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ค าน า 
   

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษายึดหลักให้มีมาตรฐาน และมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมาตรฐานการศึกษา หมายถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึง
ประสงค์และ มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้น ในสถานศึกษาทุกแห่งและเพ่ือใช้เป็นหลัก ในการเทียบเคียงส าหรับ
การส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา  

โครงการขยะ 4 จี ZERO WASTE ประจ าปีการศึกษา 2563   เป็นโครงการที่ด าเนินการด้าน
การบริหารจัดการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือแก่ผู้รับบริการ ส่งเสริมด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ให้ผู้ใช้บริการได้ปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะต่าง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปีของโรงเรียน (2559-2563) ซึ่งได้ด าเนินการภายใต้หลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นการด าเนินกิจกรรมและภารกิจต่าง ๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา 
ทั้งผู้รับบริการโดยตรง คือ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม คือ สถานประกอบการ ประชาชน และ
สังคมโดยรวม ว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ การประกันคุณภาพมีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการ 
"ป้องกัน" ไม่ให้เกิดการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียน จึงได้ก าหนดโครงการขยะ 4 จี ZERO 
WASTE ประจ าปีการศึกษา 2563   ขึ้นเพ่ือให้การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม มี
คุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน  

ผู้รายงานจึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่จะสะท้อนถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา สร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้รับบริการสืบต่อไป 

 
 

                               พิทยา  รอดสุนทรา 
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บทที่ 1 

ที่มาและความส าคัญ 
1.หลักการและเหตุผล 

จากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อทุกสรรพสิ่งในโลกค่อนข้างมาก  
อุณภูมิที่สูงขึ้น ภาวะแห้งแล้ง หรือเกิดอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตก็ตามล้วนได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระท า  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ในฐานะเป็นสถานศึกษา มี
บทบาทในการให้ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์เพ่ือให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึนและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  จากสมศ. เมื่อวันที่ 
16 – 17 ธันวาคม 2562 ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการรักษาความสะอาดภายในห้องเรียน อาคาร การจัดการ
ขยะให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โรงเรียนจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการขยะ 4 จี ZERO WASTE ขึ้นโดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการคัดแยกขยะเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและการเพ่ิมมูลค่าของขยะ ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและเกิดภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อน ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานทุกขั้นตอน เพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของขยะ การจัดการขยะ การเพิ่มมูลค่าของขยะ
เพ่ือสร้างรายได้ระหว่างเรียน 

จากผลการด าเนินงานในปี 2562 พบว่าโครงการขยะ 4 จี ZERO WASTE สามารถฝึกคุณลักษณะ
นิสัยรักความสะอาด ลดขยะภายในโรงเรียน ชุมชน เสริมสร้างนิสัยรักษาสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง และเพ่ือให้การด าเนิโครงการสอดคล้องกับ
นโยบายลดการใช้พลาสติกและโฟม จึงเห็นสมควรให้ด าเนินโครงการสืบเนื่องต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนในการจัดการขยะการคัดแยก การเพิ่ม
มูลค่าของขยะและปลูกฝังลักษณะนิสัยรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน ลดการใช้พลาสติกและโฟม  
3. เป้าหมาย 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตน ในการคัดแยกขยะ การเพ่ิมมูลค่าของขยะ 
2. นักเรียนร้อยละ 85  มีลักษณะนิสัยรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ร้อยละ 95 ลดการใช้พลาสติกและโฟม ใน

โรงเรียนและชุมชน 
4. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรู้เรื่องขยะ การคัดแยกขยะ การเพ่ิมมูลค่าของขยะ 
 2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองมีจิตส านึกในการทิ้งขยะ การรักษาดูแลและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 3. ปริมาณขยะพลาสติก โฟม และขยะประเภทอ่ืน ๆ ในโรงเรียนและชุมชนลดลง   
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บทที่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    การจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ด้วยนโยบายส่งเสริมการการแปรรูปขยะเป็นพลังงานของรัฐบาล ท าให้มีผู้สนใจโครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้าเป็นจ านวนมากทั้งภาครัฐและเอกชน  อาทิเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น 
โดยหลักการแล้ววัตถุประสงค์หลักของการจัดการขยะมูลฝอย    ไม่ใช้น าขยะไปผลิตพลังงานแต่เป็นการก าจัด
ขยะให้หมดไป หรือเหลือไปฝังกลบให้น้อยที่สุด โดยไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในการ
จัดการขยะควรพิจารณาแบบบูรณการหมายถึงการจัดการมูลฝอยที่เลือกเทคโนโลยีที่สามารถก าจัดขยะได้อย่าง
เหมาะสมตามคุณลักษณะและปริมาณของขยะมูลฝอยและเป็นที่ยอมรับของประชาชน รวมทั้งยังคงหลักการ
เกี่ยวกับการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางพิจารณาที่ส าคัญ โดยไม่ได้มุ่งแต่
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจหรือด้านเทคนิค ด้านใด ด้านหนึ่ง การจัดการจะเริ่มตั้งแต่การทิ้งขยะมูลฝอย การ
เก็บขนไปจนถึงการท าลายหรือก าจัดมูลฝอยเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพิจารณาการน า
วัสดุในขยะมาใช้ใหม่เป็นแนวทางการจัดการส าคัญ 

      ในสหภาพยุโรป นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย คือ การเปน็สังคมที่เน้นฐานการรีไซเคิล
เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ การรีไซเคิลวัสดุให้ได้มากที่สุด  เพ่ือไม่ให้มีของเสียเหลือทิ้งอีกต่อไป จากนโยบาย
ดังกล่าว หลายประเทศในยุโรปได้ออกกฎหมายหลายฉบับที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยยึด
หลักการของผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ที่ทิ้งจะต้องได้รับบริการจาก
หน่วยงานที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย และจะต้องจ่ายค่าก าจัดในอัตราที่เหมาะสม และก าหนดให้ขยะมูลฝอย
จะต้องผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการรีไซเคิลหรือการคืนรูปก่อนน าไปฝังกลบ ในประเทศเยอรมันก าหนดให้แต่
ละครัวเรือนจะต้องแยกขยะออกเป็น แก้ว กระดาษ เสื้อผ้าเก่า ขยะอินทรีย์ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ ขยะอิเล็กโทร
นิคและเครื่องใช้ไฟฟ้า แบตเตอรี โลหะ ขยะท่ีมีขนาดใหญ่และของเสียอันตราย และแยกเก็บขนเพ่ือน าไปรี
ไซเคิลโดยผู้ผลิตสินค้า หรือบริษัทเอกชน ขยะที่คัดแยกต้นทางและแยกเก็บขนมาเข้าสู่โรงคัดแยกเพ่ิมเติม
เพ่ือให้มีความบริสุทธิ์สูงขึ้นส าหรับการน าไปจ าหน่าย ส่วนขยะอินทรีย์จะถูกใช้ส าหรับเป็นปุ๋ยหรือสารปรับปรุง
ดิน ด้วยกระบวนการหมักท าปุ๋ยและการหมักเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ  

      ในประเทศเยอรมันมีข้อก าหนดที่เข้มงวดในการก าจัดขยะว่า ขยะมูลฝอยจากชุมชนและอุตสาหกรรม
จะต้องผ่านการบ าบัดในแนวทางท่ีสามารถป้องกันกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพที่จะเกิดขึ้นเมื่อน าไปฝัง
กลบ ด้วยข้อก าหนดนี้ขยะจะต้องถูกบ าบัดขั้นต้น ขยะส่วนใหญ่ที่เผาไหม้ได้จะถูกก าจัดด้วยกระบวนการเปลี่ยน
ขยะให้เป็นพลังงาน และส่วนขยะอินทรีย์ที่เหลือจะถูกบ าบัดด้วยกระบวนการเครื่องจักรกลร่วมกับกระบวนการ
ชีวภาพ (MBT) ดังนั้นเมื่อน าสิ่งที่เหลือจากการบ าบัดขั้นต้นดังกล่าวไปฝักลบ จะไม่เกิดก๊าซชีวภาพที่หลุมฝัง
กลบ ซึ่งจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็นจ านวนมาก ด้วยนโยบายดังที่กล่าวมาแล้วและการ 
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สนับสนุนงบประมาณส าหรับการวิจัยของรัฐบาล ท าให้เกิดเทคโนโลยีการก าจัดขยะแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็น
จ านวนมาก 
      ดังนั้นการจัดขยะมูลฝอยชุมชนควรพิจารณาด าเนินการตามล าดับขั้นของการจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยล าดับแรกเริ่มจากการหาทางลดปริมาณขยะและการใช้ซ้ าเพ่ือไม่ให้เกิดขยะ จากนั้นพิจารณา
น าวัสดุในขยะท่ีทิ้งจากชุมชนมารีไซเคิล หรือหมักท าปุ๋ย ในส่วนของขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลควรน าไปเข้า
กระบวนการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ขยะที่ไม่สามารถบ าบัดด้วยวิธีการดังกล่าวได้และขยะที่เหลือจาก
กระบวนการต่างๆน าไปฝังกลบ กระบวนการเหล่านี้นอกจากจะเป็นวิธีการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แล้ว
ยังช่วยลดการใช้พลังงาน ลดพ้ืนที่ฝังกลบและลดปริมาณมลพิษด้วย ล าดับขั้นของการจัดการขยะชุมชนมี
ดังต่อไปนี้ 
       1)  การลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดและการใช้ซ้ า (Source reduction & Reuse) 
เป็นขั้นตอนที่จะท าให้ไม่เกิดขยะมูลฝอย เช่น ก าหนดให้ผู้ผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าผลิตภัณฑ์หรือ
บางส่วนของผลิตภัณฑ์กลับไปใช้ใหม่หรือเข้าไปรีไซเคิลในโรงงานได้ ควบคุมการใช้บรรจุภัณฑ์โดยให้ผู้จ าหน่าย
สินค้ารับคืนบรรจุภัณฑ์แล้วส่งกลับไปยังโรงงานผู้ผลิตเพ่ือน าไปใช้ใหม่ การออกแบบสินค้าท่ีลดการใช้บรรจุ
ภัณฑ์ เป็นต้น 
       2)  การรีไซเคิล/การหมักท าปุ๋ย (Recycling/Composting) การรีไซเคิลวัสดุบางประเภทเพ่ือ
น าไปผ่านกระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบหรือสินค้าใหม่ การรีไซเคิลยังรวมถึงการน าขยะอินทรีย์และขยะจาก
สวนมาหมักท าปุ๋ย 
       3)  การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน (Waste-To-Energy) เป็นการน าขยะที่ไม่สามารถรี
ไซเคลิได้แล้วมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงาน ความร้อน พลังงานไฟฟ้า หรือเชื้อเพลิงโดยผ่านกระบวนการต่างๆ 
ได้แก่ การเผาในเตา (combustion) แก๊สซิฟิเคชัน (gasification) ไพโรไลซิส (pyrolysis) การหมักก๊าซชีวภาพ 
(anaerobic digestion) และการดึงก๊าซจากการฝังกลบขยะ (landfill gas) 
       4)  การฝังกลบมูลฝอย (Landfill) เป็นล าดับขั้นสุดท้ายของการจัดการขยะ 
     ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศต้นแบบของการคัดแยกขยะจากแหล่งก าเนิดที่สมบูรณ์แบบ โดยก าหนดให้
ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือนออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) ขยะที่เผาได้ เช่น ขยะอินทรีย์ (ต้องเทน้ าทิ้ง
ก่อน) เสื้อผ้าเก่า กระดาษช าระ ผ้าอ้อม ขยะจากสวน เป็นต้น จัดเก็บ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (2) ขยะรีไซเคิล เช่น 
กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เป็นต้น ให้จัดวางในภาชนะแยกประเภท จัดเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (3) ขยะเผา
ไหม้ไม่ได้ เช่น หนัง ยาง แก้วแตก พลาสติกพีวีซี โฟม เซรามิก เป็นต้น รวมทั้งขยะอันตรายที่ต้องแยกถุง 
 จัดเก็บสัปดาห์ละครั้ง (4) ขวด PET จัดเก็บสัปดาห์ละครั้ง และ (5) ขยะที่มีขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  

การน าขยะไปฝังกลบควรเป็นวิธีสุดท้ายส าหรับขยะที่ไม่สามารถก าจัดด้วยวิธีใดๆ ที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นได้ ดังนั้นในการจัดการขยะมูลฝอยควรเริ่มจากการรณรงค์ให้ความรู้และออกมาตรการต่างๆ เพ่ือลด
ปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดเป็นขั้นแรก จากนั้นหาวิธีการรีไซเคิลวัสดุในขยะเท่าที่เป็นไปได้ให้ได้มากท่ีสุด 
ได้แก่การแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง และแยกประเภทเก็บขน น าขยะผ่านการคัดแยกต้นทางเข้าสู่กระบวนการ
คัดแยกอีกครั้งเพ่ือท าให้ได้วัสดุที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นตามความต้องการของตลาด จากนั้นส่วนที่เหลือจึง
พิจารณาน าไปผลิตเป็นพลังงาน แต่ด้วยข้อจ ากัดต่างๆ ที่มีในแต่ละท้องถิ่น ปริมาณขยะมูลฝอย  
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และความเหมาะสมทั้งทางด้านพื้นที่ นโยบาย เศรษฐศาสตร์ เทคนิคและสิ่งแวดล้อม อาจท าให้วิธีการต่างๆ นั้น
ไม่สามารถด าเนินการได้ 

แนวคิดในการจัดการขยะของประเทศไทย 

      ในปัจจุบันยังพบว่าเริ่มมีเทศบาลบางแห่งในประเทศไทยมีการคัดแยก ณ แหล่งก าเนิดและแยก
ประเภทเก็บขน   โดยการจัดถังแยกประเภทเพ่ือให้ประชาชนแยกประเภทขยะทิ้ง โดยแยกออกเป็นขยะรี
ไซเคิล ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ และขยะอันตรายก็ตาม แต่การจัดเก็บยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ท าให้ไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน และส่วนจัดเก็บสัปดาห์ละครั้ง  ท าให้ขยะเน่าเสียและมีกลิ่นรุนแรง  จึงท าให้
กระบวนการคดัแยกขยะตั้งแต่ต้นทางไม่เกิดขึ้น 

      มีการรีไซเคิลวัสดุที่มีราคาตั้งแต่ต้นทางโดยเจ้าของบ้าน  และกลางทางโดยกลุ่มคนอาชีพซาเล้งเก็บ
ขยะและพนักงานเก็บขนขยะ  ท าให้ส่วนหนึ่งของวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ถูกเก็บออกไป  ขยะที่เหลือในขั้น
สุดท้ายในรถเก็บขนขยะจึงประกอบด้วยขยะอินทรีย์มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก 

      แต่เดิมการก าจัดขยะในประเทศไทยใช้วิธีการเทกองแล้วกลบหรือเผา ซึ่งเป็นวิธีที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง ต่อมารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณส าหรับเทศบาลหลายแห่งในการก าจัดขยะมูลฝอย
ตามเกณฑ์มาตรฐานและตามแนวทางการจัดการมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ  ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณก่อสร้างหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  เมื่อเทศบาลใดมีสถานที่ก าจัดขยะแล้ว 
เทศบาลข้างเคียงที่ไม่มีที่ก าจัดจะน าขยะมาร่วมฝังกลบด้วยท าให้ปริมาณขยะที่เข้าฝังกลบสูงกว่าที่ออกแบบไว้ 
จงึท าให้หลุมฝังกลบเต็มเร็วกว่าที่ก าหนด  อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างนั้นให้แต่เพียงหลุมฝังกลบชั้น
แรก เมื่อต้องก่อสร้างคันดินเพ่ือท าการฝังกลบในชั้นถัดข้ึนไป (หรือต้องฝังกลบในเฟสที่สอง) เทศบาลจะต้องหา
งบประมาณก่อสร้างเอง และด้วยการจัดเก็บค่าก าจัดขยะสูงสุดเพียง 40 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน จึงท าให้ 

เทศบาลส่วนใหญ่ไม่มีงบประมาณเพียงพอ และรัฐบาลไม่มีนโยบายให้งบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง
ส าหรับโครงการที่ได้จัดสรรไปแล้ว  นอกจากนี้ในการด าเนินงานฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องบดอัดขยะโดยใช้รถแทรกเตอร์หรือรถบดอัดขยะวิ่งทับขยะที่น ามาฝังกลบไปมา
หลายๆ เที่ยวท าให้ปริมาตรขยะลดลง (เพ่ิมความหนาแน่น) เพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งานของหลุมฝังกลบ  แต่ด้วย
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเทศบาลหลายแห่งจึงไม่ด าเนินงานฝังกลบอย่างถูกต้อง ท าให้หลุมฝังกลบเต็ม
อย่างรวดเร็ว 

      ต่อมาด้วยนโยบาย 3 R ของรัฐบาลท าให้มีการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะอย่างครบวงจร ได้แก่โรงคัดแยก
ขยะและหลุมฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล   โดยให้โรงคัดแยกขยะท าการคัดแยกองค์ประกอบที่สามารถ
น าไปจ าหน่ายได้ เพ่ือลดปริมาณขยะที่จะน าไปฝังกลบ และคาดว่าจะท าให้หลุมฝังกลบมีอายุการใช้งานนานขึ้น 
โดยไม่มีการคัดแยกขยะต้นทางและไม่มีการแยกเก็บขน ด้วยพฤติกรรมการทิ้งขยะรวมและการทิ้งขยะอินทรีย์
โดยไม่มีการแยกของเหลวออก แต่กลับใช้ถุงพลาสติกห่อทั้งของเหลวและของแข็งไว้หลายชั้น จึงท าให้ขยะรวม
ที่เก็บขนมีความชื้นสูงมากกว่าร้อยละ 50 จากคุณลักษณะของขยะชุมชนดังกล่าวจึงท าให้ประสิทธิภาพในการ 
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คัดแยกขยะที่โรงคัดแยกท าได้ยาก เครื่องฉีกถุงไม่สามารถท างานได้ตามที่ออกแบบ โรงคัดแยกขยะมี
ประสิทธิภาพต่ า นอกจากวัสดุที่คัดแยกได้จะมีจ านวนน้อยแล้ว ยังมีการปนเปื้อนสูง จ าหน่ายได้ราคาต่ า ท าให้
ไม่ได้รายรับตามเป้าที่ก าหนดไว้ในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ นอกจากนี้กระบวนการคัดแยกบาง
ประเภท เช่น การคัดแยกประเภทวัสดุด้วยลมไม่สามารถคัดแยกพลาสติกท่ีเปียกชื้นได้ ขยะที่เข้าโรงคัดแยกมี
กลิ่นเหม็นรุนแรง (เนื่องจากการจัดเก็บขยะสัปดาห์ละครั้งเป็นส่วนใหญ่) เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน การคัดแยกด้วยคนมีประสิทธิภาพต่ า  เครื่องจักรและอุปกรณ์ช ารุดเสียหายจากน้ าขยะที่เป็น
กรด  เป็นต้น    ท าให้โรงคัดแยกของเทศบาลหลายแห่งต้องปิดตัวลง    เพราะขาดแคลนงบประมาณในการ
ซ่อมบ ารุง ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก กระบวนการคัดแยกขยะที่ใช้ในโรงคัดแยกเหล่านี้ส่วนใหญ่เหมาะ
ส าหรับองค์ประกอบขยะที่ผ่านการคัดแยกประเภทขยะทิ้งบางส่วนที่ต้นทางและแยกเก็บขน ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการในต่างประเทศ และในขยะจะประกอบด้วยวัสดุที่สามารถน ามารีไซเคิลได้จ านวนมากและมีขยะ
อินทรีย์ปนเปื้อนจ านวนน้อย 

      ในยุคที่ราคาน้ ามันโลกถีบตัวสูงขึ้น ท าให้เชื้อเพลิงทุกชนิดมีราคาแพง และด้วยนโยบายส่งเสริมการ
แปรรูปขยะเป็นพลังงานของรัฐบาล ท าให้เกิดโครงการก าจัดขยะที่เกี่ยวข้องกับการน าขยะมาเป็นพลังงาน จาก
การส ารวจและรวบรวมข้อมูลโครงการจัดการขยะที่ยังด าเนินงานอยู่และสามารถน าขยะไปผลิตเป็นพลังงานได้
จริงในปัจจุบัน สามารถแบ่งเทคโนโลยีที่ใช้ออกเป็น 4 ประเภทคือ (1) การใช้เตาเผา (2) การผลิตก๊าซชีวภาพ
จากขยะอินทรีย์ ส่วนที่เหลือน าไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) (3) กระบวนการบ าบัดเชิงกล-ชีวภาพและ
ผลิตเชื้อเพลิง RDF และ (4) การฝังกลบขยะและการวางท่อดึงก๊าซมาผลิตกระแสไฟฟ้า  
 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 
 
               มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อ 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ข้อ ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
      ข้อ ๔. สุขภาวะร่างกาย และจิตสังคม 

 
               มาตรฐานที่ ๒ ดา้นกระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                ขอ้ ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

 
1. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ พ.ค.2563 คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง พ.ค.2563 คณะกรรมการด าเนินงาน 
3.ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ - - 
 3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ฐานขยะ 4 จีวิถี
พอเพียง 

มิ.ย.2563-มี.ค.2564 นักเรียนแกนน า 
ชุมนุมแฮงมดแดง 

 3.2 จัดกิจกรรมลดใช้ ลดให้ พลาสติก และโฟม มิ.ย.2563-มี.ค.2564 คณะกรรมการด าเนินงาน 
ชุมนุมแฮงมดแดง 

3.3 จัดกิจกรรม CLEANING AWARD 2563 มิ.ย.2563-มี.ค.2564 คณะกรรมการนักเรียน 
ชุมนุมแฮงมดแดง 

4. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ มิ.ย.2563-มี.ค.2564 คณะกรรมการด าเนินงาน 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค.2564 นักเรียนแกนน า 

ชุมนุมแฮงมดแดง 
6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค.2564 คณะกรรมการด าเนินงาน/นร.

แกนน า/คณะกรรมการนักเรียน/
ชุมนุมแฮงมดแดง 

 
2. งบประมาณ จ านวน  11,190  บาท 
3. ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 
 1. นักเรียน  531 คน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 40 คน 
3. ผู้ปกครอง 531 คน 
4. ผู้ประกอบการโรงอาหาร 10 คน 
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4. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. ร้อยละของนักเรียน ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจและปฏิบัติตน ในการคัดแยกขยะ การ
เพ่ิมมูลค่าของขยะ 

- ทดสอบความรู้ 
- ตรวจสอบจุดแยกขยะ 

-แบบทดสอบ 
- การสังเกต 

2. ร้อยละของนักเรียน ที่มีลักษณะนิสัยรักษา
สิ่งแวดล้อมท้ังในโรงเรียนและชุมชน 

- สังเกตพฤติกรรม -แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ที่ลดการใช้
พลาสติกและโฟมในโรงเรียนและชุมชน 

- สังเกตและตรวจสอบ
พฤติกรรมการใช้พลาสติก

และโฟม 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 

4. ร้อยละของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ที่มี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 

-สอบถามความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

  
 
  โครงการ           ขยะ 4 จี ZERO WASTE  

กลุ่มบริหาร  กลุ่มบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อ 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
  สพฐ.                       ผู้เรียน 

        ข้อ ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
             ข้อ ๔. สุขภาวะร่างกาย และจิตสังคม 

                                มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                     ข้อ ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

            ข้อ 3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ภาษา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นแหล่ง  
            เรียนรู้ที่ยั่งยืน 

 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิทยา  รอดสุนทรา   
ระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
 
1. กิจกรรมที่ได้งาน ได้แก่ จัดท าแผ่นพับ ให้ความรู้  จัดท าจุดแยกขยะ รับฝากขยะ 
  งบประมาณที่ได้รับ                      ใช้ไป                       คงเหลือ 
    11,190 บาท   11,190 บาท                         -     
        
 

2. ผลการประเมินโครงการ 
ผลส าเร็จของโครงการขยะ 4 จี ZERO WASTE ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยรวมคิด 

เป็นร้อยละ 92.50 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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แบบประเมินโครงการ 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม   ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือว่าเหมาะสม 
เกณฑ์คะแนนการประเมิน 

4  หมายถึง  มีการด าเนินการตามรายการประเมิน มีบันทึกร่องรอยเป็นเอกสารและรูปภาพครบถ้วน 
3  หมายถึง  มีการด าเนินการตามรายการประเมิน มีบันทึกร่องรอยเป็นเอกสารและรูปภาพบางส่วน 
2  หมายถึง  มีการด าเนินการตามรายการประเมิน ไม่มีเอกสารหรือรูปภาพเป็นบันทึกร่องรอย 
1  หมายถึง  ไม่มีการด าเนินการ/ไม่ได้ปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม     
2. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม     
3. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์     
4. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย     
5. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนงาน     
6. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม     
7. ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน     
8. ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลา     
9. โครงการ/กิจกรรมนี้สนองนโยบายของสพฐ.ในข้อที่ระบุ     
10. โครงการ/กิจกรรมนี้สนองนโยบายของโรงเรียน     

รวม   9 + 28 = 37 = 92.50 
ระดับคุณภาพโครงการ/กิจกรรม ดีมาก 

 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา พอใช้  ดี ดเีลิศ ยอดเยี่ยม 

คะแนนผลการ
ด าเนินงาน 

น้อยกว่าร้อยละ 50 

คะแนนผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 60-69 

คะแนนผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 70-79 

คะแนนผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 80-89 

คะแนนผลการ
ด าเนินงาน 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้น
ไป 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน 
             (นายพิทยา  รอดสุนทรา)    
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บทที่ 5 

สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
สรุปผล 
 จากการด าเนินงานโครงการธนาคารขยะลดโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของโรงเรียนเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ครู นักเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วม มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนในการจัดการขยะการ
คัดแยก การเพ่ิมมูลค่าของขยะและปลูกฝังลักษณะนิสัยรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน ลดภาวะโลก
ร้อน บรรลุตามเป้าหมายดังนี้ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตน ในการคัดแยกขยะ การเพ่ิมมูลค่าของขยะ 
2. นักเรียนร้อยละ 85  มีลักษณะนิสัยรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ร้อยละ 95 ลดการใช้พลาสติกและโฟม  

ในโรงเรียนและชุมชน 
4. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 92.50 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 

 
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. นักเรียนบางส่วนขาดความร่วมมือในการทิ้งขยะ ควรมีคณะกรรมการก ากับ ติดตาม นิเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความดีให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือได้แก่ การมอบเกียรติบัตร
หรือรางวัล 

3. จัดหาที่เก็บขยะรีไซเคิลให้เพียงพอตามจุดคัดแยกขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

    
 


