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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
โรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOL

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ

ตําบลสําโรงเหนือ   อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑



บทสรุป

โครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ มีวัตถุประสงคเพื่อ
กระตุน รณรงคเสริมสรางจิตสานึกและความรูความเขาใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและ
การนําขยะไปใชประโยชน รวมท้ังการรวบรวมขยะเพื่อนําไปกําจัดอยางถูกวิธีใหกับนักเรียน    เสริมสราง
การมีสวนรวมของครู บุคลากร ผูเรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา ดานการจัดการขยะ และเพื่อสงเสริม 
คุณธรรมของนักเรียนใหรูจักการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนําขยะ ไปใชประโยชน รวมถึงการ
สรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองดี

โดยมีเปาหมายใหนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School ” สามารถเรียนรูและเขาใจในการลดปริมาณขยะในสถานศึกษา พรอมท้ังสามารถนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะไดดําเนินกิจกรรตางๆตลอดปการศึกษา 2563 โดยมีกิจกรรมดาน
การจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนอยางเปนระบบ ตามหลัก 3Rs รวมท้ังการใหความรูและสงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมตางๆของทุกภาคสวนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน

จากการดําเนินโครงการพบวานักเรียน ครูและบุคคลากรภายในโรงเรียนมีการเขารวมกิจกรรม
ตางๆของทางโครงการ และมีการขยายผลการดําเนินโครงการไปยังชุมชนท่ีอยูโดยรอบของโรงเรียนซึ่งสราง
ความย่ังยืนใหกับการดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ

ลงชื่อ

(นางสาวอารยา  สอนวงษ
ผูรับผิดชอบโครงการ



สารบัญ

เร่ือง หนา

บทสรุป

บันทึกขอความ

รายงานผลการดําเนินงาน

ภาคผนวก

1. โครงการ

2. คําสั่งคณะกรรมการดําเนินโครงการ 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินโครงการ  

4. ภาพบรรยากาศการดําเนินโครงการ



ความคิดเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายบริหารทั่วไป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ…………………………………………………

( ……………………………………………….. 

รองผูอํานวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ

ความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ…………………………………………………

( นายอิทธิพัทธ    ธีระวรรณสาร 

ผูอํานวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ    อําเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ ..............................................................................   วันที่  20 เมษายน 2564

เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรยีนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ   

ดวยกลุมงานบริหารทั่วไปไดดําเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะสําเร็จลุลวงไป

แลวน้ัน  

บัดน้ี กลุมงานบริหารทั่วไปจึงขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียน

ปลอดขยะ ดังกลาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่ือ                                            

(นางสาวอารยา  สอนวงษ

ผูรับผิดชอบโครงการ



รายงานผลการดาํเนินงาน

1. ความเปนมาและความสําคัญของโครงการและการประเมินโครงการ

ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญท่ีตองไดรับการดูแลแกไข โดยเฉพาะขยะท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนอยาง

รวดเร็ว โรงเรียนก็เจอกับปญหาขยะ ทําใหสภาพสิ่งแวดลอมไมดี ไมสะอาด และอาจเปนแหลงเพาะพันธยุง และงเชื้อโรค

ตางๆ เชนโรคไขเลือดออกโรคทางผิวหนัง โรคทางเดินอาหาร ทางการหายใจ จากการสูดดมกลิ่นขยะ ฝุนละออง สาเหตุเและ

ท่ีมาของขยะ เกิดจากความมักงายและขาดจิตสํานึก ถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน เปนสาเหตุท่ีพบบอยมาก ซ่ึงจะเห็นไดจากการท้ิง

ขยะลงตามพ้ืนหรือแหลงนํ้าโดยไมท้ิงลงในถังรองรับท่ีจัดไวให หรือแมกระท่ังการซ้ือของการใชสิ่งของของนักเรียนเชน ขนม 

กระดาษ แกวนํ้า ขวดนํ้า โดยใสถุงพลาสติกหลายๆถุง ทําใหมีขยะเพ่ิมในปริมาณมากสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญยิ่ง

ในการปูพ้ืนฐาน และปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึกมีจิตสาธารณะรักและหวงแหนธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของตนเองรูจักการ

คัดแยกขยะสามารถนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพรตอชุมชนเพ่ือประสานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนใหมีความ

เขมแข็งและยั่งยืน ตามท่ีสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรวมมือกับ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินงานโครงการปลอดขยะ (Zero Waste 

School) เพ่ือเผยแพรแกโรงเรียนและชุมชนใหเกิดโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภไดรับ

คัดเลือกเปนโรงเรียนนํารองโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการสรางเครือขายสถานศึกษา ท่ีดําเนิน

กิจกรรม ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใชประโยชน การรวบรวมขยะเพ่ือสงไปกําจัดอยางถูกตอง ปลูกจิตสํานึกการลด คัด

แยก และนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมในสถานศึกษา สรางระบบการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ และสงเสริมการมีสวนรวม

ของผูเรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝงลักษณะนิสัยรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมแกผูเรียน เพ่ือมุงสูสถานศึกษา

ปลอดขยะอยางแทจริง และขยายผลตอจนกลายเปนสังคมรีไซเคิลตอไป

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ เล็งเห็นความสําคัญของการรักษาความสะอาด จึงดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

Zero Waste School ข้ึน เพ่ือเปนการกระตุนและสงเสริมใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึน



2. วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ

1. เพ่ือกระตุน รณรงคเสริมสรางจิตสานึกและความรูความเขาใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและ
การนําขยะไปใชประโยชน รวมท้ังการรวบรวมขยะเพ่ือนําไปกําจัดอยางถูกวิธีใหกับนักเรียน

2. เสริมสรางการมีสวนรวมของครู บุคลากร ผูเรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา ดานการจัดการขยะ

3. เพ่ือสงเสริม คุณธรรมของนักเรียนใหรูจักการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนําขยะ ไปใชประโยชน รวมถึง
การสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองดี

3. ขอบเขตของการดาํเนินงานโครงการ

3.1 เปาหมายของโครงการ  นักเรียน ครู และบุคคลากรภายในโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภทุกคน

3.2 สถานท่ีและวันเวลาดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา 2563

3.3 ข้ันตอนการดําเนินงานและกิจกรรมท่ีสําคัญ

4. ผลการประเมินโครงการ

สรุปผลการดําเนินงานตามวัตถปุระสงค

ท่ี งาน / กิจกรรม ระยะเวลา

1. กิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจและการสรางวินัยในการ

จัดการขยะมูลฝอย

ตลอดปการศึกษา 2563

2. กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการขยะฝอย ตลอดปการศึกษา 2563

3. กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยใชหลัก 3Rs ตลอดปการศึกษา 2563

4. การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

ตลอดปการศึกษา 2563

ท่ี วัตถุประสงคของ 

โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ

สภาพความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน

บรรลุ ไมบรรลุ

1. เพ่ือกระตุน รณรงคเสริมสราง

จิตสํานึกและความรูความเขาใจถึง

แนวทางในการลดปริมาณขยะ การ

แยกขยะและการนําขยะไปใช

ประโยชน รวมท้ังการรวบรวมขยะ

เพ่ือนําไปกําจัดอยางถูกวิธีใหกับ

นักเรียน

/ นักเรียน ครูและบุคลากรมีความรู

ความเขาในในการจัดการขยะมูล

ฝอย รวมท้ังเกิดจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม



4. ผลการประเมินโครงการ (ตอ

สรุปผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค

5. สรุปคาใชจายของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

4,750 (สี่พันเจ็ดรอยหาสิบบาท

6. สรุปผลและขอเสนอแนะ

1. ควรมีการดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง และตอยอดกิจกรรมตางๆ

2. ควรมีการขยายผลไปยังโรงเรียนตางๆในเครือขาย

ท่ี วัตถุประสงคของ 

โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ

สภาพความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน

บรรลุ ไมบรรลุ

2. 2. เสริมสรางการมีสวนรวมของครู 

บุคลากร ผูเรียนและชุมชนโดยรอบ

สถานศึกษา ดานการจัดการขยะ

/ โครงการโรงเรยีนปลอดขยะไดขยาย

เครือขายไปยังชุมชุนท่ีอยูโดยรอบของ

โรงเรียน เพ่ือความยั่งยืนของโครงการ

3. 3. เพ่ือสงเสริม คุณธรรมของ

นักเรียนใหรูจักการลดปริมาณขยะ 

การแยกขยะและการนําขยะ ไปใช

ประโยชน รวมถึงการสรางจิตสํานึก

ความเปนพลเมืองดี

/ นักเรียน ครูและบุคลากรมีความ

ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษา

สิ่งแวดลอม โดยการใชหลัก 3Rs ใน

การดําเนินชีวิต



ภาคผนวก



แบบประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงาน

โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) กลุมงาน บริหารท่ัวไป

คําช้ีแจง โปรดใสเครื่องหมาย (/ ตามรายการที่เปนจริงหรือเห็นวาเหมาะสม

เกณฑการประเมิน

ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง ประเมินผลอยูในระดับต่ํากวารอยละ 50

ระดับ 2 หมายถึง พอใช ประเมินผลอยูในระดับรอยละ 50 -59

ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ประเมินผลอยูในระดับรอยละ 60 -69

ระดับ 4 หมายถึง ดี ประเมินผลอยูในระดับสูงกวารอยละ 70 - 79

ระดับ 5 หมายถึง ดีเยี่ยม ประเมินผลอยูในระดับสูงกวารอยละ 80

รายการประเมิน ระดับคะแนน

5 4 3 2 1

1. ดานทรัพยากรท่ีใช

1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ

/

1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดําเนินการจริง /

1.3 ความรวมมือของบุคลากร ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน /

โครงการ

/

1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน/โครงการ /

1.5 ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใชในการดําเนินงาน/ โครงการ /

2. ประเมินกระบวนการดําเนินงานตามกระบวนการ

2.1 โครงการมีการดําเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดําเนิน

โครงการ

/

2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดําเนิน

โครงการ

/

2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินโครงการสามารถสงผลให

ผูเขารวมโครงการมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไดตามวัตถุประสงค 

และ เปาหมาย เชิงคุณภาพ

/

2.4 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินโครงการมีการสงเสริมการมีสวน

รวม
/



แบบประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงาน

โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) กลุมงาน บริหารท่ัวไป

รายการประเมิน ระดับคะแนน

5 4 3 2 1

3. ประเมินผลการดําเนินงาน

3.1 ผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวมาก

นอย

/

3.2 ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีกําหนด

ไวมากนอยเพียงใด

/

3.3 ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายเชิงปริมาณท่ีกําหนด

ไวมาก
/

รวม 35 16 3

คาเฉลี่ย 4

สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย อยูในระดับ 4 แสดงวาการดําเนินงานเปนที่นาพอใจ



ภาพประกอบโครงการ 
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