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ชื่อโครงการ อนุบาลคายรวมใจพิทักษรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

โรงเรียน อนุบาลคายบางระจัน    

ที่อยู ม.3 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี 16150 

ชื่อและสถานที่ติดตอของผูประสานงานโครงการ 

นางสาวดลนภา       เอมอินทร 
สถานทีต่ิดตอ  โรงเรียนอนุบาลคายบางระจัน  ม.3 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี 
16150 

ที่มาและความสําคัญ 

ปญหาในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดลอมกําลังเปนปญหาวิกฤตทิี่ทุกคนกําลังประสบทั้ง
ทางตรงและทางออม  ปญหาดังกลาวเปนปญหาที่ทกุคนควรตระหนัก และใหความสําคญั  เพราะ
ทุกคนมีความจําเปนตองใชทรัพยากรและพลังงานเหมือนกัน พฤตกิรรมในการใชทรัพยากรและ
พลังงานทีไ่มถูกตองเปนสาเหตทุี่กอใหเกดิการสญูเสยีพลังงานเกินความจําเปน    ทั้งยังสงผล
กระทบตอสภาวะแวดลอมเปนอยางมาก  ทั้งปญหาโลกรอน และปญหาอ่ืน ๆ ที่จะตามมา    

โรงเรยีนอนุบาลคายบางระจัน  เห็นความสําคัญ และตระหนกัถึงปญหาทีจ่ะเกีย่วกบั
พลังงานและสิง่แวดลอม ดังน้ันทางโรงเรยีน จึงไดจัดทําโครงการที่เนนในเรื่องการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม  ในการแกปญหาตองอาศัยความรู ความเขาใจอยางถูกตอง  และสามารถปฏบิตัิ
และมีสวนรวมในการชวยลดการสญูเสยีพลังงาน   ซ่ึงโครงการนีต้องการที่จะปลกูฝงใหนักเรียนได
เรียนรู  และปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมอยางถาวร  สรางจติสํานกึใหกับนักเรียน บุคลากรใน
สถานศกึษา และชุมชน  รูจักใชทรพัยากร  และใชพลังงานอยางคุมคา    สามารถนาํไปใชในการ
ดําเนินชวีติไดอยางพอเพียง  และเกิดประโยชนตอประเทศชาติสบืตอไปได 

วัตถุประสงค 

1) เพ่ือกระตุนใหนักเรียน และบุคลากร เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพลงังานและสิ่งแวดลอม 

2) เพ่ือใหบุคลากร นักเรียน และชุมชน มีความรูความเขาใจเกีย่วกับเรื่องของการใชนํ้า 
พลังงานและสิง่แวดลอมอยางคุมคา 

3) เพ่ือสงเสริมความรวมมือของทุกฝาย  ที่เกี่ยวของในการอนุรักษนํ้า พลังงานและสิง่แวดลอม 

4) เพ่ือลดปริมาณ และคาใชจายในการใชนํ้า พลังงาน ไฟฟา และทรพัยากรในครวัเรือน  
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ข้ันตอนดําเนินการ 

1) แจงและประชมุคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 

2) สถานศึกษา กรรมการนักเรียน  ภารโรง  กรรมการหมูบาน     รับทราบนโยบาย และ
รวมกันวางแผนสํารวจปญหา 

3) แตงตั้งผูรับผดิชอบในการทํากิจกรรม 

4) สํารวจ ตรวจสอบ อุปกรณ เครื่องใชตางๆ ในโรงเรียน 

- สํารวจ ตรวจสอบเครื่องใชไฟฟาภายในโรงเรียน ปริมาณการใชไฟฟาในแตละเดือน 

- ตรวจสอบปรมิาณการใชนํ้า การรั่วไหลของน้ํา ภายในโรงเรียน 

- สํารวจการใชพลังงานในการบริโภคอาหารในโรงเรียน   

กิจกรรมในโครงการ 

1) จัดทําหลักสูตรบูรณาการการเรียนการสอนเกี่ยวกับขาว  และจัดทําแผนการเรียนรูแบบ
บูรณาการแบบสอดแทรก และแบบสหวทิยาโดยสอดแทรกในเรื่องของสิ่งแวดลอม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสตูร    
3) จัดกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   

- วาดภาพ  เขยีนเรียงความ แตงกลอน  ฯลฯ 

- จัดทําหนังสือพูดได 

- จัดแรลลี่คิดวเิคราะห รักษพลังงานและสิ่งแวดลอมโดยจะจัดการเรียนรูเปนฐานบูรณา
กับ 8 กลุมสาระ  พรอมทั้งสงเสริมการคดิ วิเคราะห และเขียนใหกบันักเรียน 

- รณรงคปดน้ํา ปดไฟ คัดแยกขยะและสงเสริมใหนักเรยีนนําวธิีการคัดแยกขยะไปใชที่บาน            

4) จัดสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียน หองเรียน อาคาร ใหเอ้ือตอการเรียนรู  มีแสงสวาง
เพียงพอ ลดการใชพลังงานอยางสิ้นเปลือง ซอมแซมกอกน้ําและอุปกรณอ่ืน 

5) จัดทําแผนพับ เผยแพรความรูใหนักเรียนและผูปกครองทราบเรือ่งสิ่งแวดลอมและการใช
พลังงานอยางคุมคา และเชญิชวน เขารวมในโครงการ 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 

-  ผลที่เกิดกับผูเรียน 

1) นักเรียน มีจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

2) นักเรียน มีความรูความเขาใจในการใชนํ้าพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและนําไป
ปรับใชในชวีติประจําวันไดอยางพอเพียง 

3) เกิดทักษะในการทํางานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม 

4) สามารถสรางองคความรูได 

-   ผลที่เกิดกับครูผูสอน 

1) เกิดความตระหนักเห็นความสําคัญของปญหาเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม 

2) แสดงพฤติกรรมเปนแบบอยางในดานกับประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ การใชกระดาษ 2 
หนา และการใชวสัดุตางๆ อยางคุมคา 

3) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคสิ่งตางๆ อยางคุมคาและชวยลดการเกดิปญหา
ตอสิ่งแวดลอม 

4) เกิดความรวมมือในการดําเนินการสอนแบบบูรณาการ การแสดงพฤติกรรม  การให
คําแนะนําชวยแกปญหา สงเสริมใหเด็กเกดิการเรียนรูในดานของพลงังานและสิ่งแวดลอม
มากที่สุด 

-   ผลที่เกิดกับโรงเรียน 

1) ลดปญหาการใชไฟฟา  นํ้า วัสดุแบบใชแลวหมดไป  อยางฟุมเฟอย 

2) คาไฟฟา คาน้ําลดลง 

3) สภาพแวดลอมสวยงาม รมรื่น 

4) มีหลักสูตรบูรณาการ  

-  ผลที่เกิดกับชุมชน 

1) ชุมชนเห็นความสําคัญของปญหาเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
พลงังานและสิง่แวดลอม 

2) เกิดความรวมมือของทกุฝาย  ชวยประชาสัมพันธ  ในการอนุรักษพลงังานและสิ่งแวดลอม 

3) เปนแหลงเรียนรูของนักเรียน 



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                                                                                      

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 4  : ตัวอยางโครงการเกี่ยวกับพลังงานพลังงานและส่ิงแวดลอม                                            

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

4-5 

ชื่อโครงการ รณรงคเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

โรงเรียน บานใหม 

ที่อยู 101  หมู  10  ต.เวียง  อ.เทิง  จ.เชียงราย 

ชื่อและสถานที่ติดตอของผูประสานงานโครงการ 
นางพรรวรรษา    สภานนท 
สถานทีต่ิดตอ   โรงเรียนบานใหม  101  หมู  10  ต.เวียง  อ.เทิง  จ.เชียงราย 

ที่มาและความสําคัญ 

 สภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน  มีความสําคญัตอการดํารงชีวติของสิ่งมีชวีิตเปนอยางมากทั้ง
ทางตรงและทางออม  โดยเฉพาะมนษุยมีความสัมพันธเกี่ยวของกบัสิ่งแวดลอมมาตั้งแตกําเนดิมา
โดยอาศัยทั้งอุปโภคและบริโภค แตเม่ือมนุษยมีจํานวนมากขึ้นความตองการใชทรพัยากรก็เพ่ิมขึน้
อีกแลวผลทีต่ามมาคือกิจกรรมการกระทําของมนุษยจึงมีผลตอการทําลายทรพัยากรธรรมชาต ิ เชน 
การตัดตนไมทําลายปา มีผลตอการเกิดน้ําทวม ฝนไมตกตองตามฤดูกาล การปลอยนํ้าเสียของ
โรงงานอุตสาหกรรม ทาํใหเกิดน้ําเนาเสีย การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูชัน้บรรยากาศโดยมี
สาเหตุมาจากการใชเครื่องใชไฟฟา เครื่องปรบัอากาศสิง่อํานวยความสะดวกในชวีติประจําวนั การ
ขนสง โรงงานอุตสาหกรรม การใชพลงังานไฟฟาอยางฟุมเฟอยไมรูจักคุณคาและการใชสิ่งของที่
ทําใหเกิดขยะที่ยอยสลายไดยาก ซ่ึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้จึงมีผลตอการเกิดภาวะปรากฏการณ
ภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกรอนในยคุปจจุบัน การสรางจิตสาํนึกในการอนรัุกษและตระหนกัใน
ปญหาดานพลงังานและสิ่งแวดลอมที่กังรนุแรงขึ้น จึงทําใหเกิดโครงการการรณรงคเพ่ือการ
ประหยัดพลังงาน ของนกัเรียนโรงเรียนบานใหมขึน้มา เพ่ือจัดประสบการณตรงใหนักเรียนได
ศึกษาคนควาและหาแนวทางแกไขในปญหาที่เกิดขึ้น โดยกิจกรรมดังกลาวไดสอดแทรกเขาไปใน
สาระวทิยาศาสตรของนักเรยีนในระดบัชัน้ ป.1-ป.6 และสรางแกนนาํเครือขายขยายผลลงสู
ผูปกครองนกัเรียนและชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู 

วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกบัการรณรงคเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

2) เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนักถึงปญหาของพลังงานและสิง่แวดลอมในปจจุบัน 

3) เพ่ือลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟา ขยะ นํ้า ในโรงเรียนและชุมชนในเขตบริการของ
โรงเรียนบานใหม 

4) เพ่ือพัฒนานักเรียนใหรูคุณคา  ประวัตคิวามเปนมาของพลังงานและสิ่งแวดลอมในบริเวณ
โรงเรียน  รวมถึงชุมชนทีต่นเองอาศัยอยู 
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5) เพ่ือใหนักเรียน  ผูปกครองและชุมชนเกดิจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานแบบยัง่ยืน 

6) เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองรูจักการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห และคิดใน
เชิงสรางสรรค 

เปาหมาย 

• เปาหมายเชิงปริมาณ 

1) โรงเรียน 

2) คณะครูโรงเรยีนบานใหม 

3) นักเรียนโรงเรยีนบานใหม 
4) ผูปกครองนักเรียน 

• เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1) คณะครู  นักเรียน  ผูปกครองนักเรียนและชุมชนในเขตบริการ เขารวมกิจกรรมการ
รณรงคเพ่ือการประหยัดพลังงานแบบยัง่ยืน 

2) นักเรียนสามารถเรียนรูการประหยัดพลังงานไดดวยตนเองและนําความรูขยายผลลงสู
ผูปกครองและชุมชนทีต่นเองอาศัยอยู 

3) คณะครู  นักเรียน  ผูปครอง  และชุมชน สามารถลดการใชพลังงานลดลง  แลวเอาใจใส
ในการใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคานํามาซึ่งสิ่งแวดลอมที่ดีในสังคมปจจุบัน 

4) นักเรียนและชมุชนรูจักการเลือกใชวัสดุอุปกรณที่ใชพลงังานที่ประหยัดและไมทําลาย
สิ่งแวดลอม 

กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 

1) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

2) การขยายผลการอบรมการบูรณาการพลงังานและสิ่งแวดลอมลงสูคณะครูนักเรียนโรงเรียน
บานใหม  โดยคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนนักเรียนแกนนําเพื่อขยายผลลงสู
โรงเรียน หองเรียน นักเรียนโรงเรียนบานใหม และผูปกครองนักเรยีน โดยเขารับการอบรม
เพ่ิมเติมจากครูที่ปรึกษา โดยแบงกลุมการดําเนินงานเปนลําดับขัน้ขัน้ตอนในความ
รับผิดชอบของการดําเนินงานในแตละกิจกรรม 
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3) จัดกิจกรรมโครงการการรณรงคเพ่ือการประหยัดพลังงานออกเปน  5  กิจกรรม 

1. กิจกรรม ฉลาดรู ฉลาดใชประหยัดไฟ ประหยัดเงิน 

- นักเรียนแบงกลุมเก็บขอมูลในหองเรียน หองปฏิบัตกิาร หองพิเศษตางๆ ของ
โรงเรียนบานใหม และที่บานของนักเรียน   

- แจกแบบสอบถามความเขาใจของพฤติกรรมการใชไฟฟาในครัวเรือน นําขอมูลมา
วิเคราะหเหตผุลและความเขาใจของการใชพลังงานไฟฟา 

- ขยายผลความรูมุงสูนักเรียน ผูปกครองนกัเรียนในการใชไฟฟาอยางไรใหประหยดั 

- นักเรียนเก็บขอมูล การสํารวจอุปกรณไฟฟา บันทึกการใชไฟฟาในแตละวัน การ
คํานวณการใชพลังงานไฟฟา และวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลของการใชพลังงาน
ไฟฟากอนและหลังการทํากจิกรรม จากนั้นนําขอมูลมาประเมินผลการดําเนินงาน 

 2.  กิจกรรมการทําสวนพฤษศาสตรในโรงเรียน 

- นักเรียนแบงกลุม เขตความรับผิดชอบของนักเรียนทกุคน  

- สํารวจหาขอมูล ชื่อ ตระกูลของตนไมจัดทําเปนขอมูล แลวทําเปนปายนิเทศติดตาม
ตนไมในโรงเรยีน  

 3.   กิจกรรมน้ําที่ใชใสใจอีกนิด 

- รณรงคการใชนํ้าอยางประหยัด โดยลางมือในกระปองแทนการเปดกอกน้ําแลว
นําไปรดน้ําตนไม 

- รณรงคการดื่มนํ้าทีละนอยคอยๆ ด่ืมเพ่ือปองกันการเทน้ําที่เหลือทิง้ 

- ติดปายรณรงคการประหยดัน้ํา 

 4.   กิจกรรมรับประทานใหหมดลดการใชพลังงาน 

- ใหความรูการรับประทานอาหารใหพอดีมีคุณคาตอสภุาพและรางกาย 

- ตรวจสอบการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน 

 5.   กิจกรรมการรีไซเคิลขยะเพ่ือรักษาสิง่แวดลอม 

- การจัดกิจกรรมประกวดการประดิษฐวัสดสุิ่งของจากถุงนม 

- การทิ้งขยะลงในถังขยะแตละประเภท 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1) นักเรียนมีความรูความเขาใจในการใชพลงังานอยางประหยัดและคุมคา 
2) นักเรียนและชมุชนชวยลดปญหาการเกิดภาวะโลกรอนปจจุบัน 

3) นักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  มีทักษะการคิดวิเคราะห  และแกปญหาไดดวยตนเอง 
4) นักเรียนและชมุชนเกิดความตระหนักในการใชพลังงานและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 
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ชื่อโครงการ โครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลงังานในสถานศึกษาและชุมชน 

โรงเรียน บานเกา 

ที่อยู หมูที่ 13 ตําบลทาไม อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 

ชื่อและสถานที่ติดตอของผูประสานงานโครงการ 
นายพิษณุ  บญุเพ็ง 
สถานทีต่ิดตอ   โรงเรียนบานเกา หมูที่ 13 ตําบลทาไม อําเภอพรานกระตาย จังหวัด
กําแพงเพชร 

ที่มาและความสําคัญ 

 โรงเรยีนบานเกาเปนโรงเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปขนาดคอนขางเลก็ ซ่ึงในแตละป
ไดรับงบประมาณดานคาสาธารณูปโภคไมเพียงพอ ผูเรียนยังขาดความรูความเขาใจในการอนุรักษ
พลังงานสงผลใหโรงเรยีนเกิดความตระหนักที่จะจัดทําโครงการสรางจติสํานกึในการอนุรักษ
พลังงานในสถานศกึษาและชุมชน โครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานในสถานศึกษา
และชุมชนเปนโครงการที่สงเสริมใหนักเรยีนและชุมชนมีความรูและเกดิความตระหนักในการ
อนุรักษพลังงาน รูจักใชพลังงานอยางประหยดั สงผลใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุด โดยบรูณาการ
กิจกรรมตามโครงการนีเ้ขากับกิจกรรมการเรยีนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูรวมทั้งเชื่อมโยงและตอ
ยอดจากกจิกรรมเดิมทีโ่รงเรยีนดําเนินการอยู เพ่ือสงผลใหเกิดกระแสอนุรักษพลังงานทั้งใน
สถานศกึษา และชุมชน 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1) เพ่ือใหนักเรียนและประชาชนในชุมชนมีความรูเรื่องการอนุรักษพลังงาน 

2) เพ่ือใหนักเรียนและประชาชนในชุมชนเกดิความตระหนักและเห็นคณุคาของการอนุรักษ
พลังงาน 

3) เพ่ือใหนักเรียนและประชาชนในชุมชนเห็นความสําคัญและผลกระทบของภาวะโลกรอน 

4) เพ่ือใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหในการอนุรักษพลงังาน 

กิจกรรม             

1) กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธการใชพลังงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

2) กิจกรรมเด็กไทยหัวใจรีไซเคิล 

3) กิจกรรมฐานมหัศจรรยพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหในการอนุรักษพลังงานของนักเรียน
ชั้น ป.1-6 
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4) การรณรงคประชาสัมพันธพรอมทั้งจัดทําเอกสารเผยแพรแกชุมชนเพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวม 
โดยจัดกิจกรรมประกวดคําขวัญ คํากลอน การพูดสุนทรพจน และวาดภาพพลังงาน 

5) กิจกรรมธนาคารขยะและการแยกประเภทของขยะ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

-  ผลที่เกิดกับผูเรียน 

1) นักเรียนมีความรูเกี่ยวกบัพลังงาน 

2) นักเรียนเกิดความตระหนักในการอนุรักษพลังงาน 

3) นักเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะหเกี่ยวกบัการใชพลังงานอยางคุมคา 

-   ผลที่เกิดกับครูผูสอน 

1) ครูสามารถจัดกระบวนการการเรียนรูเรื่องพลังงานไดอยางมีประสิทธภิาพ 

2) ครูมีความรูและเกิดความตระหนักในการจดัการเรียนรูเรือ่งพลังงาน 

3) ครูมีนวตักรรมการเรียนรูดานพลังงานเพิม่ขึ้น 

-   ผลที่เกิดกับโรงเรียน 

โรงเรียนมีคาใชจายในการใชพลังงานลดลง 

-  ผลที่เกิดกับชุมชน 

ชุมชนเกิดมีความรูเกิดความตระหนักในการอนุรักษพลังงาน 
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ชื่อโครงการ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โรงเรียน เทศบาล 6 (วดัเมืองยะลา)   

ที่อยู 34 ถนนสุขยางค  ตําบลสะเตง  อําเภอเมือ  จังหวัดยะลา  95000 

ชื่อและสถานที่ติดตอของผูประสานงานโครงการ 

นางสาวสูใบดะ  ทิ้งผอม 
สถานทีต่ิดตอ  17/14  ถนนเบญจมิตร    ตําบลสะเตง  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา   95000 

ที่มาและความสําคัญ 

จากสภาพปจจุบันปญหาการใชพลงังานอยางสิ้นเปลืองและไมระมัดระวงัสงผลใหเกดิ
ปญหาโลกรอน ซ่ึงสวนใหญเปนตนเหตจุากการที่มนุษยไดปลอยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ขึ้นสูชัน้บรรยากาศในปริมาณมากเกินไป ซ่ึงมาจากกระบวนการเผาไหมการใชเชือ้เพลงิ ไดแก  
นํ้ามันปโตรเลยีม ถานหิน ทั้งจากกิจกรรมการขนสงและการผลติกระแสไฟฟาเม่ือเกิดภาวะโลก
รอน จะทาํใหสงผลกระทบตอมนษุยและสิ่งแวดลอม ไดแก การขาดแคลนน้าํดื่ม การเกิดโรคราย
ระบาด สภาพอากาศแปรปรวน เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ทาํใหเกิดการสูญเสยีทรพัยากรและ
สิ่งแวดลอม  

กิจกรรมและสิง่อํานวยความสะดวกของมนุษยในปจจุบนั ซ่ึงลวนตองใชพลังงานทั้งสิ้น 
ไดแก การใชเครื่องใชไฟฟา การใชรถยนต รถจักรยานยนตในการเดินทาง ในการดํารงชีวิต
อยางสะดวกสบายและฟุมเฟอย โดยไมเห็นความสําคญัและไมคํานงึผลกระทบทีจ่ะตามมา 

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง  
ชุมชนบริเวณโรงเรียนเทศบาล 6 (วดัเมืองยะลา) มีการดํารงชีวติประจําวัน มีการใชไฟฟา 
เล็งเห็นถึงความสําคัญของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใชพลังงานจึงจัดทาํโครงการขึ้น  

วัตถุประสงคของโครงการ 

1) เพ่ือสรางจิตสาํนึกในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนใหแกผูเรียน   
ผูปกครองและชุมชน 

2) ผูเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความรูในดานการอนุรักษพลงังานและสิ่งแวดลอม
อยางถูกตอง 

3) เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการใชพลังงาน รวมทัง้ในดานการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมชวีิตประจําวันใหแกผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน สนองตอบแนวทางการ
ดําเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนการดําเนินงานและกิจกรรม 

โรงเรียนกําหนดแผนการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ 5 ดาน ดังน้ี 

ดานที่ 1  การบูรณาการสาระพลังงานกบัหลักสตูรและการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา 

1) จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ในสาระวิทยาศาสตร สาระ
ที่ 5 : พลงังาน มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงาน การเปลีย่นรูป
พลังงาน ปฏสิัมพันธระหวางสสารและพลังงาน ผลการใชพลงังานตอชีวติและสิ่งแวดลอม 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูมาไปใชใหเกิดประโยชน 

2) ดําเนินจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดลอมไทย โดยมีกิจกรรมการประกวด คําขวัญ เรยีงความ  
และวาดภาพเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน 
– 4 ธันวาคม 2550   

ดานที่ 2  การสงเสริมการมีสวนรวมของนักเรียน บุคลากรในโรงเรยีนและชุมชน 

1) กิจกรรมธนาคารขยะและธนาคารน้ํามัน รับซ้ือขยะ นํ้ามันที่ใชแลว การทํากระดาษรีไซเคิล
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอนผานวารสาร 
เทศบาลนครยะลา 

2) เปนวทิยากรในการจัดกิจกรรมภาคสนามใหกับนักศึกษาสถาบันพลศึกษา สาขาวิชา  
สุขศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 50 คน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ณ อุทยานการ
เรียนรู  (TK  PARK) อ.เมือง จ.ยะลา 

3) นํานักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4-6 ชมภาพยนตรเกี่ยวกบัการกาํเนิดโลกและสภาวะ
โลกรอน ในวนัอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2551 ณ หองมินิเธียเตอร อุทยานการเรียนรู 
(TK PARK) อ.เมือง จ.ยะลา 

4) นํานักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4-6 ชมการจัดนิทรรศการการแสดงผลการดําเนินงาน 
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง ในวันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ.2551  ณ  ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพฒันาชุมชนเขต 9 อ.เมือง จ.ยะลา  

5) กิจกรรมปลูกตนไมในวันแมแหงชาติ วนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2551 ณ โรงเรียนเทศบาล 
6 (วัดเมืองยะลา)  
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ดานที่ 3  การเชื่อมโยงระหวางสาระพลงังานกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  

1) เชื่อมโยงความรูสาระพลังงานกับกลุมสาระอ่ืนๆ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการในแตละชวงชั้น  ดังน้ี 

- ชวงชั้นที่ 1 คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 101 คน ไดรับการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการสอดแทรกเนื้อหาสาระพลังงาน และ
สภาวะโลกรอนลงในแตละสาระการเรียนรูทั้ง 8 สาระ และเพิ่มเติมอีก 2 แผน  
คือ แผนการจัดการเรียนรูวิชาศาสนา และหองศูนยวิทยพัฒนา รวมแผนการ
จัดการเรียนรูทั้งหมด 10 แผน 

- ชวงชั้นที่ 2 คือ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 125 คน เขารวม
กิจกรรมการเรยีนการสอนแบบบูรณาการตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การกบัหลักแนวคิดของเศรษฐกิจเพียงพอ จํานวน 8 แผน ลกัษณะการจัด
กิจกรรมเปนฐานการเรยีนรูตามสาระการเรียนรู 8 สาระ จํานวน 8 ฐาน เปนเวลา 
2 วนั คือ ระหวางวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ.2551 มีครูประจําฐานๆละ 3 คน   

ดานที่ 4  เสริมสรางความรู  ความคิด  และความตระหนักใหกับนักเรียน 

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  ชมภาพยนตรเรื่อง  An  Inconvenient  Truth  ณ  
หองโสตทัศนศึกษา  โรงเรยีนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) 

2) จัดนิทรรศการและเผยแพรผลงานเกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน  
เรื่องในงานนิทรรศการ “ตลาดนัดความรู”  วันที่  21-22  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2551  ณ 
ศูนยเยาวชน อ.เมือง  จ.ยะลา 

3) กิจกรรมบันทกึการออมของนกัเรียนในแตละชั้น 

ดานที่ 5  มีการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

1) แกนนําโครงการรายงานผลการอบรม เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงาน
ระดับประถมศกึและมธัยมศกึษา (รุงอรุณ 4) ณ จังหวัดกระบี่ และนําเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ เร่ือง “อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมทีย่ั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”  ตอผูอํานวยการสถานศึกษา   

2) ผูอํานวยการสถานศึกษาประชุมคณะครแูละบคุลากรในโรงเรียนเพ่ือแจงใหราบและขอ
ความรวมมือในจัดกิจกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

3) ประชุมประธานชวงชั้นทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2 เพ่ือ
ปรึกษาหารือและสรางความเขาใจทีต่รงกันในรายละเอียดและแนวทางในการดําเนินงาม
ตามโครงการ 
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4) ประธานชวงชัน้ประชุมคณะครู เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนการ
สอน เรื่องการอนุรักษพลังงานและสภาวะโลกรอน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1) ผูเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน ผูรวมโครงการ มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

2) ผูเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน ผูรวมโครงการ มีความรู ความ
เขาใจในดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง 

3) ผูเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน ผูรวมโครงการนําความรูที่ไดรับ
จากการเขารวมโครงการนาํไปใชในชวีิตประจําวันโดยมีการการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  และดําเนินชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) เปนโรงเรียนสงเสริมการเรียนรูและอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน 

5) โครงการฯ สามารถเปนตนแบบในการเผยแพรและขยายผลใหกบัโรงเรียนอ่ืนๆ ในสังกัด
เทศบาลนครยะลา 
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ชื่อโครงการ ดินแดนปลอดขยะ 

โรงเรียน บานปงสนุก 

ที่อยู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน  เขต  2  อําเภอปว  จังหวัดนาน 

ชื่อและสถานที่ติดตอของผูประสานงานโครงการ 

นางพิศมัย  ทาวบุญเรือง    
สถานทีต่ิดตอ  โรงเรยีนบานปงสนุก  สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษานาน  เขต  2  อําเภอปว  
จังหวัดนาน   

ความเปนมาและวตัถุประสงค 

ในพ้ืนที่ไดมีการมุงเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจ และโครงสรางพื้นฐานอยางตอเน่ือง จึงทําให
เกิดปญหาตามมามากมายปญหาทีส่ําคญัปญหาหนึ่ง คือ ปญหาขยะ (ปริมาณขยะมีมาก กําจัดไม
ทัน  ไมมีที่ทิง้) สาเหตุสําคญัเกิดจากนักเรียน และชุมชนขาดจิตสํานกึขาดระเบียบวินัย ขาดการมี
สวนรวม และขาดการบริหารจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนจึงไดจัดทาํโครงการ “ดินแดนปลอด
ขยะ” ขึ้นเพ่ือสรางความสามัคคี ความผกูพันรักใคร การใหความรวมมือ การบริหารความขัดแยง
ระหวางบาน วัด โรงเรยีน และสวนราชการตางๆ ทีเ่กีย่วของ ชวยเหลือลดปญหาสภาวะโลกรอน 
ตลอดจนสนองนโยบายหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

กลุมเปาหมาย  
- นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนบานปงสนุก  จํานวน  476  คน 
- ชุมชนเขตพื้นที่บริการ  จํานวน  9  หมูบาน   

แผนการดําเนินงานและกิจกรรม   

ดําเนินกิจกรรมเดน 7 กิจกรรม เปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินงาน คือ กิจกรรม
ธนาคารขยะ กิจกรรมงานประดิษฐจากวัสดุรีไซเคลิ กิจกรรมทําปุยหมักชีวภาพ กิจกรรมทําปุย
หมักอินทรีย กิจกรรมปลูกผักกางมุง กิจกรรมการเลี้ยงสุกรดวยเศษอาหารนักเรียนบนบอปลา 
และกิจกรรมการเลี้ยงปลาดวยเศษอาหารสุกร มูลสุกร และเศษอาหารนักเรียน โดยดําเนินงาน
ดังน้ี 

1. ประชุมแตงตั้งทีมงานเพ่ือจัดตั้งธนาคารขยะ รูปแบบเหมือนธนาคารโดยทั่วไป   

2. ประชาสัมพันธ รับสมัครสมาชิกประเภทหองเรียน จํานวน 19 หอง (เพ่ือซ้ือจาก
หองเรียน) ประเภทบคุคล (เพ่ือซ้ือจากชุมชน) โดยผูทีนํ่าขยะมาขาย คือ นักเรียนที่พัก
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อาศัยในชุมชนน้ันๆ และกรรมการเครือขาย สมาชิกมีสิทธถิอนเงินเหมือนธนาคาร
โดยทั่วไป  

3. คณะกรรมการนําขยะทีซ้ื่อมาคัดแยก ประเภทขยะรีไซเคิลขายใหรานของเกาในพืน้ที่    

4. จัดการจัดสรรผลประโยชนที่ไดรับจากผลตางระหวางราคาซื้อขายขยะแบงปนใหสมาชิก   

5. ทําปุยหมักอินทรีย ทําปุยหมักชีวภาพ ใชประโยชนกับกิจกรรมปลูกผักกางมุงของ
โรงเรียนและชุมชน นําขยะรีไซเคลิบางสวนไปประดิษฐเปนของใชในชีวติประจําวันเพ่ือ
เพ่ิมมูลคานําเศษอาหารในโรงอาหารไปเลี้ยงหมูบนบอปลา    

6. นําผลผลติทีไ่ดใชประโยชนในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

-  ผลที่เกิดกับผูเรียน 

1) นักเรยีนไดรับความรูเร่ืองการจัดการขยะสามารถนําองคความรูไปใชในชีวติประจําวนัได 

2) นักเรียนไดมีทักษะการทํางานเปนทีม 

3) นักเรียนมีความตระหนัก รับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม 

4) นักเรียนไดเงินออมจากการขายขยะรีไซเคิล 

5) นักเรียนไดเรยีนรูอาชีพอิสระคืออาชีพรับซ้ือของเกา 

-   ผลที่เกิดกับครูผูสอน 

1) ไดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู  แบบบูรณาการ โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ 

2) เกิดความสามคัคีภายในทีมงานเนื่องจากไดรวมกิจกรรมแลกเปลีย่นการเรียนรูรวมกัน
ภายในโรงเรียน 

-   ผลที่เกิดกับโรงเรียน 

1) โรงเรียนเปนแหลงศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอม 

2) โรงเรียนสะอาดขึ้นกวาเดิม 

3) ไดระบบการจดัการขยะแบบครบวงจรภายในโรงเรียน 

4) โรงเรียนไดเปนศูนยกลางการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง 
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-  ผลที่เกิดกับชุมชน 

1) สามารถกําจัดขยะภายในชมุชนแบบครบวงจร 
2) ผูปกครองมีเงินสําหรับการศึกษาของบุตร  ไดจากการขายขยะรีไซเคิล 

-  ผลที่เกิดกับสวนราชการอื่นๆ 

1) สามารถใชโรงเรียนเปนสถานที่เรียนรูดานสิ่งแวดลอม 

2) เกิดความรวมมือ ความสามัคคีระหวางโรงเรียนและสวนราชการ 
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ชื่อโครงการ รักษสิ่งแวดลอม ลดการใชพลงังาน  ดวยวถีิเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียน ศรีนคร 

ที่อยู อําเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย 

ชื่อและสถานที่ติดตอของผูประสานงานโครงการ 

นายมุนินทร  มาตมุงคุณ/นางปรียา  เตี้ยมชุมพล 
สถานทีต่ิดตอ  โรงเรียนศรนีคร  414 หมู 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 

ที่มาและความสําคัญ 

 โรงเรียนไดสํารวจปญหาของโรงเรียนและชุมชนอําเภอศรีนครในเรื่องของเศรษฐกจิ
พอเพียงและสิ่งแวดลอม พบวาปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันมาจากสาเหตุตางๆ  ดังน้ี 

1) นักเรยีน เยาวชน ชมุชน ขาดความรูความเขาใจ ความตระหนกัในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและความสําคญัของสิ่งแวดลอม การใชพลังงานสงผลตอการดํารงชวีติ 

2) ชุมชนและโรงเรียนศรีนครขาดวิธีการ การจัดการระบบในเรื่องการใชพลังงานและการ
กําจัดขยะที่ถกูตองในชุมชนอําเภอศรีนครและโรงเรยีนศรีนครจะมีปญหาขยะและน้ําเสีย
จํานวนมาก ไดแก  พลาสตกิ  กระดาษ  ใบไม  ขวด  แกว  สิ่งปฏิกลู ซ่ึงวธิีการจดัการ
กับปญหาของขยะเหลานั้นสวนใหญจะนําไปทิ้งและเผา สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
เชนเดียวกับปญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน มีการเก็บขยะนําไปทิง้โดยไมไดคัดแยก
ขยะทิ้งอยางไรคุณคา เพราะกวาขยะที่เห็นนี้จะมาใชงานไดตองใชพลังงานเชื้อเพลิง ไฟฟา 
และน้ํามันในการขนสงจํานวนมาก 

วัตถุประสงค  
1) นําแนวทางพระราชดําริเกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพียงมาใชพัฒนากระบวนการคัดแยกขยะมา

ใชประโยชน 
2) ลดการใชพลังงานและใชวัสดุใหคุมคา  
3) จัดทําแผนกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหาร

การจัดการในเรื่องสิ่งแวดลอม ลดการใชพลังงานของโรงเรียนศรีนคร ทั้ง 8 กลุมสาระการ
เรียนรู โดยรวมมือและประสานงานกับชมุชนในเขตอําเภอศรีนคร 

4) พัฒนาการเรียนการสอน การบริหารการจัดการในเรื่องสิ่งแวดลอมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคูกบัการใชพลังงานใหนอยที่สดุ สรางแหลงเรียนรูให
เปนศูนยการเรียนรูของชุมชน รักษาความรูและภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูอยางเปนรูปธรรม 
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5) เพ่ือกระตุนใหนักเรียน เยาวชน ชุมชน เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม การใช
พลังงาน เชน พลังงานไฟฟา และเห็นคุณคาในการนําแนวพระราชดําริ ดานเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในชีวติประจําวัน 

กรอบแนวทางการดําเนินงาน 
1) บรรจุเปนแผนการจัดการเรียนรูใน 8 กลุมสาระในแผนปฏิบตัิงานของโรงเรียน 
2) บูรณาการการเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแกปญหาสิ่งแวดลอมทั้ง 8 กลุม

สาระการเรียนรู 
3) จัดเปนศูนยการเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแกปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน 
4) ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงบูรณาการกับการแกปญหา 

วิธีดําเนินการ/กิจกรรม 

โครงการรักษสิ่งแวดลอม ลดการใชพลงังาน ดวยวถีิเศรษฐกิจพอเพียง เปนการนํา
แนวทางพระราชดําริเกี่ยวกบัหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชพัฒนาและแกไขปญหาขยะ
การลดใชพลังงานในโรงเรียน การแกปญหาใชการบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนรู ทั้ง 8 กลุม
สาระฯ และประสานความรวมมือกับชุมชน กิจกรรมของโครงการเริ่มดวยนักเรียนทุกคนรวมกัน
ทําความสะอาดเขตพื้นที่ของโรงเรียน คดัแยกขยะทีเ่ก็บตามประเภทของขยะ ขยะทีถู่กคัดแยก
จะถูกสงไปใชประโยชนในกจิกรรมตางๆ ของโรงเรียนเพ่ือลดรายจายโดยยึดการประหยัดสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสิ่งที่เหลือใช ลดการใชพลังงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อ
ประโยชนดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 8 กลุมสาระดังน้ี 

1) ขยะประเภทใบไม จะนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการทําปุยหมักแบบเตมิ
อากาศ ซ่ึงปุยหมักที่ไดจะนําไปใชในแปลงทดลองการเกษตร และสวนหยอมใน
โรงเรียนของกลุมสาระการเรียนรูการงานฯ ลดการใชสารเคมี การฉีดพนลด
คาใชจายการใชนํามันชวยใหลดการใชพลังงานทางดานการขนสง  

2) ขยะประเภทกระดาษที่เหลือใช จะนําไปผานกระบวนการรไีซเคลิโดยกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมเพื่อผลติเปนกระดาษรไีซเคลิตามกระบวนการผลติของกระดาษสา 
กระดาษทีไ่ดจะใชเปนวัสดใุนการสรางสรรคงานศลิปะ เชน ทําดอกไมประดิษฐ  ของ
กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ การทํากระปุกออมสิน บัตรคําของกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ทาํบตัรคาํศพัทของกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ทําบญัชีครวัเรอืน
ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ใชในการจัดบอรดความรู ประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรยีน และนอกจากนี้เยื่อกระดาษที่ปนบางสวนจะนําไปผสมกบั
ปูนและทรายในการทําอิฐมวลเบาของกลุมสาระการเรียนรูการงานฯ 
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3) ขยะประเภทกิง่ไม จะนําไปเผาถานในเตาเผา ซ่ึงจะไดถานเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงใน
การหุงตมและไดนํ้าสมควันไม เพ่ือใชในการกําจัดแมลงในแปลงทดลองการเกษตร  
โดยกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   

4) ขยะประเภทพลาสติก ขวดน้ําพลาสติกนําไปประดิษฐจรวดขวดน้ําของกลุมสาระ
การเรียนรูวทิยาศาสตร และพลาสติกบางสวนจะนําไปใชประดิษฐเพ่ือสรางงาน
ศิลปะในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

5)  ขยะประเภทของสด ของเปยก เชน เศษผักผลไม เศษอาหาร จะนําไปทําปุยหมัก
แบบถังหมัก ปุยหมักที่ไดจะนําไปใชในแปลงทดลองการเกษตร เศษอาหารบางสวน
จะนําไปทดลองในการทําแกสชีวภาพของกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 

ผลที่คาดวาไดรับ 

-  ผลที่เกิดกับผูเรียน/ครผููสอน/โรงเรยีน 

1) นักเรียนสามารถปฏิบตัิกิจกรรมไดอยางถูกตองตามวตัถุประสงค 

2) นักเรียนมีความรูความเขาใจตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอมกับพลังงานและเห็น
ความสําคัญในยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวติประจําวัน 

3) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู ทุกกลุมสาระแบบบูรณาการการแกปญหา 

4) สิ่งแวดลอมดานขยะพลงังานกับการสรางจติสํานกึในหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สรางทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห กระบวนการคิดสังเคราะห และการคิดแบบแกปญหา 

5) ผูบริหารสถานศึกษามีแผนการบริหารงานดานกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ
แผนการบริหารและการจัดการดานสิ่งแวดลอมการใชพลังงานของโรงเรียนที่บูรณาการ
เขากับการเรยีนการสอน 

6) โรงเรียนเปนศูนยการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูดานการบริหารและการจัดการดานขยะ 

-  ผลที่เกิดกับชุมชน 

ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเกีย่วกบัสิ่งแวดลอมในดานปญหาขยะการใชพลังงาน 
โรงเรยีนเปนศนูยการเรยีนรูของชุมชนชุมชนมีสวนรวมสนับสนุนและเขาศกึษาในแหลงเรียนรู  
โดยจัดทําโครงการเรียนรูสูเศรษฐกิจพอเพียงแกชมุชนหมูที่ 3 ตําบลศรีนคร อําเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทยัภายใตแผนยทุธศาสตรอยูดีมีสขุหนวยงานและองคกรใหความรวมมือและตระหนักใน
ความสําคัญของปญหาเห็นความสําคัญในการรวมมือแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เชน สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย เทศบาลตาํบลศรีนคร องคการสงเสรมิโคนมแหงประเทศไทย บริษัท เอเซ่ียน
ฮอนดาประเทศไทยจํากัด
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ชื่อโครงการ โครงการ วิถพีอเพียง แบงปน ผูกพันของ บวร (บาน วัด โรงเรียน ) มาสูการ
อนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน 

โรงเรียน หิรัญพงษอนุสรณ 

ที่อยู ต.บึงนาลาม  อ.หนองเสือ  จ.ปทุมธานี 

ชื่อและสถานที่ติดตอของผูประสานงานโครงการ 

นางสาวเพลนิตา  กะลัมพากร 
สถานทีต่ิดตอ   หมู7  ต.บึงนาลาม  อ.หนองเสือ  จ.ปทุมธานี  12130 

ที่มาและความสําคัญ 

 บวร เปนอักษรยอขององคกรในชุมชน ไดแก บาน,วัด,โรงเรียน องคกร ทั้งสามมีความ
ผูกพันใกลชิด เปนเวลาชานานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั สามารถชวยเหลือ เกื้อกูล สนับสนุน ซ่ึง
กันและกันไดเปนอยางดี ดังน้ันปญหาเรื่องพลังงาน สิ่งแวดลอม และภาวะโลกรอน ยอมนํามาสู
การอนุรักษ และรักษาสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหบุคคลของบาน วัด โรงเรียน นําปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวใชประยุกตใชอนุรักษพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม 

2) เพ่ือใหนักเรยีนมีความรู การอนรัุกษพลังงานและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการทุกกลุมสาระ
เรียนรู 

3) เพ่ือใหบุคคลของบาน วัด โรงเรียน รูสภาพปญหาพลังงานและสิง่แวดลอมในโรงเรียนและ
ชุมชน 

4) เพ่ือใหบุคคล บาน วัด โรงเรียน มีสวนวเิคราะหสาเหตุปญหาพลังงานและสิ่งแวดลอม 
พรอมมีสวนเสนอแนวทางแกไขปญหา 

5) เพ่ือใหบุคคลของบาน วดั โรงเรียนรูและฝกปฏิบตั ิ การอนุรักษพลังงานสิ่งแวดลอมของ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

กลุมเปาหมาย 

บุคลากร  บาน วัด โรงเรียน มีสวนรวมการอนุรักษรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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แนวความคดิ/สาระสําคญั 

1) ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาประยุกตใชการอนุรักษพลังงาน รักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

2) การบูรณาการหลักสูตรการอนุรักษพลังงาน และรักษาสิ่งแวดลอมของโรงเรียนเขากับทุก
กลุมสาระเรียนรู 

3) การศึกษาสภาพปญหา พลังงานและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน 

4) การมีสวนรวมวิเคราะหสาเหตุ ปญหาพลงังาน สิ่งแวดลอมของ บาน วัด โรงเรียน             

5) การฝกปฏิบตักิารอนุรักษ และรักษาสิ่งแวดลอมของ บาน วัด โรงเรียน             

แผนการดําเนินงาน/กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู 

1) คณะครู นักเรยีนศึกษาแนวทางนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการอนุรักษพลังงาน รักษา
สิ่งแวดลอมนําไปสู การพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

2) การบูรณาการหลักสูตรโรงเรียนดานอนุรักษพลังงาน รักษาสิ่งแวดลอม ทุกกลุมสาระเรียนรู 
ระดับชวงชั้นเรียนที่สอง (ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4–6) 

• กลุมสาระเรียนรูภาษาไทย 

 เรื่องการเขียนคําขวัญ เรียงความ แตงเรือ่งสั้น แสดงละคร การอนุรักษรักษาสิ่งแวดลอม 

• กลุมสาระเรียนรูคณิตศาสตรวิทยาศาสตร 

เรื่อง  การบันทึกสถติิการใชไฟฟา นํ้าประปาของ บาน วัด โรงเรียน  โดยการสํารวจ 
และเปรยีบเทยีบความแตกตาง ของแตละเดือน 

• กลุมสาระเรียนรูวิทยาศาสตร 

 เรื่อง  พลังงานและสิ่งแวดลอมในชุมชน   

ปญหาพลังงานและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

แนวทางแกไข พลังงาน และสิ่งแวดลอมในชุมชน 

- การเพิ่มกาชออกชิเจนโดยปลูกตนไม 

- การปรับปรุงดิน โดยปรับสภาพ 
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• กลุมสาระเรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 

เรื่อง คุณธรรม การอนุรักษ รักษาพลังงานและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน 

- คุณธรรมการประหยัด 

- คุณธรรมการซื่อสัตย 

- คุณธรรมความรับผิดชอบ 

- คุณธรรมน้ําใจ 

- คุณธรรมเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

• กลุมสาระการเรียนรูการงานพื้นฐานอาชพี 

เรื่อง ปุยชีวภาพดีกวาปุยเคมี 

- การปลูกพืชผกัปลอดสารพิษ 

- การรักษาลําคลองในชุมชน 

• กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา,พลศึกษา 

- การขับขี่จักรยาน ลดพลังงานน้ํามัน 

- การออกกําลังกายโดยการขี้รถจักรยาน 

• กลุมสาระเรียนรู ภาษาตางประเทศ 

การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ กบั การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

• กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

การเขาคายลกูเสือกับการเรียนรู อนุรักษ รักษาพลังงานและสิ่งแวดลอม 

3) กิจกรรมนักเรียนเปนสื่อถึงบาน วัด ดานการอนุรักษพลังงาน รักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน  
ครู นักเรียน เยี่ยมบาน วัด สื่อใหรูปญหาของพลังงาน และสิ่งแวดลอม 

4) กิจกรรมวิเคราะหปญหาดานพลังงาน สิ่งแวดลอมในชมุชน 

- การใชพลังงานน้ํามัน สิ้นเปลืองเงิน เพ่ิมกาชคารบอน ไดออกไซด สุขภาพทรุดโทรม 

- การใชปุยเคมี สภาพดินเสื่อมโทรม สารเคมีตกคาง 

- การทิ้งขยะในลําคลอง นํ้าเนา ปลาตาย 
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5) กิจกรรมการฝกปฏิบตัิการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมในชุมชน 

- การรณรงคขบัขี่รถจักรยานยนต รับ – สง นักเรียน จาก บาน ถึง โรงเรียน 

- การรณรงค การทําปุยหมักชีวะภาคในทีบ่าน วัด โรงเรียน 

- การรณรงคปลูกพืชผักสวนครัว ตนไมทีบ่าน วัด โรงเรียน เพ่ิมกาชออกชิเจน 

- การรณรงคไมทิ้งขยะในลําคลองบาน วัด โรงเรียนมีธนาคารขยะ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1) บุคลากร บาน วัด โรงเรียนมีความรู ทักษะการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชใน
ชีวติประจําวัน 

2) นักเรียนมีความรูและประสบการณในการเรียนรู การอนุรักษพลังงานรักษาสิ่งแวดลอมแบบ 

3) บูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู 

4) บุคลากร บาน วัด โรงเรียนมีความรู เขาใจมีความตระหนัก การมีสวนรวมอนรัุกษ รักษา
สิ่งแวดลอมในชุมชน 

5) บุคลากร บาน วัด โรงเรียนมีกิจกรรมฝกปฏิบตัิการการอนุรักษพลังงาน รักษาสิ่งแวดลอม 
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ชื่อโครงการ การกระตุนจิตสํานึกในการใชพลังงานและพลังงานทดแทนในสถานศกึษา

โรงเรียนวัดดอนมะโนรา  จ.สมุทรสงคราม 
โรงเรียน วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 

ที่อยู ต.ดอนมะโนรา  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม 

ชื่อและสถานที่ติดตอของผูประสานงานโครงการ 

นายเสวก    สินประเสรฐิ   
สถานทีต่ิดตอ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  
75120 

ที่มาและความสําคัญ 

ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาดานพลังงานเนื่องจากมีแหลงพลังงานธรรมชาติไม
เพียงพอตอการผลิตและการบริการของภาคเอกชนและประชาชน โดยตองพ่ึงพาพลังงาน
ประเภทตางๆ จากตางประเทศโดยเฉพาะปโตรเลียมวนัละประมาณ 7 แสนบาเรล หรือรอยละ 
65 ของการจัดหาทรัพยากรปโตรเลียมของประเทศ ทําใหมีผลกระทบอยางรนุแรงตอระบบ
การเงินการคลัง รวมทั้งภาคการผลติและการบริการของเอกชนและภาคประชาชนของประเทศ
ไทย ปญหาดานพลังงานจึงเปนประเด็นสําคัญที่มีตอการแขงขนัของประเทศในเวทีโลก จึง
จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมทางดานการพลังงาน จัดหาแหลงพลังงานธรรมชาติเพ่ิมขึน้
โดยการประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใชประโยชน
จากพลังงานภายในประเทศ รวมทั้งพลงังานทดแทนอยางจริงจัง ควบคูไปกบัการสนบัสนุนการ
แขงขนัของภาคเอกชนในการดําเนินการธรุกิจพลงังานในประเทศไทย ควบคุมดานคณุภาพและ
ความปลอดภัยใหประชาชนผูบริโภคไดรับประโยชนสูงสดุ(กระทรวงพลังงาน : 2548) โรงเรียนวดั
ดอนมะโนราเปนหนวยงานของรฐัหนวยงานหนึ่งทีต่ระหนักถึงผลกระทบทีเ่กิดจากวิกฤติการณ
ทางดานพลงังานดังกลาวขางตน จึงพยายามใหความรวมมือกบัหนวยงานตางๆ ของภาครฐัและ
เอกชนในการสรางจติสํานกึใหครู นักเรยีน รวมทั้งคนในชุมชน ดวยวิธกีารตางๆ เชน การรณรงค
ใหมีการลดการใชพลงังานไฟฟาภายในโรงเรียน ที่บานของนักเรยีน การประชาสัมพันธใหทุกคนรู
ถึงผลกระทบของการใชพลงังานอยางสิ้นเปลือง เปนตน และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ทางโรงเรียนจึงไดดําเนินการจัดใหนักเรยีนในโรงเรียน รวมทั้งครู และคนใน
ชุมชนเขามามสีวนรวมกิจกรรมตางๆ เชน การเผยแพรประชาสัมพันธการลดการใชพลังงานและ
การใชพลังงานทดแทน การจัดทําและจัดหาพลงังานทดแทน  เปนตน  
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วัตถุประสงคของโครงการ 

1) เพ่ือกระตุนใหบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษและการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ   

2) เพ่ือจัดทําและจัดหาอุปกรณการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน 

3) เพ่ือศึกษาผลการใชและเผยแพรเทคโนโลยีการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน
ในสถานศึกษา 

4) เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเชิงบูรณาการดานพลังงาน และการอนุรักษสิง่แวดลอม 

แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม 

1) ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกผูเรียนทั้งในชั้นเรียนรายวิชาตางๆ โดยเฉพาะวชิา
วิทยาศาสตร และบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา ฯลฯ ของทุกชวงชั้น  กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแก  

• การวิเคราะหหลักสูตรสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ชัน้ ม.1–3 ที่เกี่ยวของกับพลังงาน
และสิ่งแวดลอม   

• จัดทําสื่อ  E-book  โดยนักเรียนชั้น ม.1–2   

• จัดตั้งชมรมอาสาสมัครพิทกัษพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1–3   

• การฉายวีดีทศัน สารคดี การตูน ภาพยนตร เรื่องเก่ียวกบัพลังงานใหนักเรียนชั้น  ม.1–3  
ดู และบันทึกองคความรู อภิปราย ตอบคําถาม  

2) จัดตั้งกลุมแกนนําอาสาสมัครพิทักษพลังงาน 

• อาสาสมัครพิทักษพลังงานทุกคนบันทึกการทําความดเีกี่ยวกบัพลังงาน เชน การปด
เครื่องใชไฟฟาในหองตางๆที่เปดทิ้งไว   

• จัดประชุมสัมมนานักเรียนแกนนําอาสาสมัครพิทกัษพลังงานเพื่อใหความรูเกีย่วกับ
พลังงาน  

• วางแผนการทาํงานกลุมแกนนําอาสาสมัครพิทักษพลังงาน เพ่ือปองกันภัยที่จะเกิด
ขึ้นกับสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะการปองกันและแกไขภาวะโลกรอน   

• การวิจัยพฤตกิรรมการอนุรักษพลังงาน โดยนักเรียนแกนนําอนุรักษพลังงาน  

3) จัดหองเรียนรูรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยจัดใหมีการแสดงนทิรรศการ เชน การใช
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พลังงานทดแทนในหองเรียน โดยใชเซลลแสงอาทติยกบัเครื่องใชไฟฟาตางๆ เชน หลอดไฟฟา  
โทรทัศน  พัดลม  เปนตน   

4) การประชาสัมพันธ/เผยแพรความรู 

• ปายแสดงผลงานนักเรียน เชน คาํขวญัการอนุรักษพลังงาน โปสเตอรเชิญชวนใหอนุรักษ
พลังงาน มีปายแสดงความรูเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดลอม   

• การแสดงโครงงานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกบัพลังงานและสิ่งแวดลอม   

• การใชคอมพวิเตอรแสดงผลงาน E-book ของนักเรียนชั้น ม.1–2   

• ฉายวีดีทศันสารคดีพลังงาน ผานจอโทรทัศนขนาด 29 น้ิว   

• ฉายภาพกิจกรรมนักเรยีนเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอมดวย Computer และ Projector   

• การแสดงแฟมแสดงผลงานนักเรียน   

• การแสดงผังมโนทัศนเรื่องพลังงาน  

• การจัดปายรูปหัวใจขนาดใหญเพ่ือใหนักเรียนเขยีนขอความลงในกระดาษรูปหัวใจขนาด
เล็กและนําไปติดบนปายรวมกันเปนหนึ่งเดียวในการรวมกนัอนุรักษพลังงาน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

-  ผลที่เกิดข้ึนตอนักเรียน   

จากการดําเนนิการกจิกรรมตางๆ ของโครงการพบวานักเรยีนกลุมที่เปนแกนนํามี
พฤติกรรมในการใชพลังงานอยางประหยดัและคุมคา มีการชวยเหลือนักเรยีนกลุมนักเรยีนใน
โรงเรยีนในการใหความรูเร่ืองพลังงาน การอนุรักษพลงังาน การใชพลังงานทดแทน รวมกันพิทกัษ
พลังงานในรปูแบบตางๆ เชน การชวยกนัปดเครื่องใชไฟฟาในหองเรยีนทีไ่มไดใช เปนตน   

-   ผลที่เกิดข้ึนตอครู-อาจารย  และบคุลากรทางการศึกษาอ่ืนๆในโรงเรียน   

จากการดําเนินการกิจกรรมตางๆของโครงการพบวาบคุคลดังกลาวขางตนสวนใหญมี
พฤติกรรมในการใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคามากขึ้น รวมกันจัดกิจกรรมกระตุนให
ผูเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนตระหนักถึงความจาํเปนในการอนุรักษพลังงานมากขึ้น   

-   ผลที่เกิดข้ึนตอโรงเรียนและชุมชน   

โรงเรยีนมีการเสริมหลักสตูรเกี่ยวกบัพลังงานลงในรายวชิาวิทยาศาสตรทุกชวงชั้น ทั้งใน
รูปของสาระการเรยีน กิจกรรมการเรยีนรู สื่อ และอุปกรณตางๆ ที่จะทําใหเกิดการเรยีนรู  
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โดยเฉพาะมีการสรางหองเรียนรูรักษพลังงาน ซ่ึงเปนหองเรียนทีบู่รณาการการเรียนการสอนใน
หลายๆ วิชา เชน วิทยาศาสตร ภาษาไทย คณิตศาสตร ศิลปะ ภาษาอังกฤษ สังคมศกึษา เปนตน 
นักเรยีนที่มีโอกาสไดเขาศกึษาในหองเรยีนรูรักษพลงังานจะเกิดการเรยีนรูในเรื่องของแหลงกําเนดิ
พลังงานชนิดตางๆ โดยเฉพาะพลังงานทดแทนที่ไดจากเซลลแสงอาทิตย ซ่ึงนํามาใชในการใหแสง
สวางภายในหองเรียนโดยไมตองใชไฟฟาจากการผลติของการไฟฟาสวนภูมิภาค นอกจากนี้
นักเรยีนยังนําเอาความรูและแนวทางในการอนุรักษพลงังานไปใชทีบ่านและในชุมชนทีต่นเอง
อาศัยอยู ทําใหคนทีบ่านและในชุมชนมีพฤติกรรมในการอนุรักษพลงังานมากยิ่งขึ้น 
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ชื่อโครงการ Rally  ชุมชนรวมรักษพลังงาน 

โรงเรียน ปากสวยพทิยาคม 

ที่อยู อําเภอโพนพิสัย    จังหวัดหนองคาย 

ชื่อและสถานที่ติดตอของผูประสานงานโครงการ 

นายวิโรจน ตอติด 
สถานทีต่ิดตอ  ตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 

ที่มาและความสําคัญ 

 ผูจัดทําโครงการ ตระหนักถึงวิกฤตการณการใชพลังงานโดยเฉพาะพลังงานน้ํามัน
เชื้อเพลงิ เน่ืองจากเปนพลงังานที่มีอยูอยางจํากัดและมีปริมาณเหลอืนอยที่สุด จึงไดทําโครงการ 
เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคม และชุมชนในเขตบริการ จํานวน 10 ชุมชน ใช
พลังงานอยางประหยัดและมปีระสิทธิภาพ เพ่ือชวยลดคาใชจายจากการใชพลังงานอยางสิ้นเปลือง 
ลดการลงทนุในการจัดหาแหลงพลังงานใหม และลดการเสียดุลการคาระหวางประเทศ รวมทั้ง
ปองกันผลกระทบตอสภาวะแวดลอมที่อาจเกิดขึน้จากการผลติ และการใชพลังงาน และทีส่ําคญั
ที่สุดก็เพ่ือสงวนรักษา พลังงานไวใหเพียงพอสําหรบัลูกหลานในอนาคต และพบวาสวนใหญ
ประชาชนมีการใชพลงังานโดยไมคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การใชพลังงานสวนใหญเพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหกบัตวัเองและครอบครวั ใชเพ่ือการเดินทาง และการเกษตรในครวัเรือน 

โรงเรียนดําเนินการโดยคัดเลือกผูเขารวมโครงการจํานวน 40 คน ประกอบดวยนกัเรียน
จากชุมชนทั้ง 10 ชุมชนๆ ละ 4 คน เขารับการฝกอบรมใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกบัเรื่อง
พลังงาน และรวมกันออกแบบสํารวจเกี่ยวกับการใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิงในชุมชน 10 
หมูบานเปาหมาย และนําขอมูลที่ไดมารวบรวม วิเคราะหผล และแปรผลขอมูล แลวนําผลมา
เผยแพรบอกกลาวประชาชนในชุมชนเกีย่วกับการใชพลังงาน และวธิีการหรือแนวทางในการลด
การใชพลังงาน 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1) เพ่ือใหกลุมผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ เรื่องพลังงาน  

2) เพ่ือใหกลุมผูเขารวมโครงการตระหนัก   เห็นคุณคา และวิกฤติดานพลังงาน  

3) เพ่ือใหกลุมผูเขารวมโครงการรวมรณรงค เผยแพร แนะนํา บอกกลาวแกชุมชนเกีย่วกับการ
อนุรักษและการลดการใชพลังงาน 
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เปาหมายของโครงการ 

1. เปาหมายดานปริมาณ 

     1.1 นักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคม เขารวมโครงการจํานวน 40  คน 

     1.2 ชุมชนจํานวน 10 หมูบาน ไดรับความรูและการแนะนําเกีย่วกับการใชพลังงาน
อยางถูกตอง 

2. เปาหมายดานคุณภาพ 

     2.1 นักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคม รวมชวยกนัประหยัดพลงังานในโรงเรียน 

     2.2 ชุมชนบริการโรงเรยีนลดการใชพลังงานลงทกุชุมชน 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ                 

วันที่ 1 – 29  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2551 

วิธีดําเนินงาน 

 ใชแนวคิดหลกัการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพของเดมมิ่ง (DemingCycle) 
ประกอบดวยลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

 1. การวางแผนการจัดทาํโครงการ ( Plan) 

1.1 ประชุม ปรึกษาหารือผูรับผิดชอบโครงการ  และจัดทําคําสั่งแตงตัง้ผูรับผิดชอบ  

1.2 กําหนดกิจกรรมในโครงการและชุมชนกลุมเปาหมาย 

1.3 กําหนดระยะเวลา สถานที่ในการดําเนินโครงการ 

1.4 กําหนดวิธีการติดตามและสรุปโครงการ 

 2. การดําเนินงานตามโครงการ (Do) 

    คัดเลือกผูเขารวมโครงการจํานวน 40 คน โดยประกอบดวยนักเรียนที่เปนตวัแทน
จากชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ๆ ละ 4 คน นํามาจัดอบรม เพ่ือใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกบัเรือ่ง
พลังงาน และรวมกันออกแบบสํารวจเกี่ยวกับการใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิงในชุมชนจํานวน 10 
หมูบานที่เปนเปาหมายโดยสุมแบบบังเอิญเพ่ือสอบถามประชาชนทีอ่าศัยในชุมชน ในการ
รณรงค และลดการใชพลังงาน  นําขอมูลที่ไดมารวบรวม วิเคราะหผล และแปรผลขอมูล โดยใช
คาสถิตอิยางงายไดแก คาเฉลี่ย  รอยละ แลวนําผลที่ไดมาจัดทําเปนเอกสาร และเปนคูมือใน
การรณรงค และบอกกลาวประชาชนในชุมชนเกี่ยวกบัการใชพลังงาน และวิธีการหรือแนวทาง
ในการลดการใชพลังงาน 
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 3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ (Check) 

     3.1 สังเกต โดยใชแบบสังเกต    

3.2 สัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณ 

 4.  การสรปุและรายงานโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการไดดําเนินการตามกระบวนการ 
ดังนี้ 

1. รวบรวมพฤตกิรรมของกลุมตวัอยางในชุมชนทีเ่ปนเปาหมายในการรณรงคการลด 

2. รวบรวมคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณในชุมชนที่เปนเปาหมายในการรณรงค
การลด 

3. นําขอมูลที่ไดมารวบรวมเพือ่วิเคราะหและแปรผล การดําเนินงานตามโครงการ 

4. สรุปและเขียนรายงานการดําเนินงานตามโครงการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ประชาชนรบัทราบขอมูลดานภาวะวิกฤติพลังงานเชื้อเพลิง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 

2. ประชาชนเห็นความสําคัญของการประหยัดพลังงาน และมีความตระหนักในการใช   

3. ประชาชนใหความรวมมือในการลดการใชพลังงานและชวยในการรณรงคกับชุมชนของ
ตนเอง  
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ชื่อโครงการ พัฒนากระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการของโรงเรียนปญญาวธุและชุมชนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธภิาพพลังงานและอนุรักษสิง่แวดลอม 

โรงเรียน ปญญาวธุ 

ที่อยู ตําบลแพรกหา  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  93110 

ชื่อและสถานที่ติดตอของผูประสานงานโครงการ     

นางชอผกา   ทองสง   
สถานทีต่ิดตอ  โรงเรียนปญญาวุธ  ตําบลแพรกหา  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  93110 

ที่มาและความสําคัญ 

 จากปญหาดานการเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี ทําใหเกิดปญหาดานการดํารงชีวติ 
สังคม เศรษฐกิจ การใชพลงังาน สิ่งแวดลอม และปญหาดานสุขภาวะ จากพื้นทีท่ี่อุดมสมบูรณ
ปรับเปลี่ยนเปนปลูกพืชเชิงเด่ียวคือยางพาราเปนการทาํลายระบบนิเวศนปาไมลดลง ทําให
ความสมบูรณของพืชพรรณ ธัญญาหารลดลง เกิดปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ เชน การใชปุยเคมี  
สารเคมี ขยะ การใชทรัพยากรธรรมชาตแิละพลังงานอยางฟุมเฟอย ไมรูคุณคา ครอบครวัตอง
หารายไดเพ่ิมขึ้นใหเพียงพอแตสวนมากมีภาระหนี้สินไมมีเวลาดูแลครอบครวัและสุขภาพ ตอง
เสียคาใชจาดานสุขภาพเพิม่ขึ้น 

วัตถุประสงค 

1) บูรณาการการจัดการเรยีนการสอนในกลุมสาระวทิยาศาสตร คณิตศาสตร แนะแนว สังคม
ศึกษา การงานอาชีพ สามารถนําความรูไปปฏิบัตใินสถานการณจริงโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

2) เพ่ือใหนักเรียนและชุมชนมีความรูความเขาใจดานทรพัยากรธรรมชาติ พลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

3) เพ่ือใหนักเรียนและชุมชน เกิดความตระหนักและจิตสํานึกที่จะชวยกันลดการใชพลังงาน  
ลดขยะ และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

4) เพ่ือใหนักเรียนและชุมชนสามารถแยกขยะ นําขยะมาใชได 
5) เพ่ือใหนักเรียนและชุมชน นําพืชสมุนไพรมาใชเปนอาหาร ยอมผา และเปนยารักษาโรคได 

6) เพ่ือใหนักเรียนสรางองคความรูจากกิจกรรมโครงงานเพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพพลังงานและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 
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แผนการดําเนินงานและกิจกรรม 

การดําเนินงานตามโครงการดําเนินกิจกรรม  5  กิจกรรมคือ 

กิจกรรมที่  1  การรณรงคและสรางความตระหนัก 

• กิจกรรมประจําวันหนาเสาธง นักเรียนสืบคนขอมูลขาวสารดานพลังงานและสิง่แวดลอม
เสนอหนาเสาธงประจําวนัทกุวัน เชน อนาคตอันยิ่งใหญของนาโน เทคโนโลยพีลังสะอาด  
อีกแนวทางเลอืกหนึ่งในการพิทักษสิ่งแวดลอม ปรับวิกฤตเปนโอกาส ขี้ควายอัดเม็ด 

• กิจกรรมเสียงตามสายในโรงเรียน หอกระจายขาวในหมูบาน สถานีวิทยใุนจังหวัด
พัทลงุ นักเรยีนนําเสนอขาวสารขอมูลดานพลังงานและสิ่งแวดลอมโดยใชกิจกรรมเสียงตาม
สาย เรื่องการลดภาวะโลกรอน ครอบครัวประหยัดพลังงาน เศรษฐกจิพอเพียง 

• กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมชุมนุมอาสาพัฒนานักเรียนจัดทําโครงการอาสาพัฒนาดาน
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรมนํานักเรียนพัฒนาสวนตางๆ ของโรงเรียน
และรวมกันปลูกตนไม 

• กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม ในคาบจรยิธรรมทุกสัปดาห นักเรียนไดรับการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยใชนิทาน   

• กิจกรรมการประกวดวาดภาพ  คําขวัญ  เรียงความ  บทกลอน    สิ่งประดิษฐจากเศษ
วัสดุเหลือใช กิจกรรมวาดภาพ นักเรียนสงผลงานการวาดภาพจํานวน 50 ภาพ การ
ประกวดเรยีงความ นักเรียนสงผลงานเรยีงความ จํานวน 45 เรื่อง การประกวดบทกลอน  
นักเรียนสงผลงานบทกลอน จํานวน 50 คํากลอน กิจกรรมคําขวญั นักเรียน สงผลงาน
จํานวน 100 คําขวัญ กิจกรรมแผนที่ความคิดโลกรอน นักเรียนสงผลงานจํานวน 70 คําขวัญ  
นักเรียนนําเศษวัสดุเหลือใชมาประดิษฐเปนวัสดุตางๆ เชน ดอกไม กระเปา กลองใสเอกสาร  
แจกัน ที่ใสของบาน กรอบรูป  ฯลฯ 

• กิจกรรมเผยแพรความรูในรูปปายนิเทศ นิทรรศการเปนประจําทุกเดือน เชน เรื่อง
อะไรคือภาวะโลกรอน ผลกระทบของภาวะโลกรอน ภาวะโลกรอนกบัประเทศไทย แนวทาง
ในการแกปญหาภาวะโลกรอน 
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กิจกรรมที่  2  บูรณาการการเรียนการสอนในกลุมสาระวทิยาศาสตร  คณติศาสตร  แนะ
แนว  สังคมศึกษาฯ   ภาษาไทย  ศิลปะ  การงานอาชีพ  

1. ประชุมบคุลากรในกลุมสาระวิทยาศาสตร  แนะแนว  การงานอาชีพ  ภาษาไทย  
สังคมศึกษาฯ   ศลิปะและคณิตศาสตร  เพ่ือวางแผนการจัดทําแผนการจัดการเรียน
การสอนบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3- 
 

 

 

กลุมสาระศิลปะ 

-วาดภาพรักโลก 

-การตูนรักโลก 

กลุมสาระภาษาไทย 

-กลอน 

-คําขวัญ 

-เรียงความ 

-การนําเสนอหนาเสาธง 
-การจัดรายการวิทยุ 

กลุมสาระการงานสมุนไพร 

-โครงงาน 

-ศึกษาแหลงเรียนรูสมุนไพร 

สมาคมแพทยแผนไทย 

กลุมสาระวิทยาศาสตร  
วิชากระบวนการ
สิ่งมีชีวิต 

-ดิน  หิน  แร 
-การอนุรักษดินหินแร 
-ผลกระทบการใช

ทรัพยากร ภาวะโลกรอน 
-โครงงานวิทยาศาสตร 

กลุมสาระวิทยาศาสตร  
 วิชาโครงงาน 

-พลังงาน 

-การใชพลังงานผลกระทบ
ตอภาวะโลกรอน 
-โครงงานวิทยาศาสตร 
-ศึกษาแหลงเรียนรู   สียอม
จากธรรมชาติ 

กลุมสาระวิทยาศาสตรวิชา
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

-การผลิตกระแสไฟฟา 
-พลังงานไฟฟา 
-เครื่องใชไฟฟาภายในบาน 

-การคํานวณคาไฟฟา 
-การใชไฟฟาอยางประหยัด 

-ผลกระทบของการใช

พลังงาน ภาวะโลกรอน 

กลุมสาระ
คณิตศาสตร 
-การคํานวณคาไฟ 

กลุมสาระวิทยาศาสตร  
วิชาดาราศาสตรและอวกาศ 

-พลังงานจากดวงอาทิตย 
-การนําพลังงานดวงอาทิตย
มาใชประโยชน 
-ผลกระทบของพลังงาน

แสงอาทิตย ภาวะโลกรอน 
-โครงงานวิทยาศาสตร 

กลุมสาระแนะแนว 

-ดูวีดิทัศนภาวะโลก
รอน 
-ทําแผนที่ความคิด
ภาวะโลกรอน 

 

บูรณาการการเรียนการสอนดาน
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

 กลุมสาระสังคม 

-รักษทะเลสาบ 
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กิจกรรมที่  3  กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูในทองถิน่ 

• สมาคมแพทยแผนไทย  สวนสมุนไพร  นํานักเรียนศึกษาสวนสมุนไพร  และสมาคม
แพทยแผนไทยเพื่อใหนักเรยีนไดศึกษาเกี่ยวกับพืช  และสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวัน 

• กลุมวิจัยผาทอมือดวยสธีรรมชาต ิ  นํานักเรียนเขารวมการเรียนรูรวมกับกลุมวิจัยผาทอ
มือดวยสีธรรมชาติ  และการทําสบูจากครามและขมิน้ 

กิจกรรมที่  4  ตลาดนัดโครงงาน นักเรยีนจัดทําโครงงานและนําโครงงานเขารวมทั้งหมด 35 
โครงงาน เชน จรวดขวดน้ํา กระดาษสา ยาแกหวัด การแปรรูปอาหาร นํ้าตะนาว   

กิจกรรมที่  5  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

• กิจกรรมเวทีเรียนรูจากหนวยงานการไฟฟาฝายผลติไดรับความรูและฝกปฏิบตัิจริงในโรงเรียน
ดานการไฟฟา การผลิตไฟฟา แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม การทํา
ฮอรโมนการทําปุยชีวภาพ การเลี้ยงปลาดุก พรอมทั้งลงมือปฏิบัติ มีนักเรยีนเขารวมโครงการ
ทั้งหมด 120 คน และจากเวทีน้ีไดรับทุนสนับสนุนในการใหนักเรียนเลีย้งปลาดุก 20,000 บาท 

• กิจกรรมเวทีเรียนรูจากหนวยพลังงานจังหวดัพัทลุง ไดรับความรูจากนิทรรศการความรูดาน
พลังงาน NGV ไบโอดีเซล  พลังงานหมุนเวียน ภาวะโลกรอน การใชพลังงานไฟฟาอยาง
ประหยัด การประหยัดพลังงานในสํานักงาน แสงอาทิตยและการนํามาใชประโยชนพรอมทั้งแจก
แกนักเรียนเอกสารความรูดานพลังงานและการใชพลังงานอยางประหยัด การใชรถอยาง
ประหยัด อีกทั้งการสาธติการนําแกสมูลสตัวมาใชประโยชนในครวัเรอืนสาธิตอุปกรณประหยัด
พลังงาน เตาประหยัดพลังงาน  ตูอบพลังงานแสงอาทิตย หมอประหยัดพลังงาน เตาอบ
ประหยัดพลังงาน  รับฟงความรูและรวมแลกเปลีย่นเรียนรูดานพลังงานและสิ่งแวดลอม มี
นักเรียนและครูที่เขารวมโครงการจํานวน 370 คน นักเรียนไดใหพันธสัญญาในการปฏิบตัิตน
เพ่ือชวยในดานการประหยัดพลังงานและสิง่แวดลอม 

• รวมเรียนรูกับครอบครัว ชุมชน โรงเรยีนเครือขาย วิจัยชุมชน ดานวิถีชวีติความเปนอยู  
แบบพอเพียง อาหารพื้นบาน เครื่องใช และการละเลนพ้ืนบาน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1) นักเรียนและชมุชนมีความรูความเขาใจดานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิง่แวดลอม  

และมีความตระหนักที่จะชวยลดการใชพลังงานและอนรัุกษสิ่งแวดลอมโดยการใหพันธ
สัญญาในการปฏิบตัิตนในการลดการใชพลังงานและอนรัุกษสิ่งแวดลอม 

2) นักเรียนและชมุชนไดนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมและการเรียนรูจากโครงงานมาใชใน
ชีวติประจําวัน เชน การทําน้ําสมุนไพร อาหารจากสมุนไพรรับประทาน การใชยาสมุนไพร
ในการรักษาตนเอง การใชสียอมจากธรรมชาติในการทอผา และการทํากระดาษสา สบู 
แชมพู 
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ชื่อโครงการ รักษพลังงาน  รักษสิ่งแวดลอม  รักชีวติที่พอเพยีง 

โรงเรียน เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต 

ที่อยู 435/2  หมู 5   ถนนเศรษฐกิจ  ตําบลบานสวน    อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

ชื่อและสถานที่ติดตอของผูประสานงานโครงการ 

นางสาวเอื้อพร    ออนนอม      
สถานทีต่ิดตอ  380/2  ซอยบายพลนํา  ตาํบลบางปลาสรอย อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี       

ความเปนมาและวตัถุประสงค 

โรงเรียน “รักษพลังงาน  รักษสิ่งแวดลอม รักชีวิตที่พอเพียง” คือ การจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการการอนุรักษพลังงานและสิง่แวดลอมทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกชวงชั้น โดยยึด
หลักการเรียนรูโดยการปฏิบตัิจริง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีวัตถุประสงคใน
การดําเนินงาน ดังน้ี 

1) เพ่ือปลูกฝงใหบุคลากรของโรงเรียน ชุมชนและองคกรทองถิ่น สํานึกในพระมหากรุณาธิคณุ 
และดําเนินตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทีท่รงมุงม่ันในการดําเนิน
ชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียงตอเน่ืองและยั่งยืน 

2) เพ่ือใหบุคลากรขงโรงเรียนและชุมชนมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงปญหา สาเหตุและวธิี 
การจดัการขยะในรูปแบบตางๆ 

3) เปนศูนยกลางการแลกเปลีย่นเรียนรูการจัดการขยะและพลังงานระหวางโรงเรียน ชุมชนและ
องคกรทองถิ่น 

4) สงเสริมใหเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใชพลงังานอยางคุมคาและรักษาดูแล
สิ่งแวดลอม 

วิธีการดําเนินงานและกิจกรรม 

ข้ันที่ 1   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 โรงเรยีนไดกําหนดนโยบายโดยสงเสริมพัฒนาความรู ความสามารถของนักเรียนใหคิด
เปน ทาํเปน รูจักแกปญหา ใหการอบรมและสงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมใหแกผูเรียน โดยใหครทูุก
กลุมสาระการเรียนรูรวมกนัทําหลกัสตูรบรูณาการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ใน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีไดจัดใหมีสาระเพิ่มเติม ในชวงชั้นที่ 1-3 
โดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กําหนดใหเรียนเรื่องการทําน้ํามันโบโอดีเซล รหัสวชิา  ง 30206 
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ข้ันที่ 2   พัฒนาครูเร่ืองการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการ 

 โรงเรียนไดจัดอบรมครูโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูแกครูทุกคน และหัวหนากลุมสาระ
มีสวนรวมในการดําเนินการประชุมขยายผล    

ข้ันที่ 3  ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ครูผูสอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและการ
อนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอมทุกกลุมสาระการเรยีนรูและทุกชวงชั้น โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญัและใหผูเรียนไดปฏิบตัิจริง   

ข้ันที่ 4  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู 
ครูผูสอนไดจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงสงเสริมใหนักเรยีนมีความรู ในรูปแบบตางๆ  

โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผน มีทักษะในการทํางาน ทํางานเปน รักการทํางาน 
ทํางานรวมกบัผูอ่ืนได ซ่ึงการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
ไดจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องตางๆ  ในแตละชวงชั้น ดังน้ี 
ชวงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปที่ 1      รหัสวิชา  ง 10204 เรื่องสูตรน้ําซาวขาว 

 ประถมศึกษาปที่ 2     รหัสวิชา  ง 10205 เรื่องมูลสัตวพัฒนา 

ชวงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 3     รหัสวิชา  ง 1020 เรื่องขยะพัฒนา  

 ประถมศึกษาปที่ 4      รหัสวิชา  ง 20204 เรื่องดินเพาะชํา  

 ประถมศึกษาปที่ 5         รหัสวชิา  ง 20205 เร่ืองหัวเชื้อจุลนิทรียเปลือกสบัปะรด 

 ประถมศึกษาปที่ 6     รหัสวิชา  ง 20206 เรื่องถานเศรษฐกิจ 

ชวงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 1         รหัสวิชา  ง 30204 เร่ืองตูอบพลังงานแสงอาทิตย 

 มัธยมศึกษาปที่ 2      รหัสวิชา  ง 30205 เรื่องแกสชีวภาพ 

 มัธยมศึกษาปที่ 3      รหัสวิชา  ง 30206 เรื่องการทําน้ํามันโบโอดีเซล 

ชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4  - 5    เรื่องการทําโครงงานเกี่ยวกับ
พลังงาน 

 
ข้ันที่ 5  ครูกํากับติดตาม ดูแล และใหคําแนะนํา 

 ในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนจะเปนผูใหคําแนะนํา กํากบัติดตามดูแล ใหนักเรยีน
ปฏิบตัิกิจกรรมใหสอดคลองกับวตัถุประสงคที่กําหนดไวในแผนการจดัการเรียนรู  เพ่ือใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูทีก่ําหนด 
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ข้ันที่ 6   จัดกิจกรรมนําเสนอผลงาน “ตลาดนัด ม.อ. เพื่อการเรียนรู” 

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ครูไดบูรณาการประสบการณตางๆ ใหกับ
นักเรียน มีการปฏิบัติจริงและใหไดผลงานออกมาเปนรูปธรรมอยางสรางสรรค ตามขั้นตอน
กระบวนการเรียนรู เนนการอนุรักษพลงังานและสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน 
มีผลงานเปนที่ยอมรับของครู ผูปกครอง และชุมชน โรงเรียนไดจัดกิจกรรมตลาดนัด ม.อ. เพ่ือ
การเรียนรูขึ้น ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะการเรยีนรูเชิงปฏบิตัิจริง   เผยแผ
ผลงานของนกัเรียนสูชุมชน ชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรม ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาอาชีพขั้น
พ้ืนฐานใหกับนักเรียน 

ข้ันที่ 7  ครู นักเรียนและผูปกครองรวมกันประเมนิผล 

 ครู นักเรียนและผูปกครอง รวมกันประเมินผลตามสภาพจริงจากการที่นักเรียนปฏิบตัิ
กิจกรรมการเรียนการสอน   โดยมีการประเมินหลาย ๆ ดาน หลากหลายวิธ ี ในสถานการณ
ตางๆ ที่สอดคลองกับชวีติจริงและประเมินผลอยางตอเน่ือง เพ่ือนําขอมูลที่สะทอนความสามารถ
ที่แทจริงของผูเรียนมาพิจารณาปรับปรุงแกไข ใหนักเรียนปฏบิัตกิิจกรรมการเรียนรูใหม ให
ไดผลเปนทีน่าพอใจของครู นักเรียน และผูปกครอง 

ข้ันที่ 8  ประเมินการใชหลักสูตร 

 บุคลากรที่เกีย่วของ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารหลกัสูตรของ
สถานศึกษา ผูปกครอง  ชุมชน  มีความรูความเขาใจหลักสูตรสถานศึกษา  บคุลากรของ
สถานศึกษามคีวามรู ความเขาใจ และสามารถนํากระบวนการวิจัยและผลการวิจัยมาใชในการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ีเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตร โดยรวมประสานและ
สนับสนุนบคุลากรทุกฝาย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1) เปนการจัดการเรียนรูที่นักเรียนสามารถนําไปใชไดจริง เกิดผลเปนรูปธรรม สนองความ
ตองการของนักเรียนและชุมชนอยางแทจริง 

2) นักเรียนและบคุลากรมีจิตสาํนึกในการใชพลังงานอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียนและชุมชน 

3) บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนตอบสนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูคุณคาของ
พลังงานและสิง่แวดลอม   

4) โรงเรียนเปนแบบอยางที่ดีในการจัดการหาพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ และดูแล
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน 
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ชื่อโครงการ เยาวชนไทยใสใจประหยัดพลังงาน (Youth care for Energy) 

โรงเรียน บานคลองขุด 

ที่อยู ถ.ยนตรการกาํถร  ต.คลองขุด  อ.เมืองสตูล  จ.สตลู  91000 

ชื่อและสถานที่ติดตอของผูประสานงานโครงการ 

นางอรอนงค  สุขเนียม 
สถานทีต่ิดตอ    โรงเรยีนบานคลองขุด  ถ.ยนตรการกาํถร  ต.คลองขุด  อ.เมืองสตลู  จ.สตลู  91000 

ความเปนมา 
จากการที่โรงเรียนบานคลองขุดๆดดําเนินการโครงการเยาวชนไทยใสใจประหยัดพลงังาน 

(Youth care for Energy) โดยมีคณะทาํงานแกนนําเยาวชนประหยดัพลังงานจํานวน 30 คน ซ่ึง
เปนนกัเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ที่อาสาสมคัรเขามาทํากจิกรรมเพ่ือรณรงคใหนักเรียน
โรงเรยีนบานคลองขุด ผูปกครองและชมุชนไดมีความตระหนักถึงภาวะโลกรอนมากยิง่ขึ้น 

วัตถุประสงค 

1) นักเรียน ครอบครัวและชุมชนมีความรูความเขาใจในเรื่องการประหยัดพลังงาน 

2) นักเรียน ครอบครัวและชุมชนตระหนักถึงคุณคาและเห็นความสําคัญในการประหยัดพลังงาน 

3) นักเรียน ครอบครัวและชุมชนเกิดจิตสํานึกในการประหยดัพลังงาน โดยผานกิจกรรมที่กําหนด 

4) นักเรียนนําความรูนําความรูที่ไดปรับใชในชีวติประจําวันไดอยางเหมาะสม 

5) นักเรียน ครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมและเสนอแนวทางในการประหยัดพลังงานอยางยั่งยืน 

6) การใชพลังงานในโรงเรียนและครวัเรือนลดลง 
7) สนองแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่อง การลด

รายจาย การดํารงชีวิต ความเอ้ืออาทร และการออม 

8) นักเรียน ครอบครัวและชุมชนชวยลดภาวะโลกรอน 

9) นักเรียนเกิดกระบวนการคิดแบบมีสวนรวม การคิดวิเคราะหและการคิดอยางสรางสรรค 
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แผนงานและกิจกรรม 

1) กิจกรรมพลังงานออนแอร เปนกิจกรรมที่ใหแกนนําเยาวชนประหยัดพลังงานไดจัดรายการ
เสียงตามสายใหความรูและรณรงคเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอน และวิธีการประหยัด
พลังงาน ทุกวนัเวลา 11.50-12.20 น. 

2) กิจกรรมพลังงานวันละนิด เพ่ือชีวิตอนาคต เปนกิจกรรมประชาสัมพันธหนาเสาธงให
นักเรียนไดทราบถึงขางสิ่งแวดลอม หรือกิจกรรมดีๆ ที่เกี่ยวกับพลังงาน 

3) กิจกรรมบูรณาการสูการเรียนการสอน (วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และการงานอาชีพฯ) 
โดยใหนักเรียนสรางสรรคผลงานในรูปของโครงงานวิทยาศาสตร แผนพับ โปสเตอร ปฏิทิน 
หรืองานประดิษฐ เปนตน 

4) กิจกรรมสมุดบันทึกทุกวันครอบครวัฉันประหยัดพลังงาน เปนกิจกรรมที่นักเรียนจัดทําสมุด
บันทึก ตามแบบฟอรมที่แจกให วาในแตละวันนักเรยีนหรือคนในครอบครวัไดชวยในการ
ประหยัดพลังงานอะไรบาง (ไฟฟา นํ้า นํ้ามัน อ่ืนๆ) มีการรับรองโดยผูปกครองและครู กอน
อ่ืนนักเรียนตองนําใบแจงหน้ีหรือใบเสร็จคาน้ําประปาและคาไฟฟาของครอบครัวของตนเอง
ในเดือนที่ผานมา มาติดไวในสมุดบันทกึ และบันทึกไปจนครบ 1 เดือน ใหนักเรียนนําใน
แจงหน้ีหรือใบเสร็จเดือนลาสุดมาติดในสมุดบันทึกอีครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบวาลดลงจากเดือน
ที่แลวหรือไม หากลดลงนักเรียนจะไดรับดาวดีเดนประหยัดพลังงาน เม่ือครบ 3 เดือน หาก
ที่บานของนักเรียนการใชพลังงานไมเพ่ิมขึ้น นักเรยีนจะไดรับเกยีรติบตัร “ครอบครวั
ประหยัดพลังงาน” แตหากคาไฟฟาน้ําประปาไมลด ใหนักเรียนสรุปถึงสาเหตุแลวนําไป
ปรับปรุงในเดือนตอไป (กิจกรรมนี้สมารถทําไดตอเน่ืองตลอดป) 

5) การจัดกิจกรรมสูชุมชน โดยการจัดกิจกรรม “ชุมชนรวมใจประหยัดพลังงาน” เปนกิจกรรม
สรางความรูความเขาใจและความตระหนกัในการใชพลงังานและทํากจิกรรมรวมกัน โดย
การเดินรณรงคของนักเรียน และเสียงตามสายวิทยชุุมชน 
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ตอนท่ี 4  : ตัวอยางโครงการเกี่ยวกับพลังงานพลังงานและส่ิงแวดลอม                                                                                        

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ดานมาตรฐานการศึกษา 
ดานผูเรียน 
กิจกรรมดังกลาวสามารถพฒันานักเรียนไดตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดไว ดังน้ี 
- มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
- มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
- มาตรฐาน ที่ 3  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
ดานการเรียนการสอน 
- มาตรฐานที่ 10  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ดานบริหารและจัดการศึกษา 
- มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามกีารจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธภิาพ

และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ดานการพัฒนาชุมชนและแหลงเรียนรู 
- มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามกีารรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา 

สถาบันทางวชิาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรยีนรูใน
ชุมชน 

 
 


