพลิงรายเดือนโดยเฉล่ียมีแนวโนม้ลดลง  เม่ือเทียบกบัก่อนการดาํเนิน

กิจกรรมดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

    

5. มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกตามจุด  หรืออาคารท่ีมีการใชพ้ลงังานสูง     

6. มีการฝึกอบรมเร่ืองแนวทางปฏิบติัท่ีดีสาํหรับการอนุรักษใ์หบุ้คลากรและนกัเรียน

ในโรงเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ 
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รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

3 2 1 0 

7. มีการเลือกใชห้รือปรับเปล่ียนอุปกรณ์แบบประหยดัพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพสูง/

ประหยดัพลงังาน (เปล่ียนซ่อมเม่ือชาํรุด) 

    

8. มีแผนการตรวจเช็คติดตาม  เฝ้าระวงัและบาํรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของอุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งสมํ่าเสมอ 

    

9. มีมาตรการหรือการรณรงคก์ารดาํเนินการเพือ่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมดา้นการ

อนุรักษพ์ลงังานในโรงเรียนท่ีเหมาะสม  เช่น  ปิดไฟในเวลาพกัเท่ียงหรือท่ี        

เลิกใชง้านหรือหมดความจาํเป็นตอ้งใชง้าน  จดัระบบสวติช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

แสงสวา่งใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี  เป็นตน้ 

    

10. มีการนาํพลงังานทดแทน  เช่นพลงังานแสงอาทิตย ์ พลงังานนํ้า  แก๊สชีวภาพ         

ไบโอดีเซล  หรือแก๊สโซฮอล  มาใชใ้นกิจกรรมหรือการดาํเนินงานของโรงเรียน 

    

2.2  การลดปริมาณการใชท้รัพยากรนํ้า     

1. มีเจา้หนา้ท่ีหรือครูผูรั้บผิดชอบในการดูแลระบบนํ้าด่ืมและนํ้าใชข้องโรงเรียน

อยา่งชดัเจน 

    

2. มีการบนัทึกและรวบรวมขอ้มูลการใชน้ํ้า(ปริมาณและค่าใชจ่้าย) ภายในโรงเรียน

อยา่งต่อเน่ือง และมีการสรุปวเิคราะห์ขอ้มูล 

    

3. มีการติดตั้งมิเตอร์นํ้าแยกตามจุดสาํหรับบริเวณหรือกิจกรรมท่ีสาํคญัและมีการใช้

ปริมาณมาก 

    

4. อตัราค่านํ้ารายเดือนโดยเฉล่ียมีแนวโนม้ลดลง เม่ือเทียบกบัก่อนการดาํเนิน

กิจกรรมดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

    

5. มีการฝึกอบรมเร่ืองแนวทางปฏิบติัท่ีดีสาํหรับการประหยดันํ้าและการจดัการ      

นํ้าเสียใหบุ้คลากรและนกัเรียนในโรงเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ 

    

6. มีแผนการตรวจสอบสมรรถนะการทาํงาน การเช็ครอยร่ัวและบาํรุงรักษาอุปกรณ์

อยา่งสมํ่าเสมอ 

    

7. มีมาตรการหรือแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการประหยดัการใชน้ํ้าของ

โรงเรียนท่ีเหมาะสม 

    

8. มีการติดตามผลการดาํเนินการ การทบทวน และนาํผลท่ีไดม้ากาํหนดแนวทาง

ปรับปรุงการเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
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รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

3 2 1 0 

2.3  ระบบการบาํบดันํ้าเสีย/การจดัการนํ้าเสีย     

1. มีเจา้หนา้ท่ีหรือครูผูรั้บผดิชอบในการดูแลระบบบาํบดันํ้าเสียของโรงเรียนชดัเจน     

2. มีการบาํบดันาํเสียเบ้ืองตน้ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ เช่น มีตะแกรง

กรองเศษอาหาร หรือมีการติดตั้งถงัดกัไขมนัท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรับหอ้งครัว

หรือหอ้งอาหาร เป็นตน้ 

    

3. มีมาตรการการจดัการนํ้าเสียภายในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ     

4. มีการตรวจสอบบ่อพกันํ้าเสียและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ     

5. มีบ่อเกรอะหรือบ่อซึม เพื่อรับนํ้าเสียจากหอ้งส้วม ท่ีปัสสาวะ อ่างลา้งมือ     

6. มีการนาํนํ้าท่ีผา่นการบาํบดัแลว้มาหมุนเวยีนมาใชภ้ายในโรงเรียนอยา่งคุม้ค่า

และเป็นประโยชน์มากข้ึน เช่น หมุนเวยีนนํ้าใชแ้ลว้นาํมารดนํ้าตน้ไม ้เป็นตน้ 

    

2.4 ระบบการจดัการขยะมลูฝอย     

1. มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลปริมาณการเกิดขยะแต่ละประเภทภายในโรงเรียน           

อยา่งสมํ่าเสมอ 

    

2. จาํนวนถงัขยะ (แยกประเภท) มีปริมาณเพียงพอกบัปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนใน

โรงเรียน และกระจายอยูอ่ยา่งเหมาะสม 

    

3. มีการคดัแยกขยะภายในโรงเรียนอยา่งเหมาะสมและถูกสุขลกัษณะ     

4. มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกในการลดขยะอยา่งจริงจงัและ

ต่อเน่ืองดว้ยวธีิต่าง ๆ ดว้ยการใชท้รัพยากรใหมี้ประโยชน์สูงสุดเช่น มีการใช้

ประโยชน์จากวสัดุหมุนเวยีนได ้วสัดุเหลือใช ้หรือขยะอยา่งเหมาะสม เช่น การ

ใชก้ระดาษ 2 หนา้ การทาํปุ๋ยหมกั การทาํนํ้าปุ๋ยหมกัชีวภาพ เป็นตน้  

(กิจกรรมอ่ืน ๆ โปรดระบุพร้อมเอกสารแนบ) 

    

5. มีมาตรการหรือแนวทางในการจดัการขยะแต่ละประเภทภายในโรงเรียนท่ี

เหมาะสม เช่น มีการจดัตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน 
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3. กจิกรรมการสร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

3 2 1 0 

3.1 กิจกรรมภายในโรงเรียน     

1. มีการจดักิจกรรมรณรงคแ์ละสร้างจิตสาํนกัดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหาภายในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองและ

สมํ่าเสมอ 

    

2. บูรณาการหรือแทรกสอดเร่ืองการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่าไปกบั

กิจกรรมการเรียนการสอน 

    

3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มลูการใชน้ํ้าและไฟฟ้าใหทุ้กคนภายในโรงเรียน

ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

    

4. บุคลากร/เจา้หนา้ท่ี/ครูผูรั้บผิดชอบ ใหค้วามรู้และร่วมกิจกรรมรณรงคด์า้น

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ 

    

5. นกัเรียนกลุ่มแกนนาํในโรงเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเพื่อการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ 

    

6. มีนกัเรียนหรือกลุ่มแกนนาํการถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้บั

นกัเรียนในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

    

7. มีวธีิการติดตามผลการปฏิบติังานแต่ละดา้น การตรวจสอบและวดัผล 

การดาํเนินงานชดัเจน 

    

8. มีช่องทางในการรับขอ้มูล ข่าวสารของกิจกรรม และการรับฟังความคิดเห็น

เก่ียวกบัการดาํเนินงานต่าง ๆ ท่ีชดัเจน 

    

3.2  กิจกรรมร่วมกบัชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกโรงเรียน     

1. มีการจดักิจกรรมรณรงคแ์ละสร้างจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความเช่ือมโยงกบัทอ้งถ่ิน ร่วมกบัชุมชนหรือหน่วยงาน

ภายนอกโรงเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ 

    

2. มีการเผยแพร่ผลการดาํเนินงานของโรงเรียนสู่ชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ     

3. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีการนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุต ์ในชีวิตประจาํวนัอยา่ง

เหมาะสม 
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4. ผลการดําเนินการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

3 2 1 0 

1. บุคลากร/นกัเรียนในโรงเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเพื่อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 

    

2. มีการส่งเสริมใหชุ้มชนนาํรูปแบบการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนไปประยกุตใ์ชท้อ้งถ่ิน 

    

3. มีการขยายเครือข่ายการดาํเนินงานระหวา่งชุมชนหรือหน่ายงานภายนอกท่ีมีการ

ดาํเนินกิจกรรมดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร่วมกบั

โรงเรียน 

    

4. มีผลผลิตหรือนวตักรรมท่ีเกิดจากการนาํวสัดุส่ิงของเหลือใชน้าํกลบัมาใชซ้ํ้ าอีก     

5. โรงเรียนสะอาด  ร่มร่ืน  เป็นแบบอยา่งได ้ ท่ีเป็นรูปธรรม     

 

 


