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ยนิดีตอ้นรบั

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ

Zero Waste School 



บริบทของโรงเรียน



บริเวณชุมชน หมู่ 2 



สภาวะปัญหาของขยะ ที่มีผลกระทบต่อโลก



ผลกระทบต่อสัตว์









สามเหลีย่มเขย้ือน
ภูเขา

สามเหลี่ยม
ขับเคล่ือนงาน

สามเหลี่ยม
ขับเคล่ือนงาน

สามเหลี่ยม
ขับเคล่ือนงาน

เครือข่าย
ทางสังคมการเมือง

ความรู้

งาน

เรียนรู้ สัมพนัธ์

งาน

เรียนรู้ สัมพนัธ์

สัมพนัธ์เรียนรู้

งาน

ปัญญา
ท า

รู้คดิ

สามเหลีย่มการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ

ปัญญา
ท า

รู้คดิ

สามเหลีย่มการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ

สามเหลีย่มการ
เรียนรู้จากการปฏบิัติ

ปัญญา
ท า

รู้คดิ

ความสัมพนัธ์ระหว่าง เขยือ้นภูเขา   - ขับเคล่ือนงาน  - การเรียนรู้                                       



กระบวนการส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ
และสร้างวินัยในการ
จัดการขยะมูลฝอย



การส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจการจัดการขยะมูลฝอย



กิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

กิจกรรม   
I LOVE MY WORLD
(ลดโลกร้อนด้วยมือเรา)

กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์

กิจกรรม
ชวนรู้ ชวนคิด พิชิต 3Rs

กิจกรรม  
เปิดโลกประสบการณ์ 





กิจกรรม
MKJ WASTE HERO

กิจกรรม
SAVE ZONE

กิจกรรม
KIDS รักษ์โลก

กิจกรรม
สายตรวจตาวิเศษ

กิจกรรม
กินให้หมด ลดขยะ

กิจกรรม 
ลดขยะด้วยมือเรา

กิจกรรม
ทางเดียวกันมาด้วยกัน

กระบวนการส่งเสริมวินัย
ในการจัดการขยะมูลฝอย



ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 
(ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ)
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คะแนนที่นักเรียนตอบถูก

จากกราฟ : 9-10 คะแนน = ดมีาก     7-8 คะแนน = ดี 5-6 คะแนน = ผ่าน

แผนภูมิแสดงความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะ
ของนักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์



02

การมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ 

ภายนอกโรงเรียน 
เทศบาล 
ร้านวงศ์พานิช
ผู้น าชุมชน
สโมสร lion
อื่นๆ 

กระบวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย

01

การมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน

และบุคลากรภาย
ในโรงเรียน

นักเรียน
ครู
บุคลากร
ผู้ประกอบการร้านค้า



การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 

กิจกรรม  ลดขยะด้วยมือเรา

1

ผู้เรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนร่วมกันวางแผน

ด าเนินกิจกรรม การขับเคลื่อนนโยบาย
ตลอดจนการประเมินผลของกิจกรรม

ให้ความรู้แก่ผู้เรียนและ
บุคลากรภายในโรงเรียน 

เน้นการสร้างความเข้าใจและสร้าง จิตส านึกในการคัดแยกขยะ
น าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ผ่านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

1 2

3 4
ผู้เรียนทุกห้องให้ความร่วมมือ
โดยการเข้าร่วมกิจกรรม “ลด

ขยะด้วยมือเรา”

บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม “ลดขยะด้วย

มือเรา”

ซื้อน้ าจากแม่ค้า โดยมีแก้วน้ าส่วนตัว
ใช้ถ้วยจานส่วนตัวที่น ากลับมาใช้ใหม่ แทนถุงพลาสติก โฟม

ท าสิ่งประดิษฐ์เป็นของใช้ เช่น กล่องนมไปท าหลังคา ถุงนมท าผ้าปูโต๊ะ
ลดปริมาณเศษอาหารกลางวัน คือ ตักอาหารแต่พอรับประทาน

สนับสนุนการลดขยะมูลฝอย โดยใช้กล่องข้าวหรือ
ปิ่นโตบอกลาแก้วพลาสติก โดยการใช้ขวดน้ าหรือแก้วน้ า
ครูสร้างสื่อการสอนจากเศษวัสดุ เหลือใช้และมีการจัด
กิจกรรมฐานการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย



การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 

กิจกรรมอื่นๆภายในโรงเรียน
1

กิจกรรม 
ฐานการเรียนรู้

ทางโรงเรียนมีการจัดท าฐานการเรียนรู้ไว้
ตามจุดต่างๆทั่วโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน
ได้ไปท าการเรียนรู้กันในเวลาว่าง

กิจกรรม
คัดแยกขยะ

ทางคณะครูและนักเรียนจะมีการจัดเวรคัดแยกขยะเอาไว้
เพ่ือเช็คความถูกต้อง และเพ่ือเตรียมน าไปขายให้กับร้านรับซื้อขยะ

1 2

3 4
กิจกรรม

ดูแลความสะอาด
กิจกรรม

ประกวดหนังสั้น

ทุกๆตอนเช้าเวลา 7:30 และตอนกลางวันเวลา 12:10
ทางโรงเรียนจะมีการเปิดเพลงเป็นสัญญาณ ในการให้
นักเรียนแต่ละชั้นเดินตรวจและท าความสะอาดพื้นที่
ที่สายชั้นน้ันรับผิดชอบ

ทางโรงเรียนมีการจัดประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับการรักษา
สิ่งแวดล้อม ที่นักเรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ผ่านการ
กรอกใบสมัครผ่านทาง Google form ที่ทางโรงเรียนได้
จัดท าขึ้น โดยให้จัดทีมกัน 3-5 คนขึ้นไปต่อหน่ึงทีม



ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีจิตส านึกในการลดปริมาณ
ขยะ รู้ เข้าใจ สามารถบอกประโยชน์ของการจัดการ การคัดแยก
ขยะได้ และเห็นคุณค่าของขยะ

ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการคัดแยกขยะ 
การน ากลับมาใช้ใหม่และการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนตระหนักถึง   
กระบวนการแยกขยะไร้ค่าสู่คุณค่าทางใจ

1

2

3

ผลของการปลูกฝังการมีส่วนร่วม

ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีกระบวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอย

ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ร้อยละ 100



2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกัเรียนเห็นคณุคา่และความส าคญัของการเป็นคนดี 
2. เพ่ือยกย่อง เชิดช ูและเป็นขวญัก าลงัใจกบันกัเรียนในการท าความดี 

ภาพประกอบร้อยละการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรภายใน
โรงเรียนใน “การจัดการขยะมูลฝอย”



2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกัเรียนเห็นคณุคา่และความส าคญัของการเป็นคนดี 
2. เพ่ือยกย่อง เชิดช ูและเป็นขวญัก าลงัใจกบันกัเรียนในการท าความดี 

ภาพประกอบร้อยละการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรภายใน
โรงเรียนใน “การจัดการขยะมูลฝอย”



การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 
เทศบาลต าบลด่านส าโรง

2

มอบถังขยะให้ทางโรงเรียน 

เทศบาลด่านส าโรงร่วมกับทางโรงเรียนจัดอบรม
ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะให้กับชุมชน

เดินรณรงค์ร่วมกันในการส่งเสริมให้ชุมชนคัด              
แยกขยะก่อนทิ้ง1

2

3

กิจกรรม จัดอบรมความรู้
ด้านการจัดการขยะ

กิจกรรม เดินรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง



การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 
วงษ์พาณิชย์ (บริษัทรับซื้อขยะทั่วไป)

2

ทางบริษัทได้มอบถังสีน า้เงนิ

มอบถุงสีขาวขนาดใหญ่ รับซือ้ขยะจากทางโรงเรียน



การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 

สโมสร ไลอ้อน สมุทรปราการ
2

ทางสโมสรได้มอบถังขยะให้ทางโรงเรียน มอบป้ายชนิดของขยะ



กิจ

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลส าโรงเหนือ

2
ทสม (เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน)

ผู้สูงอายุ ต าบลโรงเหนือ กิจกรรม จัดอบรมความรู้
เก่ียวกับการลดใช้วัสดุ

กิจกรรม 1 ได้10
หรือ กิจกรรม

สร้างสรรค์ผู้สูงอายุ



2 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 

3 ถนน 1 คลอง

ชุมชนหมู่ 2,3,7และกลุ่มรักษ์คลองส าโรง



การจัดการขยะโดยใช้หลกั  3Rs

REUSE นวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู้



การจัดการขยะมูลฝอย

การคัดแยกขยะ
บนห้องเรียน

การชั่ง
ปริมาณขยะ

การติดตามและ
ประเมินผล

1

2

3
4

การคัดแยกขยะ
บริเวณโรงเรียน



ฐานการคัดแยกขยะของโรงเรียน



ศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะ



ทานให้หมด
ลดขยะ

ลดการใช้
กระดาษ

ถุงผ้าและ
แก้วส่วนตัว

ลดการเกิด
ขยะอันตราย

ลดถุงพลาสติก 
และโฟม
ใส่อาหาร 

กิจกรรมลดการใช้ 
(REDUCE)

มาตรการ 
กฎระเบียบ



ทานให้หมดลดขยะ



ลดการใช้กระดาษ



ถุงผ้าและแก้วส่วนตัว



ลดการเกิดขยะอันตราย



ลดถุงพลาสติก และโฟมใส่อาหาร 



มาตรการ กฎระเบียบ



กิจกรรมการใช้ซ้ า 
(REUSE)

การใช้
ภาชนะซ้ า

ท าส่ิง
ประดิษฐ์

ใช้กระดาษ
อย่างรู้ค่า

ท าส่ือการ
เรียนรู้



การใช้ภาชนะซ้ า



ท าสิ่งประดิษฐ์



ใช้กระดาษอย่างรู้ค่า



ท าสื่อการเรียนรู้



กิจกรรมการแปรรูปใช้ใหม่ 
(RECYCLE)

01

02

03

04



ฐานการเรียนรู้การก าจัดขยะเปียก



ฐานการเรียนรู้น้ าหมักชีวภาพ



ฐานการเรียนรู้การรีไซเคิลกระดาษ



ขยะนี้มีค่า



01 02 03 04 05

เครื่องบีบ
ขวดน้ า

เครื่องปั่น
แยกปุ๋ย

เครื่องปั่น
กระดาษสา

บ่อหมักปุ๋ย
รักษ์โลก

ถังดักไขมัน
ชีวภาพ

นวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู้



ฐานการเรียนรู้ คัดแยกขยะบนห้องเรียน



ฐานการคัดแยกขยะของโรงเรียน



ศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะ



ฐานการเรียนรู้การก าจัดขยะเปียก



ฐานการเรียนรู้น้ าหมักชีวภาพ



ฐานการเรียนรู้การรีไซเคิลกระดาษ



เครื่องบีบขวดน้ าพลาสติก



ฐานการเรียนรูถ้ังดักไขมันชีวภาพ



จัดการขยะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ปลูกฝังให้นักเรียนมีความพอดี ไม่มากหรือน้อย
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น ด ารงชีวิตด้วยความ
พอดี ไม่เบียดเบียนส่ิงแวดล้อมและน าไปใช้ในครอบ 
ครัวของตนเอง โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ปลูกฝังให้นักเรียนเตรียมตัวรับมือกับ

ผลกระทบด้านขยะ โดยส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะและการคัดแยกขยะต้ังแต่ต้น
ทาง เพื่อไม่ให้ปริมาณขยะเพิ่มจ านวนขึ้นจน
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

มีความรู้ความเข้าใจปลูกฝัง
ให้นักเรียนเตรียมตัวและตัดสินใจ
ด าเนินการอย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการ  หลักกฎหมาย หลัก
ศีลธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม
ที่ดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า
นั้นๆ อย่างรอบรู้และรอบคอบ    

รอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต  ขยันอดทน
ความรู้ คุณธรรม

สติปัญญา แบ่งปัน

สังคม / สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสวยงาม ร่มร่ืน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

ประโยชน์

ประหยัด

ปลอดภัย



ทานให้หมด
ลดขยะ

มเีหตุผล ช่วยลดปริมาณขยะ
ที่จะเกิดขึ้น

พอประมาณ รู้จักประมาณ
ตนในการตักอาหาร

มีภูมิคุ้มกัน มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

เกิดน้ าใจซึ่งกันและกนัในการ
ตักอาหารของตนเอง รู้จักแบ่งปัน



มีความรู้การ การน าขยะ      
ไปรีไซเคิล 

มีความรู้ในเลือกใช้ภาชนะที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มีความรู้การคัดแยกขยะ
และทิ้งขยะถูกที่ ถูกถัง

มีความรู้การน าขยะอินทรีย์ไปท า
น้ าหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก ความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

มีความรู้การเลือกของที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย



ซื่อสัตย์สุจริต  ขยัน
อดทน สติปัญญา 

คุณธรรม

การแบ่งปันสู่สังคม
ร่วมบริจาคกล่องนม UHT 

โครงการหลังคาสีเขียว
กับมูลนิธอิาสาเพื่อนพึ่ง ( ภาฯ)



การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน



กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมการ
ประหยัดพลังงาน

กิจกรรมทางเดยีวกัน
ไปด้วยกัน

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมดูแลรักษา
แหล่งน ้าในโรงเรียนกิจกรรมเพ่ิมพื นที่สเีขียว



การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โรงเรียน



การใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



กิจกรรม Big Cleaning Day



ทางเดียวกันมาด้วยกัน (Car pool)



รักษาแหล่งน้้าในโรงเรียน

ช่างประชาน้อยและสายตรวจน้้า นวัตกรรมถังดักไขมันชีวภาพจักรยานปั่นน้้า
เพื่อใช้รดน้้าต้นไม้ 



น าไปสู่
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรยีนสวยงาม
ร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบเรยีบร้อย



ผลส ำเรจ็



น ำ้หมกัชวีภำพ (EM) ปุ๋ยชวีภำพ

เศษอำหำร



ผลิตภณัฑ์
ปุ๋ยชวีภำพ

ผกัตบชวำ



ขวดพลำสตกิ กลอ่งนม/น ำ้ผลไม้

กระดำษถงุนม



สง่ตอ่ใหเ้ทศบำลก ำจดั



ลดปริมำณขยะอันตรำย

สง่ตอ่ใหเ้ทศบำลก ำจัด
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สรปุผลกำรวิเครำะหป์ริมำณขยะปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ และ ปีกำรศึกษำ๒๕๖๑



โรงเรียน

ชุมชน
ภาคส่วน



โรงเรียน

นักเรียน

พ่ีสูน้่อง
เวรคดัแยกขยะใช้แก้วสว่นตวั

Big cleaning  day



หิ้วป่ินโต  โชว์ผ้าไทย

ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คร/ูบุคคลากร

ใช้ถุงผ้า

เวรดูแลฐานการเรียนรู้



ร้านค้า

งดน าโฟมเข้าโรงเรียน ใช้ใบตองแทน
พลาสติก

ก าหนดเวลาเปิด-ปิด



3 ถนน 1 คลอง
ชุมชนหมู่ 2 , 3, 7 และกลุ่มรักษ์คลองส าโรง

การสร้างความรู้สู่ชุมชน

ชุมชน 

โครงการสานผักตบชวา



โครงการจิตอาสาลูกเฟ่ืองฟ้าอาสาช่วยน้อง ปีท่ี ๗ 
(ค่ายพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม)

ณ โรงเรียนวัดนาคราช



การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 
เทศบาลต าบลด่านส าโรง

มอบถังขยะให้ทางโรงเรียน 

เทศบาลด่านส าโรงร่วมกับทางโรงเรียนจดั
อบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะให้กับชมุชน

เทศบาลให้ความอนุเคราะห์น าผักตบชวามา
มอบแก่ทางโรงเรียนเพ่ือท าปุ๋ย

เดินรณรงค์ร่วมกันในการส่งเสริมให้
ชุมชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

เทศบาลอนุเคราะห์ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าปุย๋
หมักและอนุเคราะห์ให้กากน้ าตาลเพื่อท าปุ๋ย

หมัก

1

2

3
4

5

กิจกรรม จัดอบรมความรู้
ด้านการจัดการขยะ



กิจกรรม ให้ความรู้ด้านราคาและ
การจัดการกับขยะก่อนการขาย

วงษ์พาณิชย์ (บริษัทรับซื้อขยะรีไซเคิล)

มอบถังหมักให้ทางโรงเรียน 

มอบถุงสีขาวขนาดใหญ่เพื่อจัดเก็บขยะ
ก่อนน าขาย

รับซื้อขยะที่โรงเรียนจะขายโดย  
บริษัทจะมารับจากโรงเรียน

1

2 3



การมสี่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 

ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะและการลดใชว้ัสดุที่
ก่อให้เกิดขยะ โดยรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลส าโรงเหนือ

มอบถังให้กับทางโรงเรียนเพ่ือใช้ใน    
การท าน้ าหมักชีวภาพ

มอบถุงสีขาวขนาดใหญ่เพื่อจัดเก็บ
ขยะก่อนน าขาย

รับซื้อขยะที่โรงเรียนจะขายโดย  
บริษัทจะมารับจากโรงเรียน

1

2

3

ทสม (เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน)

ผู้สูงอายุต าบลส าโรงเหนือ 1 ได้ 10 (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการใช้
ชีวิตอย่างไม่เบียดเบยีนสิ่งแวดล้อม)



การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 
สโมสร ไลอ้อน สมุทรปราการ

ทางสโมสรได้มอบถังขยะให้ทางโรงเรียน มอบป้ายชนิดของขยะ



คณะครูมาดูงาน



การจัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงแวดล้อมภายใน
โรงเรียน

การพัฒนานักเรียน 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในการจัดการขยะ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการขยะ

การพัฒนา เครื่องมือ 
กลไกในการจัดการขยะ



สามเหลีย่ม
เขยื้อนภูเขา

เครือข่ายทางสังคมการเมือง

ความรู้

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ   วะสี



ขอบคุณค่ะ



2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้นกัเรียนเห็นคณุคา่และความส าคญัของการเป็นคนดี 
2. เพ่ือยกยอ่ง เชิดชู และเป็นขวญัก าลงัใจกบันกัเรียนในการท าความดี 

ความยั่งยืนในการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ
ตามแนวทางทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

การสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับนักเรียน  จากรุ่น
พี่สู่รุ่นน้อง  โดยกลุ่มแกนน า

1



2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้นกัเรียนเห็นคณุคา่และความส าคญัของการเป็นคนดี 
2. เพ่ือยกยอ่ง เชิดชู และเป็นขวญัก าลงัใจกบันกัเรียนในการท าความดี 

ความยั่งยืนในการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ
ตามแนวทางทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

การสร้างเครือข่ายทางสังคมโดย
ความร่วมมือของนักเรียน ครู  
ผู้ปกครองและร้านค้าภายใน

โรงเรียน

2



2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้นกัเรียนเห็นคณุคา่และความส าคญัของการเป็นคนดี 
2. เพ่ือยกยอ่ง เชิดชู และเป็นขวญัก าลงัใจกบันกัเรียนในการท าความดี 

ความยั่งยืนในการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ
ตามแนวทางทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

การสนับสนุนโดยภาครัฐ/
การเมือง  การจัดการและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

3



กิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ



กิจกรรม   
I LOVE MY WORLD
(ลดโลกร้อนด้วยมือเรา)



กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์



กิจกรรม
ชวนรู้ ชวนคิด พิชิต 3Rs



กิจกรรม
เปิดโลกประสบการณ์ 



กิจกรรม  
สิ่งแวดล้อมจะดี  ทิ้งขยะให้ถูกที่นะจ๊ะ / ขยะจ๋า  ข้าลาก่อน



กิจกรรม ร่วมมือ ร่วมใจ  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม



กิจกรรม  
การบูรณาการหลักสูตร

การเรียนการสอน



กจิกรรม DAY  CAMP 



กิจกรรม MKJ WASTE HERO



กิจกรรม SAVE ZONE



กิจกรรม KIDS รักษ์โลก



กิจกรรม สายตรวจตาวิเศษ



กิจกรรม ทานให้หมด ลดขยะ



กิจกรรม ลดขยะด้วยมือเรา



กิจกรรม ทางเดียวกันมาด้วยกัน


