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และพากเพียรในการศึกษา

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ 1 บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญของการวิจัย
คําถามการวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
การพัฒนายุทธศาสตร์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 3 ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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ขั้นตอนที่ 5 พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ตอนที่ 2 ความต้องการจําเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของ
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ตอนที่ 3 ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 1
ตอนที่ 4 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 1
ตอนที่ 5 ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 2
ตอนที่ 6 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 2
ตอนที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ภาคผนวก ข รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ภาคผนวก ค หนังสือขอความร่วมมือในการทําวิจัย
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
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ตารางวิเคราะห์กระบวนการบริหาร
ตารางสังเคราะห์กระบวนการบริหาร
ตารางวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ตารางสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ตารางTOWS Matrix สําหรับการกําหนดยุทธศาสตร์
ตารางจําแนกจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผูใ้ ห้ข้อมูล
ตารางจําแนกผู้ทรงคุณวุฒิตามความเชี่ยวชาญและเกณฑ์การพิจารณา
ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ส่ง รับคืนและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับคืน
ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา2555
ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางแสดงสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในภาพรวม
ตารางแสดงสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลแต่ละภูมิภาค
ตารางแสดงการจัดลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนในภาพรวม
ตารางแสดงการจัดลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลแต่ละภูมิภาค
ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
โดยเรียงลําดับตามค่า PNIModified
ตารางแสดงการเปรียบเทียบลําดับความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของสภาพแวดล้อมภายในกับสภาพแวดล้อมภายนอก
ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ด้านการวางแผนที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผูใ้ ห้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค
ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ด้านการนําแผนไปปฏิบัติที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผูใ้ ห้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค
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ตารางที่
4.11 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ด้านการประเมินผลที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค
4.12 ตารางแสดงความถี่ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด
4.13 ตารางแสดงร่างยุทธศาสตร์หลักการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 1
4.14 ตารางแสดงการเรียงลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนในภาพรวม
4.15 ตารางเมตริกซ์ด้านการวางแผน
4.16 ตารางเมตริกซ์ด้านการประเมินผล
4.17 ตารางเมตริกซ์ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ
4.18 ตารางแสดงร่างยุทธศาสตร์รองการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 1
4.19 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการวางแผน ฉบับที่ 1
4.20 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการประเมินผล ฉบับที่ 1
4.21 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับที่ 1
4.22 ตารางแสดงสถานภาพของผู้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปของการนํา
ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับที่ 1 ไปใช้
4.23 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์หลัก
4.24 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์รอง
4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ
4.26 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จ
4.27 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
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4.28 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการประเมินผล ฉบับที่ 2
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญของการวิจัย
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกําลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม อันมีสาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยผลาญทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
และยาวนาน จนทํ า ให้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ค่ อ ยๆ ร่ อ ยหรอลง ในขณะเดี ย วกั น ยั ง ปล่ อ ยของเสี ย จาก
กระบวนการผลิตมาทําลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน (พระธรรมปิฎก
ป.อ.ปยุตโต, 2543: 33) อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากคนที่บริโภคมากเกินความจําเป็นและคนก็ยังปล่อยของเสีย
มาทําลายสิ่งแวดล้อม (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, 2553: 24) ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก
สภาพภู มิ อ ากาศแปรปรวน การสู ญ เสี ย ความสมดุ ลของระบบนิ เวศและความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เกิดมหันตภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มาบ่อยขึ้นเรื่อยๆ และสร้างภัยพิบัติหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆในทุกทวีป
ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว สึนามิ ดินถล่ม ภัยแล้ง ไฟป่า ฯลฯ ซึ่งขณะนี้
คนกําลังเผชิญกับภัยพิบัติเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ชีวิต และทรัพย์สินของคน
อย่างมากมายมหาศาล
จากวิกฤตสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวข้างต้น มีหลายองค์การทั้งระดับนานาชาติและในประเทศไทย
ที่เพียรพยายามแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เช่น
1. ความพยายามเสนอทิศทางการดําเนินงานในรูปของ “แผน” เช่น แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)
ขององค์ ก ารสหประชาชาติ แผนปฏิ บั ติ ก ารสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาแห่ ง อาเซี ย น ฉบั บ ที่ 1-2 ของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5-11 ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ.2555-2559 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนหลักสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ.2551-2555
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ความพยายามนําเสนอ “หลักการในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ขององค์การสิ่งแวดล้อม
โลก องค์การยูเนสโก องค์การกรีนพีซ มูลนิธิโลกสีเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สมาคมสร้างสรรค์ไทย
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด
3. ความพยายามเสนอแนวปฏิบัติโดยการกําหนดเป็น “ตัวบ่งชี้การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ของ
องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก ภาคีการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของออนตาริโอ ประเทศแคนาดา
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. ความพยายามนําเสนอแนวปฏิบัติโดยการกําหนดเป็น “เกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม”
อาทิ เกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้ อมของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเกณฑ์
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การประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม” อาทิ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 ของ
องค์การมาตรฐานสากล เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสํ าหรับโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อ ม
เฉลิมพระเกียรติของบริษัทเอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จํากัด เกณฑ์การประเมินโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง
5. ความพยายามในการนําเสนอเป็น “กฎหมาย” อาทิ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แม้ว่าจะมีความพยายามในการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมจากหลายองค์การดังที่กล่าวข้างต้น
แต่ ปั ญ หาวิ ก ฤตสิ่ ง แวดล้ อ มก็ ยั ง คงอยู่ และดู เหมื อ นว่ า นั บ วั น จะทวี ค วามรุ น แรงมากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง รายงาน
การประชุ ม ของคณะกรรมาธิ ก ารระหว่ า งรั ฐ บาลว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง เป็ น การประชุ ม ของ
นักวิทยาศาสตร์กว่า 2,500 คนจาก 130 ประเทศว่าในรอบ 50 ปีที่ผ่านมาเกิดภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
และในศตวรรษที่ 21 นี้ อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มสูงขึ้น 1.8 - 4 องศาเซลเซียส ซึ่งจะส่งผลกระทบให้น้ําแข็ง
ในทะเลที่ขั้วโลกเหนืออาจละลายหมดภายในปี ค.ศ.2100 และจะส่งผลให้เกิดพายุหมุนในเขตร้อนรุนแรงขึ้น
รวมถึงคาดการณ์ว่าระดับน้ําทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น 18 ถึง 59 เซนติเมตรในศตวรรษนี้ (ผู้จัดการออนไลน์,
2550: ออนไลน์) สอดคล้องกับสํานักงานบริหารอวกาศและมหาสมุทรแห่งชาติของสหรัฐ ระบุว่า นับจากปี
2535 โลกร้อนขึ้นโดยเฉลี่ย 0.32 องศาเซลเซียสต่อปี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการสําคัญที่กักเก็บ
ความร้อนในชั้นบรรยากาศโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 สอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติที่ระบุว่า นับจากปี
2535 ภั ย ธรรมชาติ อาทิ แผ่ น ดิ น ไหว พายุ อุ ณ หภู มิ แ ปรปรวนและน้ํ า ท่ ว มได้ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ น
แก่ประชากรโลก 4,400 ล้านคน มีผู้เสียชีวิต 1.3 ล้านคน สร้างความเสียหาย 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
พื้นที่ป่าดั้งเดิมของโลกได้หดหายไปประมาณ 1,850 ล้านไร่ (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, 2552: ออนไลน์)
สอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมไทย ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ว่า
ผลการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา
สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศจากประเทศด้อยพัฒนากลายเป็นประเทศกําลังพัฒนา แต่เมื่อยิ่งพัฒนา
ก็ยิ่งทําให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหามากขึ้น เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่า งสิ้ นเปลื อง ต่ อเนื่อ งและยาวนาน แล้ วยั งปล่อ ยของเสี ยมาทํ าลายสิ่ งแวดล้อ ม ส่ง ผลให้ เกิ ดปั ญหา
สิ่งแวดล้อม อาทิ พื้นที่ป่าต่ํากว่าเกณฑ์ที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศ คุณภาพดินเสื่อมโทรม ปริมาณและ
คุณภาพน้ําลดลง ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นและได้รับการกําจัดอย่างถูกวิธีน้อย เกิดปัญหาโลกร้อน
และมีความเสี่ยงสูงจากโรคระบาดใหม่ ๆ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
[สศช.], 2554: 9-10) สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ (พ.ศ. 2545-2559 ที่ระบุถึงปัญหาของ
การพัฒนาประเทศที่มุ่งขยายภาคอุตสาหกรรม จนทําให้ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ขาดแคลน
ทรัพยากรน้ํา พลังงาน น้ํามัน ป่าไม้ และที่ดิน ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของระบบนิเวศ และก่อปัญหา
มลพิษต่อสภาวะแวดล้อมทั้งในเมืองและชนบท (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 15)
สอดคล้อ งกั บข้ อ มู ล การศึ กษาสถานการณ์ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อมของกรมควบคุ ม มลพิ ษในช่ ว งทศวรรษ
ที่ ผ่ า นมาว่ า คุ ณ ภาพน้ํ า โดยภาพรวมทั่ ว ประเทศลดลงเรื่ อ ย ๆ คุ ณ ภาพอากาศในบริ เวณริ ม ถนนของ
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่มีฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การกํ า จั ด ขยะอย่ า งถู ก วิ ธี มี น้ อ ย รวมทั้ ง ปริ ม าณของเสี ย อั น ตรายเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (กระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ทส.], 2555ก: 4-9) ดังนั้นประเทศไทยจึงอยู่ในสภาพ “เศรษฐกิจดี
สิ่งแวดล้อมมีปัญหา เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน” สอดคล้องกับผลการวิจัยของดนัย กิติภรณ์ (2544:140-144)
ว่าประเทศไทยมีการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะค่าดัชนีการพัฒนาด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมลดลงอย่างต่อเนื่อง และสวนทางกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากช่ อ งว่ า งซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาวิ ก ฤตสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั ง คงมี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น และนั บ วั น จะยิ่ ง
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดย “คน” เป็นผู้ก่อปัญหาและ “คน” เป็นผู้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะหาทางรอดของวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพราะถ้า
สามารถแก้ ปั ญ หาได้จ ะเกิ ด คุ ณอนั น ต์ ต่ อ ประเทศไทยและโลกที่ เราอาศั ย อยู่ แต่ถ้ า ปล่ อ ยให้ ปั ญ หาทวี
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่คิดแก้ไข โอกาสการแก้วิกฤตสิ่งแวดล้อมยิ่งจะยากขึ้นและอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมหันต์ ดังนั้นคงไม่มีเวลาปล่อยให้วิกฤตนี้เพิ่มขึ้นทุกๆ วัน จากปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
ที่กล่าวมา ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก “คน” ที่ได้ผ่านกระบวนการศึกษาในโรงเรียน นั่นแสดงถึงว่าการบริหาร
โรงเรียนที่ผ่านมา น่าจะมีปัญหาการบริหารโรงเรียนในด้านสิ่งแวดล้อม
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี พ บว่ า มี ก ารเสนอทางรอดจากวิ ก ฤตสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น
1.Education Approach คือ นําการศึกษามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ องค์การยูเนสโกและองค์การสิ่งแวดล้อมโลก
โดยองค์การสหประชาชาติได้เสนอทางรอดของวิกฤตสิ่งแวดล้อมไว้ในแผนปฏิบัติการที่ 21 ว่า “การศึกษา
เป็นปัจจัยที่สําคัญในการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนต้องมี
จุดมุ่ง หมายในการเปลี่ยนทั ศนคติของมนุษย์ เพื่ อให้เกิดความตระหนั กในปัญหาอันเกิ ดจากการพัฒนา
มีทักษะและพฤติกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในทุกรายวิชา”
(Ontario Learning for Sustainability Partnership [OLSP],1996) ส่วนองค์การยูเนสโกได้นําแผนปฏิบัติการ
ที่ 21 ขององค์การสหประชาชาติมากําหนดให้ปี ค.ศ. 2005-2014 เป็นทศวรรษแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วย
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Educational, Scientific and Cultural [UNESCO], 2005)
และได้เสนอทางรอดของวิกฤตสิ่งแวดล้อม (UNESCO, 2007 : online) คือ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นเรื่องจําเป็นไม่ใช่ทางเลือก และการศึกษาเป็นความหวังที่ดีที่สุดของมนุษยชาติในการบรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทางรอดของวิกฤตสิ่งแวดล้อมดังกล่าวสอดคล้องกับองค์การสิ่งแวดล้อมโลก (United
Nations Environment Programme [UNEP], 2010: 6) ที่ระบุว่า ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้บรรลุได้ คือ “คน” และการพัฒนาคนต้องพัฒนาตั้งแต่เป็นเยาว์วัย โดยใช้
การศึกษามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และจิตสํานึกในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน โดยเสนอแนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 1. การจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 2. การปรับกระบวนทัศน์ในการสร้างค่านิยมสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน 3. การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. การพัฒนา
หลักสูตรการฝึกหัดครูเพื่อนํามาสอนสิ่งแวดล้อมสําหรับนักเรียน 5. การพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นต้นแบบ
ด้านสิ่งแวดล้อม 2.Voluntary Approach คือ นําคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (UNEP, 2010: 6-7) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการบริหารจัดการเป็นการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับองค์การยูเนสโก (UNESCO, 2007 : online) ที่กล่าวว่า การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
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ที่ยั่งยืนเป็นหน้าที่ของทุกคน และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศที่ได้กําหนดให้มีการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 66 และ 67
ว่ า “บุ ค คลซึ่ ง รวมกั น เป็ น ชุ ม ชนย่ อ มมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ การบํ า รุ ง รั ก ษาและการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” และกําหนด
เพิ่มในมาตรา 85 ว่า “รัฐต้องส่งเสริม บํารุงรักษา คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยประชาชน ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการกํ า หนดแนวทาง
การดําเนินงาน” (สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550: ออนไลน์) สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของ
หลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับทฤษฎีองค์การเชิงระบบความร่วมมือของ Barnard (1938) สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ Argyris (1964) สอดคล้องกับหลักการการมีส่วนร่วมของ Likert (1961)
3.Policy Approach คือ ใช้นโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 4.Economic Approach คือ
นําหลักเศรษฐศาสตร์มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
แต่ทว่าผลการวิจัยที่ผ่านมากลับพบว่า โรงเรียนซึ่งเป็นองค์การทางการศึกษาที่พัฒนาคนกลับใช้
แนวคิดและทฤษฎีทั้ง 4 Approach น้อย และโรงเรียนให้ความสนใจ ให้ความสําคัญ และเข้ามามีส่วนร่วม
ในด้านสิ่งแวดล้อมน้อย ดังปรากฏในผลวิจัยของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ว่าบุคลากรในสถานศึกษาขาดความรู้และไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังพบปัญหา
ระดับมากด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารงานสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษาและด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ [ศธ.], 2545ก)
สอดคล้องกับผลวิจัยของคงศักดิ์ ธาตุทองและงามนิตย์ ธาตุทอง (2550) ว่าโรงเรียนได้ให้ความสําคัญ
ประเด็ นสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาน้อ ย การเข้า มามี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมสิ่ง แวดล้ อมศึก ษาของครูแ ละนั ก เรี ย น
อยู่ระดับต่ํามาก สอดคล้องกับผลวิจัยของ ประสาน ตังสิกบุตร ไพบูลย์ อุปันโน และรัชชุกาญจน์ ทองถาวร
(2550) ว่าโรงเรียนไม่ให้ความสนใจอย่างจริงจังที่จะพัฒนาครูให้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและ
จริงจัง ความร่วมมือกับชุมชนส่วนใหญ่เป็นการขอการสนับสนุนด้านทรัพยากรเท่านั้น ไม่เน้นด้านวิชาการ
หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาชุ ม ชนมากนั ก รวมถึ ง การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ เ รี ย นด้ ว ยกั น
และผู้เรียนกับชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้องแทบไม่มีเลย การจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมส่วนใหญ่สอนให้
ผู้เรียนเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับมหภาค แต่ไม่สามารถสอนในเรื่องการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อ ม
ในชุมชนท้องถิ่นได้เลย นี่คือปัญหาการบริหารการศึกษา
อย่างไรก็ตาม มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์การทางการศึกษาของนักบวชชาย
คณะเซนต์คาเบรียลในนิกายโรมันคาทอลิก ที่มีพันธกิจหลักคือ “จัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน” ได้ตระหนัก
ว่าสมาชิกเป็นผู้ก่อปัญหาและสมาชิกเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม จึงนําแนวคิดการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมมากําหนดไว้ในเป้าหมายและคุณค่าหลักในแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2553-2558) เพื่อเป็นทิศทางให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
นําไปปฏิบัติ แต่แผนยุทธศาสตร์นี้ยังขาดยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 สํานักงานใหญ่
คณะเซนต์คาเบรียล ประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลีได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก
และตระหนักถึงความต้องการจําเป็นเร่งด่วนในการมีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก จึงกําหนดให้เป็น
วาระหนึ่ งในการประชุ มสมัชชาคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 31 ณ สํานั กงานใหญ่คณะเซนต์ค าเบรีย ล
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ประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยกําหนดนโยบายให้สมาชิก 15 แขวงใน 32 ประเทศ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ ปั ญหาวิ ก ฤตสิ่ งแวดล้ อมระดั บ ท้อ งถิ่น และระดั บโลก พร้ อ มทั้ ง เสนอแนะให้แต่ ละประเทศได้ ห า
แนวทางใหม่อย่างสร้างสรรค์ เช่น นําเสนอโครงสร้าง นโยบาย หรือยุทธศาสตร์ใหม่ๆ เป็นต้น (Brothers of Saint
Gabriel [BSG], 2011 : 29-34) สอดคล้องกับ UNEP (2010) ที่เสนอแนวคิดการศึกษากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนว่า “ควรกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” สอดคล้องกับ
Ellsworth (2000) ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจะสําเร็จได้นั้น ต้องการยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับบริบทและความคาดหวังของสังคม อนึ่ งกรอบแนวทางการปฏิรู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครู
ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
(สํ านั กงานเลขาธิก ารสภาการศึ กษา, 2553ข) ดัง นั้น ผู้บ ริ หารโรงเรี ยนยุค ใหม่ จํา เป็ นต้ องเป็ นผู้ นํ า
การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
จากสภาพดังกล่าวข้างต้น ทําให้มีความจําเป็นในการศึกษายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือ
มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ ค้ น พบ
“ยุ ท ธศาสตร์ ใ หม่ แ ละองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ” ในศาสตร์ บ ริ ห ารการศึ ก ษาที่ จ ะสามารถนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์
ในการขั บ เคลื่ อ นให้ ทุ ก โรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย ได้ หั น มาสนใจ
ให้ความสําคัญ และมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อให้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมค่อย ๆ ลดลงและเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และสามารถนํายุทธศาสตร์มาพัฒนา
โรงเรียน ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายในโรงเรียน
อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศไทยและของโลก
คําถามการวิจัย
1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเป็นอย่างไร
2. จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาสและภาวะคุ ก คามของการบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเป็นอย่างไร
3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนควรเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียน ในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยทําการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อนํามาศึ กษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ งประสงค์
ของการบริห ารโรงเรี ยนในเครื อมู ลนิ ธิคณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่ง ประเทศไทย เพื่ อเสริ มสร้างการพั ฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน แล้วนํามาวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
สําหรับนํามาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาตามขอบข่ายงานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เฉพาะงานหลักสูตร งานการเรียนการสอน งานวัดและประเมินผล งานนโยบายและแผน
งานอาคารสถานที่ และงานโภชนาการเท่านั้น
สิ่งแวดล้อมที่ทําการศึกษา คือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเรียกว่า ทรัพยากร
ธรรมชาติ ประกอบด้วย ดิน น้ํา อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์ ต้นไม้ กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่คน
สร้างขึ้น ประกอบด้วย น้ําอุปโภคบริโภค อาหาร ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี
อาคารสถานที่ น้ําเสีย ขยะ และมลพิษ
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
จํานวน 15 โรงเรียน สําหรับการเก็บข้อมูลจากครูนั้น เก็บข้อมูลเฉพาะครูชาวไทยเท่านั้น
3. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการวิจัย คือ ปีการศึกษา 2555
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หมายถึง โรงเรียนเอกชนที่อยู่
ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หมายถึง
แนวทางเชิ งรุกที่ ใช้ในการวางแผน การนํา แผนไปปฏิบั ติ และการประเมินผล ตามขอบข่ายงานหลั กสูต ร
งานการเรียนการสอน งานวัดและประเมินผล งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่ และงานโภชนาการ
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผน หมายถึ ง การออกแบบหลั ก สู ต ร การจั ด ทํ า แผนงาน โครงการและกิ จ กรรม
ในแผนปฏิบั ติการประจํ าปีไ ว้ล่ วงหน้า โดยการออกแบบหลัก สูตร ประกอบด้วย การจั ดทํา จุด ประสงค์
การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม และการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้
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การนําแผนไปปฏิบัติ หมายถึง การนําหลั กสูตรไปใช้ การปฏิ บัติตามแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมในแผนปฏิ บัติ การประจํา ปี โดยการนํ าหลั กสู ตรไปใช้ ประกอบด้ว ย การจัด ทําแผนการเรี ยนรู้
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเตรียมครู/สถานที่/สื่อการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ สําหรับ
การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม ประกอบด้วยการกําหนดผู้รับผิดชอบ การจัดทําปฏิทิน
ปฏิบัติงาน การอนุมัติและใช้งบประมาณเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่กําหนด
การประเมิน ผล หมายถึง การประเมินหลัก สูต ร การตรวจสอบและการประเมิน ความสํา เร็ จ
ของวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจําปี และการนําผลประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ประกอบด้วย
การปลู ก ฝั ง การเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่คนสร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อันประกอบด้วย การใช้ดิน น้ํา อากาศ แสงสว่าง
พลังงาน สัตว์ ต้นไม้ น้ําอุปโภคบริโภค อาหาร ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี
อาคารสถานที่ รวมถึ ง การปล่ อ ยน้ํ า เสี ย ขยะ และมลพิ ษ มาทํ า ลายสิ่ ง แวดล้ อ มให้ น้ อ ยที่ สุ ด พร้ อ มทั้ ง
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
ยาวนานสํ า หรั บ คนรุ่ น ต่ อ ไป อั น ประกอบด้ ว ย การอนุ รั ก ษ์ ดิ น การอนุ รั ก ษ์ น้ํ า การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
การอนุรักษ์สัตว์ การอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนํากลับมาใช้ซ้ํา
การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม หมายถึ ง การบริ หารจั ด การเพื่ อ ทํ าให้ น้ํ า ดื่ ม อาหาร
เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ โรงอาหาร การจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษภายใน
โรงเรียนมีคุณภาพ และการปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และ
เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
โรงเรียน และจัดทําโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รวมถึงการมีเครือข่ายความร่วมมือ
ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มและเครือ ข่ ายการจั ดการสิ่ งแวดล้ อ มกั บ ชุม ชน หน่ ว ยงาน องค์ ก ารภาครัฐ หรือ เอกชน
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อนํามา
กําหนดกรอบแนวคิด ในการวิจัย สําหรับ การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรี ยนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้อ มที่ ยั่ ง ยื น โดยมี ร ายละเอี ย ดของ
กรอบแนวคิดดังนี้
1. การบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย ได้ จ าก
การวิเคราะห์แนวคิดกระบวนการบริหาร ดังนี้
1.1 กระบวนการ POCCC ของ Fayol (1916)
1.2 กระบวนการ POSDCORB Model ของ Gulick & Urwick (1936)
1.3 กระบวนการ PODCC ของ Sears (1950)
1.4 วงจรคุณภาพ PDCA ของ Deming (1993)
แล้วสังเคราะห์แนวคิดกระบวนการบริหารของ Fayol (1916), Gulick & Urwick (1936), Sears (1950),
Deming (1993) สรุปเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. การวางแผน (Planning)
2. การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation)
3. การประเมินผล (Evaluation)
ทั้งนี้ การบริหารโรงเรียนในการวิจัยนี้ ใช้กรอบตามขอบข่ายงานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (มซค., 2552) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อันประกอบด้วย
1. งานหลักสูตร
2. งานการเรียนการสอน
3. งานวัดและประเมินผล
4. งานนโยบายและแผน
5. งานอาคารสถานที่
6. งานโภชนาการ
2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ศึกษาว่ามีองค์การใดที่นําเสนอแนวคิดเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไว้บ้าง โดย
แต่ละองค์การทําอะไรไปบ้างแล้ว ทําแค่ไหน อย่างไร หลังจากนั้นเลือกแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ขององค์การที่นําเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แล้วเลือกแนวคิดขององค์การที่นําเสนอแนวคิด
การศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น ในรู ป แบบของแผน ตั ว บ่ ง ชี้ ห รื อ เกณฑ์ ป ระเมิ น โรงเรี ย น
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในเครือฯ โดยนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิด
ดังนี้
2.1 แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนขององค์การระดับนานาชาติ
2.1.1 องค์การสิ่งแวดล้อมโลก (United Nations Environment Programme [UNEP], 2011)
2.1.2 ภาคี ก ารเรี ย นรู้ สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ของออนตาริ โ อ ประเทศแคนาดา (Ontario
Learning for Sustainability Partnership [OLSP], 1996)

9
2.2 แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนขององค์การในคณะเซนต์คาเบรียล โดยใช้แนวคิด
ของสํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล ประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลี (Brothers of Saint Gabriel [BSG], 2011)
2.3 แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจากแผนระดับชาติของประเทศไทย
2.3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช., 2554)
2.3.2 แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. 2555-2559 ของกระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส., 2555ค)
2.4. แนวคิ ด การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น จากเกณฑ์ ม าตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ มขององค์ ก าร
ประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
2.4.1 เกณฑ์ ม าตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ มในโครงการโรงเรี ย นสร้ า งสรรค์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เฉลิมพระเกียรติ ของบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด (อฮม., 2555)
2.4.2 เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในโครงการโรงเรียนสีเขียว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.,2555ก)
2.4.3 เกณฑ์ ม าตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ มในโครงการสถานศึ ก ษาดี เ ด่ น ด้ า นพลั ง งานของ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน., 2553)
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น ข้ า งต้ น นํ า มาวิ เคราะห์ และสั ง เคราะห์
เพื่อกําหนดเป็นแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ดังนี้
1. การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน
ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดจาก
3.1 การบริหารยุทธศาสตร์ของ Wheelen and Hunger (2012)
3.2 การกําหนดยุทธศาสตร์โดยใช้ TOWS Matrix ของ Koontz and Weihrich (1990)
3.3 การจัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็นในการบริหารองค์การโดยใช้ PNIModified
ของนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวานิช (2542)
และสรุปเป็น 3 ขั้นตอน โดยนําเสนอในภาพที่ 1.1 ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ SWOT โดยใช้ค่า PNIModified
2. การกําหนดยุทธศาสตร์ โดยใช้ TOWS Matrix
3. การปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารโรงเรี ย นตามข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
สังเคราะห์แนวคิดกระบวนการบริหารของ Fayol (1916),
Gulick & Urwick (1936), Sears (1950), Deming (1993)
สรุปเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. การวางแผน (Planning)
2. การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation)
3. การประเมินผล (Evaluation)
ตามขอบข่ายงานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ(มซค.,
2552) ประกอบด้วย
1. งานหลักสูตร
2. งานการเรียนการสอน
3. งานวัดและประเมินผล
4. งานนโยบายและแผน
5. งานอาคารสถานที่
6. งานโภชนาการ

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

สังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจาก
UNEP (2011), OLSP (1996), BSG (2011), สศช. (2554),
ทส.(2555ค), อฮม.(2555), กฟผ.(2555ก),
กฟน.(2553)
สรุปเป็น 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือฯ
A
สังเคราะห์แนวคิดการบริหารยุทธศาสตร์ของ Wheelen and Hunger (2012) การกําหนดยุทธศาสตร์ของ
Koontz and Weihrich (1990) และการใช้ค่า PNIModified ของนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวานิช(2542)
สรุปเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ SWOT โดยใช้ค่า PNIModified
2. การกําหนดยุทธศาสตร์ โดยใช้ TOWS Matrix
3. การปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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วิธีดําเนินการวิจัย
ออกแบบวิธีดําเนินการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3. ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
4. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
5. พั ฒนายุท ธศาสตร์ก ารบริ ห ารโรงเรีย นในเครือ มู ล นิธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรีย ลแห่ ง ประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ
1.1 ได้องค์ความรู้ใหม่ คือ ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
1.2 นิสิตนักศึกษาสามารถนําผลการวิจัยไปศึกษา วิเคราะห์และพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้ก้าวหน้ามากขึ้นในอนาคต
2. ประโยชน์สําหรับผู้ใช้ยุทธศาสตร์และผู้รับประโยชน์จากการใช้ยุทธศาสตร์
2.1 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สามารถนํายุทธศาสตร์ไปกําหนดนโยบายหรือ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2553-2558) ในการขับเคลื่อน
ให้ ทุ ก โรงเรีย นในเครื อ มูล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย ได้ หั น มาสนใจ ให้ ค วามสํ า คั ญ และ
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2.2 ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย สามารถ
นํายุทธศาสตร์ไปเป็นแนวทางในการจัดทําหรือปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน
ให้สามารถเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2.3 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม ความตระหนักรู้ จิตสํานึกและพฤติกรรม
ในการเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
2.4 นักเรียนลดการสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม และได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมน้อยลง
2.5 นักเรียนได้รับคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
2.6 โรงเรียนในเครื อมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่ งประเทศไทยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ดีขึ้น
2.7 โรงเรียนอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกัน สามารถนํายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน มีสาระสําคัญมาเสนอ ดังนี้
1. การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3. การพัฒนายุทธศาสตร์
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
1. การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
1.1 แนวคิดการบริหารโรงเรียน
พัฒนาการของการบริหารเริ่ มขึ้นในต้นศตวรรษที่ 20 โดยเริ่มจากแนวคิดการบริหาร
เชิ งวิ ทยาศาสตร์ ที่ใ ห้ค วามสํ าคั ญกั บการจัด การศึ กษาที่ มีป ระสิท ธิภ าพ โดยทํา การวิ เคราะห์ ภาระงาน
(Job Analysis) ที่ผู้บริหารปฏิบัติเทียบกับผลผลิตทางการศึกษา ต่อมาการบริหารการศึกษาได้นําแนวคิด
การบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ที่ให้ความสําคัญกับการนําประชาธิปไตยมาใช้ในการบริหาร โดยเปิดโอกาสให้
ครู บุ ค ลากรและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม หลั ง จากนั้ น การบริ ห ารการศึ ก ษาได้ นํ า แนวคิ ด
การบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ที่ให้ความสําคัญกับทักษะของผู้บริหาร พฤติกรรมผู้นํา การจัดระบบและ
การบริ ห ารเชิ งระบบเปิ ด โดยเปิ ด โอกาสให้ ครู ผู้ ปกครอง ชุม ชน สั ง คม และผู้ มี ส่ว นได้ส่ ว นเสี ย เข้ า มา
มีส่วนร่วมและตรวจสอบ ต่อมาได้มีทฤษฎีการบริหารการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่มากมาย อาทิ การบริหาร
แบบมี ส่ ว นร่ ว ม การบริ ห ารมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ การบริ ห ารเชิ ง สถานการณ์ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
การบริหารความขัดแย้ง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการที่ดี
หรือธรรมาภิบาล การบริหารผลปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร แต่ยังไม่มีทฤษฎีใดที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้น
ผู้บริหารการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องประยุกต์หลายแนวคิดและหลายทฤษฎีมาบริหารโรงเรียน (ประยูร
ศรีประสาธน์, 2553: 30-45)
โรงเรี ย นซึ่ ง ถื อ เป็ น องค์ ก ารที่ ก ลุ่ ม คนมารวมตั ว กั น ภายใต้ ก ารบริ ห ารของโรงเรี ย น
เพื่อร่วมกันดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้กระบวนการบริหาร
ทรัพยากร ศาสตร์และศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน
เป็นทิศทางในการทํางาน และเป็นทิศทางของการนําทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในโรงเรียน
สําหรับโครงสร้างการบริหารโรงเรียนถือเป็นระบบที่ให้ความสําคัญกับคนว่า ใครมีความสําคัญ ใครเป็น
หัวหน้า ใครเป็นลูกน้อง ใครเป็นผู้ออกคําสั่ง ใครเป็นผู้รับคําสั่ง โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนจะเป็น
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สิ่งที่ทําให้เห็นระบบงานทั้งหมดของโรงเรียนว่าเริ่มต้นจากไหน ส่งต่อไปที่ใคร และสิ้นสุดที่ใด โครงสร้างของ
โรงเรียนอาจจะถูกจัดลําดับโดยให้ความสําคัญกับคนหรือกับงาน สําหรับกระบวนการบริหารโรงเรียนนั้น
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการบริ ห ารโรงเรี ย น เพื่ อ ให้ ค รู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและผู้ มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความสุข สําหรับการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโดยใช้กระบวนการบริหาร
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ซึ่งมีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารดังนี้
Fayol (1916) วิศวกรชาวฝรั่งเศส เป็นเจ้าของแนวความคิดของการบริหารงานตามหน้าที่
โดยใช้กระบวนการ POCCC ประกอบด้วย
P - Planning (การวางแผน)
O - Organizing (การจัดองค์การ/การแบ่งงาน/การจัดสายบังคับบัญชา)
C - Commanding (การบังคับบัญชา/การสั่งการให้ปฏิบัติ)
C - Coordinating (การประสานงาน)
C - Controlling (การควบคุมให้เป็นไปตามแผน)
Gulick & Urwick (1936) นําเสนอกระบวนการบริหารโดยใช้ POSDCORB Model
ประกอบด้วย
P - Planning (การวางแผน)
O - Organizing (การจัดองค์การ/การแบ่งงาน/การจัดสายบังคับบัญชา)
S - Staffing (การบริหารงานบุคคล)
D - Directing (การกํากับติดตาม/การอํานวยการ)
Co - Coordinating (การประสานงาน)
R - Reporting (การรายงาน)
B - Budgeting (การจัดทํางบประมาณ)
Sears (1950) นําเสนอกระบวนการบริหารโดยใช้ PODCC ประกอบด้วย
P - Planning (การวางแผน)
O - Organizing (การจัดองค์การ/การแบ่งงาน/การจัดสายบังคับบัญชา)
D - Directing (การกํากับติดตาม/การอํานวยการ)
C - Coordinating (การประสานงาน)
C - Controlling (การควบคุมงาน)
Deming (1993: 135) นําเสนอวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย
P - Plan (วางแผน)
D - Do (ปฏิบัติตามแผน)
C - Check (ตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงาน)
A - Action (ปรับปรุง)
ศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหารเพื่อนํามาจัดทําตารางวิเคราะห์กระบวนการบริหารและตาราง
สังเคราะห์กระบวนการบริหาร สรุปได้ดังตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.1 ตารางวิเคราะห์กระบวนการบริหาร
แนวคิดกระบวนการบริหาร
1. กระบวนการ POCCC ของ Fayol (1916) ประกอบด้วย
P - Planning (การวางแผน)
O - Organizing (การจัดองค์การ/การแบ่งงาน/การจัดสายบังคับบัญชา)
C - Commanding (การบังคับบัญชา/การสั่งการให้ปฏิบัติ)
C - Coordinating (การประสานงาน)
C - Controlling (การควบคุมให้เป็นไปตามแผน)

วิเคราะห์แนวคิด

1. Planning
2. Implementation
2. Implementation
2. Implementation
3. Evaluation

2. กระบวนการ POSDCORB Model ของ Gulick & Urwick (1936) ประกอบด้วย

P - Planning (การวางแผน)
O - Organizing (การจัดองค์การ/การแบ่งงาน/การจัดสายบังคับบัญชา)
S - Staffing (การเลือกสรรบุคลากรและมอบหมายผู้รับผิดชอบ)
D - Directing (การกํากับติดตาม/การอํานวยการ)
CO - Coordinating (การประสานงาน)
R - Reporting (การรายงาน)
B - Budgeting (การจัดทํางบประมาณ)
3. กระบวนการ PODCC ของ Sears (1950) ประกอบด้วย

1. Planning
2. Implementation
2. Implementation
3. Evaluation
2. Implementation
3. Evaluation
2. Implementation

P - Planning (การวางแผน)
O - Organizing (การจัดองค์การ/การแบ่งงาน/การจัดสายบังคับบัญชา)
D - Directing (การกํากับติดตาม/การอํานวยการ)
C - Coordinating (การประสานงาน)
C - Controlling (การควบคุมงาน)

1. Planning
2. Implementation
3. Evaluation
2. Implementation
3. Evaluation

4. วงจรคุณภาพ PDCA ของ Deming (1993) ประกอบด้วย
P - Plan (วางแผน)
D - Do (ปฏิบัติตามแผน)
C - Check (ตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงาน)
A - Action (ปรับปรุง)

1. Planning
2. Implementation
3. Evaluation
3. Evaluation
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ตารางที่ 2.2 ตารางสังเคราะห์กระบวนการบริหาร
แนวคิดกระบวนการบริหาร
1. Planning

2. Implementation

Fayol (1916)
Planning
Organizing
Commanding
Coordinating

Gulick &
Urwick (1936)

Sears (1950)

Planning
Organizing

Planning
Organizing

Coordinating
Staffing
Budgeting

Coordinating

Deming
(1993)
Plan

Do
Controlling

3. Evaluation

Directing
Reporting

Controlling
Directing
Check
Action

จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหาร ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนํามากําหนดเป็นนิยาม
การบริหารโรงเรียน คือ กระบวนการบริหารโรงเรียนตั้งแต่ การวางแผน (Planning) การนําแผนไปปฏิบัติ
(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) การจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
P - Planning (การวางแผน)
คําว่า Plan มาจากคําภาษาละตินว่า planum โดยพจนานุกรมออกฟอร์ดได้ให้ความหมายของคําว่า
planum หมายถึง การกําหนดแบบฟอร์มในทางราบ เช่น แผนที่และแบบพิมพ์เขียวของสิ่งก่อสร้าง ต่อมา
การวางแผนได้นํามาใช้ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนมากขึ้น ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมาย
การวางแผน ไว้ดังนี้
Kast and Rosenzweig (1970: 435-436) ให้ความหมาย การวางแผน คือ กระบวนการ
ในการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทําอะไร อย่างไร มีวัตถุประสงค์ โครงการ และวิธีปฏิบัติอย่างไร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
Koontz and O’Donnell (1968: 81) ให้ความหมาย การวางแผน คือ การตัดสินใจล่วงหน้าว่า
จะทําอะไร อย่างไร เมื่อใด และใครเป็นผู้ดําเนินการ โดยการวางแผนจะเป็นช่องทางที่จะนําไปสู่วัตถุประสงค์
ที่ต้องการในอนาคต
Simon, Smithburg and Thompson (1961: 423-442) ให้ความหมายการวางแผน คือการดําเนิน
กิ จ กรรม ข้ อ เสนอ และวิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ในอนาคต โดยจะต้ อ ง
มีการควบคุมกระบวนการดําเนินการ

16
Hicks and Gullett (1981: 248) ให้ความหมายการวางแผนว่าเป็นหน้าที่ประการแรกทางการบริหาร
ที่ จ ะกระทํ า เพื่ อ กิ จ กรรมใดกิ จ กรรมหนึ่ ง โดยเฉพาะ และการวางแผนที่ จ ะให้ เ กิ ด ผลสํ า เร็ จ นั้ น ต้ อ ง
มีการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต การตัดสินใจในปัจจุบันและประเมินผลในอนาคต
Wohlstetter (1964: 125-126) ให้ความหมายการวางแผน คือ สิ่งจําเป็นในการตัดสินใจและจะต้อง
ดําเนินการก่อนที่จะมีการกระทํา การวางแผนเป็นเรื่องที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ สามารถ
ทํานายการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ และสามารถตอบได้ว่า แผนงานขององค์การคืออะไร และวิธีที่ดีที่สุด
ที่จะทําให้องค์การประสบผลสําเร็จคืออะไร
Robbins (1980: 7, 421) ให้ความหมายการวางแผน คือ การกําหนดวัตถุประสงค์และวิธีการที่จะ
ทําให้วัตถุประสงค์สัมฤทธิ์ผลไว้ล่วงหน้า โดยการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะต้องทําอะไร ทําเมื่อไร และใครจะ
เป็ น ผู้ ทํ า การวางแผนที่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ จะต้ อ งมุ่ ง ลดผลกระทบจากความเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ในองค์การทั้งระยะสั้นและระยะยาว
Robbins and Coulter (2008) ให้ความหมายการวางแผน คือ การกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์
และยุทธศาสตร์ขององค์การ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ โดยบูรณาการและประสานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็น
หนึ่งเดียวกัน การวางแผนจึงเกี่ยวข้องทั้งเป้าหมายและวิธีการ
Hellriegel and Slocum (1989: 259) ให้ความหมายการวางแผน คือ กระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นทางการ อันประกอบด้วย การเลือกภารกิจขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การจําแนก
หรือคัดแยกวัตถุประสงค์ตามงาน รวมทั้งวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
และการเลือกยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
Dessler (1999: 95) ให้ความหมายการวางแผน คือ กระบวนการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และชุดกิจกรรมเพื่อนําสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
นอกจากนี้ ใ นขั้ น ตอนการวางแผนหลั ก สู ต รหรื อ ที่ เรีย กว่ า การออกแบบหลั ก สู ต ร (Curriculum
Design / Curriculum Pattern / Curriculum Organization) ประกอบไปด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา
กิจกรรม และการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้
จากการศึกษาความหมายของการวางแผนดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การวางแผน ประกอบด้วย
การออกแบบหลักสูตร การจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปีไว้ล่วงหน้า
เป็นกระบวนการตัดสินใจล่วงหน้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
I - Implementation (การนําแผนไปปฏิบัติ)
นักวิชาการส่วนใหญ่ ให้ขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติมีองค์ประกอบสําคัญมากที่สุด สังเคราะห์แล้ว
ประกอบด้วย
Organizing (การจัดองค์การ/การแบ่งงาน/การจัดสายบังคับบัญชา)
Commanding (การบังคับบัญชา/การสั่งการให้ปฏิบัติ)
Coordinating (การประสานงาน)
Staffing (การกําหนดผู้รับผิดชอบ)
Budgeting (การจัดทํางบประมาณ)

17
Do (ปฏิบัติตามแผน)
Leading (การนํา/การสั่งการ)
ยุ ท ธนา พรหมณี (2547: ออนไลน์ ) ให้ ค วามหมายของการนํ า แผนไปปฏิ บั ติ หมายถึ ง
การดําเนินการเพื่อให้นโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นการนําโครงการหรือกิจกรรมที่ได้
กําหนดไว้ในแผนไปดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยต้องกําหนดองค์การหรือบุคคล
ที่รับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการชัดเจน
จารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล (2549: ออนไลน์) ให้ความหมายของการนําแผนไปปฏิบัติ หมายถึง
การดําเนินการทุกอย่างเพื่อให้นโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
นอกจากนี้ในขั้นตอนการนําหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้บริหาร
และครู นํ า หลั ก สู ต รไปปฏิ บั ติ ประกอบไปด้ ว ย การจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู้ การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้
การเตรียมครู/สถานที่/สื่อการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้
นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงการนําแผนไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเพราะแผนเป็นเพียง
สิ่งที่มีอยู่ในเอกสาร ถ้าไม่มีการนําแผนไปปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้น การนําแผนไปปฏิบัติจึงเป็น
ขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และก่อนปฏิบัติตามแผนควรศึกษาข้อมูลสารสนเทศ สภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกก่อน สําหรับการปฏิบัติจริงควรดําเนินการตามแผนและปฏิทินปฏิบัติงาน
ที่ กํ า หนดไว้ พร้ อ มทั้ ง เก็ บ รวบรวมและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ร่ อ งรอยหลั ก ฐานการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ในการประเมินผลและการนํามาใช้ในการดําเนินการครั้งต่อไป นอกจากนี้การนําแผนไปปฏิบัติจําเป็นต้อง
จัดตั้งองค์การหรือผู้รับผิดชอบ มีการอบรมหรือชี้แจงเพื่อให้บุคลากรที่จะนําแผนไปปฏิบัติต้องมีความรู้
ความเข้า ใจเกี่ย วกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องแผน มี ก ารจัด สรรทรั พ ยากรที่ จํ า เป็ น ต่ อ การนํ า แผนไปปฏิ บั ติ ใ ห้
เหมาะสม มีความมุ่งมั่นของบุคลากรที่จะนําแผนไปปฏิบัติ มีการใช้ทรัพยากรการบริหารที่เหมาะสมกับแผน
ทั้งนี้ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ และประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
ระดับกลาง และบุคลากรทุกระดับ ในการนําแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การนําแผนไปปฏิบัติ
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกขององค์การในทุกระดับ และปัจจัยสําคัญประการหนึ่งต่อความสําเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการนําแผนไปปฏิบัติคือ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อสื่อสารภายใน
องค์การ ตลอดจนขีดความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหาร ทั้งในระดับกลางและระดับสูง สําหรับ
การนําแผนไปปฏิบัติเป็นการบ่งบอกถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ฉะนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามแผนจะต้องคํานึงถึงการประหยัดและให้เกิดประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากร ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ
อุ ป กรณ์ และการบริ หารจั ดการ เช่ น การมอบหมายงาน การจั ด สรรทรั พ ยากร การประสานงาน และ
การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
จากการศึกษาความหมายของการนําแผนไปปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การนําแผนไปปฏิบัติ
ประกอบด้ ว ย การนํา หลั กสู ต รไปใช้ การปฏิบั ติ ต ามแผนงาน โครงการและกิ จ กรรมในแผนปฏิบั ติ ก าร
ประจําปี การจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเตรียมครู/สถานที่/สื่อการเรียนรู้ และ
การประเมินผลการเรียนรู้ การกําหนดผู้รับผิดชอบ การจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน การอนุมัติและใช้งบประมาณ
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E – Evaluation (การประเมินผล)
Deming (1993: 135) กล่าวว่า การประเมินผลแผนเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ มีการแก้ปัญหา
ระหว่างดําเนินงานอย่างมีประสิทธิผลอย่างไร โดยติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลจะต้องทําควบคู่กับ
การดําเนินงาน
Kaplan and Norton (1996) กล่าวว่า การประเมินผลขององค์การที่จะทําให้ผู้บริหารระดับสูงเห็น
ภาพรวมขององค์การได้ชัดเจน ควรใช้การประเมินผลด้วยองค์ประกอบในการประเมินผลตามแนวคิดของ
balanced scorecard 4 ด้านคือ ด้านการเงิน ด้านความพอใจของลูกค้า ด้านกระบวนการบริหาร และ
ด้านการมุ่งสร้างการเรียนรู้ นวัตกรรมและการเจริญเติบโต
Pearce and Robinson (2009: 409) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การคอยตรวจสอบปัญหา
หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนโดยตรง และหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นเท่าที่จําเป็น
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2544: 297) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นขั้นตอนของการประเมินเพื่อติดตาม
การดําเนินงานตามแผน เพื่อประเมินความเหมาะสมของแผน ความสอดคล้องกับโครงสร้างขององค์การ
และกลไกในการควบคุม เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
เพื่อให้ทราบผลการดําเนินงานบรรลุตามแผนที่ได้กําหนดไว้ และเพื่อให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ผู้ที่ปฏิบัติงานได้ตามแผน
นอกจากนี้ในขั้นตอนการประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) ซึ่งเป็นขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตร ประกอบไปด้วย การประเมินหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร
จากการศึกษาความหมายของการประเมินผลดังกล่าวข้างต้น นํามาสรุปได้ว่า การประเมินผล
ประกอบด้ วย การประเมิ น หลั กสู ต ร การตรวจสอบปั ญ หา การประเมิ นความสํ า เร็ จ ของวั ตถุ ป ระสงค์
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปี และการนํา
ผลประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี
1.2 การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล (Brothers of Saint Gabriel) เป็นคณะนักบวชชายในนิกาย
โรมันคาทอลิก มีพันธกิจหลักคือการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ได้รับการก่อตั้งโดยนักบุญหลุยส์
มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในปี พ.ศ.2257 ณ ประเทศฝรั่งเศส
คณะภราดาเซนต์คาเบรียลได้เข้ามาทํางานในประเทศไทยในปีพ.ศ.2444 โดยคําเชิญจาก
บาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ เจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ (พ.ศ.2428) เพื่อให้
คณะภราดาเซนต์คาเบรียลมาทําหน้าที่บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญที่ท่านก่อตั้งไว้ ภราดาอัคราธิการ มาเชียล
ได้ตอบรับคําเชิญจากบาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ โดยส่งคณะภราดา 5 ท่านแรกมายังประเทศไทย ดังนี้
ภราดาชาวฝรั่งเศส 4 ท่าน ประกอบด้วย ภราดามาร์ติน เดอ ตูรส์ ภราดาอาแบล ภราดาคาเบรียล เฟอราตี
และภราดาฟ.ฮีแลร์ และภราดาชาวแคนาดาอีก 1 ท่านคือ ภราดาโอกุส โดยเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ในวันที่
20 ตุลาคม พ.ศ.2444 โรงเรียนอัสสัมชัญจึงได้รับการส่งมอบและบริหารโดยคณะภราดาเซนต์คาเบรียล
นับแต่นั้นมา ต่อมาได้จัดตั้งเป็น “มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.
2496 (มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, 2552: 18)

19
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งคือ เพื่อดําเนินการ
อุปการะ ฟื้นฟูและส่งเสริมโรงเรียนที่คณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทยได้ก่อตั้งไว้แล้ว และ
ส่งเสริมโรงเรียนที่จะตั้งขึ้นใหม่เพื่อความก้าวหน้าในการศึกษา ในปัจจุบันมูลนิธิฯ มีสถาบันในสังกัดเรียกว่า
“สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” จํานวน 17 สถาบัน สําหรับการวิจัยครั้งนี้
ใช้โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนอัสสัมชัญ
กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งปี พ.ศ.2428
2. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งปี พ.ศ.2463
3. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
ก่อตั้งปี พ.ศ.2475
4. โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งปี พ.ศ.2482
5. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ชลบุรี
ก่อตั้งปี พ.ศ.2487
6. โรงเรียนเซนต์หลุยส์
ฉะเชิงเทรา
ก่อตั้งปี พ.ศ.2491
7. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ก่อตั้งปี พ.ศ.2500
8. โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
ลําปาง
ก่อตั้งปี พ.ศ.2501
9. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งปี พ.ศ.2504
10. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ระยอง
ก่อตั้งปี พ.ศ.2506
11. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่
ก่อตั้งปี พ.ศ.2508
12. โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งปี พ.ศ.2509
13. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
นครราชสีมา
ก่อตั้งปี พ.ศ.2510
14. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ก่อตั้งปี พ.ศ.2522
15. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
นครพนม
ก่อตั้งปี พ.ศ.2542
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (มซค., 2552: 18-23) อยู่ภายใต้การดูแลของ
สํานักงานใหญ่คณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยแบ่งการปกครองเป็น 15 แขวง
(Provinces) ใน 32 ประเทศ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นแขวงหนึ่งใน 15 แขวง มีประธาน
มูลนิธิฯเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดในการบริหาร โดยดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี และมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
จํานวน 5 ท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานภายในมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ปรัชญาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือการรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิด
แห่งชีวิต
2. มนุ ษ ย์ ทุ ก คนต้ อ งทํ า งาน ความวิ ริ ย ะ อุ ต สาหะ เป็ น หนทางนํ า ไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ
ดังคติพจน์ที่ว่า LABOR OMNIA VINCIT
พันธกิจ
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยให้มีมาตรฐานคุณภาพสากล
2. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรของมูลนิธิฯ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
3. ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
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4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรวิชาชีพ
6. ส่งเสริมสนับสนุนสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม และสันติ ในมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยและโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
เป้าหมายของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ
ภายใต้บรรยากาศของเสถียรภาพและความรัก
2. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นวิถีชีวิตของคนไทย ในระบบ
ประชาธิปไตย รู้รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติ
3. เน้นความดีเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ การเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ อันจะช่วยให้นักเรียนเป็นคนมีทักษะ มีเหตุผล มีความคิดเห็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเอง
และเป็นคนมีทัศนะกว้างไกล รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาภาวะแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตในสังคมมนุษย์
4. เน้ น การปฏิ บั ติ แ ละการปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มของการเคารพในสิ ท ธิ ต่ อ กั น และกั น และ
การผนึกกําลังความดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยการศึกษาและเข้าใจอารยธรรมและมรดก
ทางวัฒนธรรมของตนเอง ของชุมชน และชาติอื่น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจ
อันดีระหว่างมวลมนุษย์
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
1. ให้การศึกษาอบรมนักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้และรู้จักแสวงหาข้อเท็จจริง เป็นผู้รู้จักใช้ปัญญา
และมีทักษะในระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้ และความจริง
ต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต อันจะเอื้อต่อการประกอบสัมมาชีพและการดํารงชีวิตอยู่
2. มุ่ง สร้างให้นักเรีย นเป็นผู้มีศ าสนาและหลัก ธรรมยึดมั่นเพื่อ จะได้บ รรลุถึง วุฒิภาวะ
เชิงศีลธรรม อันจะช่วยให้สามารถดํารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง แก้ปัญหาชีวิตด้วยสันติวิธี ตัดสินใจ
ด้วยสติปัญญาและความสุขุม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
อัตลักษณ์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
“ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม”
โครงสร้างการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
การบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้บริหาร
สูงสุด โดยมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯเป็นที่ปรึกษา การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯมีผู้อํานวยการ
เป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานมูลนิธิฯให้ดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี โดยมี
โครงสร้างการบริหารมูลนิธิฯ และโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ดังนี้
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มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ประธานมูลนิธฯิ

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

คณะกรรมการบริหารมูลนิธฯิ

สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯ
สํานักงานบริหาร
มูลนิธิฯ

ฝ่ายการเงินและ
ทรัพย์สิน

ฝ่ายการศึกษา

ฝ่ายยุติธรรม สันติ
และบูรณภาพของสิ่งสร้าง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

- งานนโยบายและแผน
- งานธุรการ
- งานทะเบียน
- งานบุคลากร
- ศูนย์พัฒนาบุคลากร

- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานงบประมาณ
- งานกองทุน
- งานทรัพย์สิน
- งานลิขสิทธิ์
- งานแผนแม่บทอาคาร
สถานที่

- งานพัฒนาการศึกษา
- งานมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา
- งานการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ
- งานวิจัย

- งานสังคมสังเคราะห์ใน
และนอกประเทศ
- งานเสริมสร้างความ
ยุติธรรมและสันติ
- งานเสริมสร้างบูรณภาพ
ของสิ่งสร้าง
- งานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

- งานประชาสัมพันธ์
- งานสื่อมวลชน
- งานวิทยบริการ

โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ที่มา : มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (2552: 21)

ฝ่ายกิจกรรมและ
นันทนาการ
- งานอภิบาล
- งานเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต
- งานกิจกรรมบุคลากร
- งานกิจกรรมมูลนิธิฯ
- งานนันทนาการและกีฬา
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คณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธฯิ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผู้รับใบอนุญาต
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ผู้อํานวยการ
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อํานวยการ

สมาคมศิษย์เก่าฯ

รองผู้อํานวยการ

ผู้จัดการ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

สํานักผู้อํานวยการ

- งานสารบรรณ
- งานทะเบียน-สถิติ
- งานทะเบียนผลการเรียน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานการเงิน
- งานบัญชี-งบประมาณ
- งานจัดซื้อ
- งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

- งานอาคารสถานที่
- งานโภชนาการ
- งานยานพาหนะ
- งานพยาบาล
- งานรักษาความ
ปลอดภัย

- งานนโยบายและแผน
- งานทรัพยากรมนุษย์
- งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
- งานอภิบาล
- งานประกันคุณภาพ
ภายใน

ฝ่ายวิชาการ
-งานหลักสูตร
-งานการเรียนการสอน
-งานวัดและประเมินผล
- งานกลุ่มสาระ
- งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ที่มา : มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (2552: 22)

ฝ่ายกิจการนักเรียน
- งานระดับชั้น
- งานส่งเสริมระเบียบวินัย
- งานสภานักเรียน
- งานลูกเสือ/งานรักษาดินแดน
- งานกีฬา
- งานดนตรี
- งานสัมพันธ์ชุมชน
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1.3 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของคณะเซนต์คาเบรียล
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของสํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล ประจํากรุงโรม
ประเทศอิตาลี
สํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียลประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลีได้ตระหนักถึงประเด็น
วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก จึงได้กําหนดเป็นวาระสําคัญเกี่ยวกับการศึกษากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ในการประชุมสมัชชาคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 31 ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกของคณะเซนต์คาเบรียล
ทั้ง 15 แขวงใน 32 ประเทศ โดยแต่ละแขวงจะมีการประชุมสมาชิกแขวงของตนในปี พ.ศ.2554 และผู้แทน
ของแต่ละแขวงจะเข้าร่วมประชุมกันในปี พ.ศ.2555 ณ สํานักงานใหญ่ประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลี
เพื่อกําหนดประเด็นความร่วมมือในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยมีสาระสําคัญดังนี้ (BSG, 2011: 29-34)
ประเด็นที่ 1 ความเข้าใจในวิกฤตสิ่งแวดล้อมระดับโลก
1.1 ประเด็นปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมระดับโลกในปัจจุบัน (The definition Issue of our
Time) กลายประเด็นที่กําลังให้ความสําคัญเนื่องจากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภูมิอากาศ
เศรษฐศาสตร์ และเป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยมีความพยายามหาทางแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้เวลาที่ยาวนาน ซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้ควรมีการสร้างความร่วมมือกันระดับโลก มีการ
เชื่อมโยงกันระหว่างประเทศทั่วโลกผ่านทางข้อมูลข่าวสาร ประชาชน การค้า และองค์กรสิ่งแวดล้อม
1.2 ภูมิอากาศแปรปรวน (What is Climate Change) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิด
อากาศที่หนาวจัดขึ้นผิดปกติ และอากาศที่ร้อนจัดขึ้นผิดปกติ ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของคน สัตว์ พืช
และระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงนี้มีสาเหตุมาจากกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะ
ภาวะโลกร้อน (global warming)
1.3 การให้ความเป็นธรรมต่อสภาพอากาศ (Climate Justice) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ
สิ่ง แวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นแปลงไปเป็ น ผลมาจากการกระทํ า ของมนุ ษ ย์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ประเทศอุต สาหกรรม
โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศ
ที่ด้อยพัฒนาและประเทศที่กําลังพัฒนาที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม
1.4 การเป็นผู้บริโภคสีเขียว (Green Consumer) หมายถึงการกระทําของมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ นักเศรษฐศาสตร์คํานวณการบริโภคจากผลรวมของการใช้สินค้าและบริการ
ตามองค์ประกอบหลักของ GDP อย่างไรก็ตามแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเศรษฐศาสตร์แบบยั่งยืน
ให้ความสนใจกับประเด็นของการนํากลับมาใช้ใหม่ (reuse) หรือการแปรรูปเพื่อนํามาใช้ใหม่ (recycle)
ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ได้เป็นความห่วงใยของนักเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวความคิดแบบเก่า โดยทั่วไปแล้วประชากร
ในประเทศที่ พัฒ นาแล้ วจะบริ โภคทรัพ ยากรแบบฟุ่ มเฟื อยและมี จํา นวนไม่ส มดุล กับ สัด ส่ว นของจํา นวน
ประชากรโดยรวม ผู้บริโภคสีเขียวรณรงค์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการซึ่งตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เทคนิคกระบวนการเหล่านี้รวมถึง การวิเคราะห์วงจรชีวิต (life-circle analysis)
การหลีกเลี่ยงสารเติมแต่ง (additive) สารพิษ (toxins) การฉายรังสี (irradiation) มีกระบวนการโปร่งใส
ในการผลิต การติดป้ายฉลากที่ตรงตามความเป็นจริง มีการย่อยสลายทางชีวภาพ มีการปฏิบัติที่เป็นธรรม
ต่อลูกจ้างและมีการประกันผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
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1.5 การมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง (Sustainable Living) หมายถึงการมีชีวิตอยู่ที่มุ่งเน้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและตัวเองอย่างพอเพียง และมุ่งเน้นทางเลือก ค่านิยมและจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง เป็นทางเลือกในการดําเนินชีวิต
ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับ ความสัม พันธ์ ของคนในชุ มชน และสิ่ง แวดล้อ มตามธรรมชาติ รวมถึง การประสาน
ความร่วมมือระหว่างกัน
1.6 ศาสนากับนิเวศวิทยา (Religion and Ecology) จากวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่กําลัง
เกิดขึ้น ก่อให้เกิดการตื่นตัวอย่างใหญ่หลวงของวงการศาสนาต่างๆ ที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและให้
ความร่ ว มมื อ ในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม มี ก ารทบทวนความสัม พั น ธ์ ข องศาสนากั บธรรมชาติใ น 25 ปี
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปี ค.ศ.1986 มีการประชุมอัสซีซี (Assisi meeting) ของผู้นําศาสนาต่างๆ
และการประชุมแบบไม่เป็นทางการขององค์การทางศาสนา โดยให้มีการทบทวนคัมภีร์และหลักคําสอนใหม่
เพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม หลายศาสนามีการกระตุ้นให้มีโครงการเกี่ยวกับ
การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ที่วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็ น ที่ 2 วิ ก ฤตสิ่ ง แวดล้ อ มกับ พระศาสนจั ก ร (Environmental Crisis and the
Churches) ชาวคาทอลิกตระหนักถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและความรับผิดชอบที่จะดูแลสิ่งที่พระเจ้า
ได้ทรงสร้างสรรค์ขึ้นมา ปัจจุบันมนุษย์มีแนวโน้มที่จะทําลายแผนการและสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสรรค์ขึ้นมา
ในหลายทศวรรษที่ผ่ านมาพระศาสนจั กรคาทอลิ ก ขนาดใหญ่ หลายๆ แห่ง ได้มี การทบทวนคํ า สอนและ
หลักปฏิบัติในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในการประชุม ณ โบสถ์คาทอลิก ในปี ค.ศ.1990 พระสันตะปาปา
ยอห์นปอลที่ 2 กล่าวว่า ชาวคาทอลิกตระหนักถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ต่อธรรมชาติที่พระเจ้าได้ทรง
สร้ า งขึ้ น มาและผู้ ส ร้ า งเป็ น ส่ ว นที่ จํ า เป็ น ของความเชื่ อ ทั้ ง มวล ในส่ ว นศาสนาคริ ส ต์ นิ ก ายออโธดอกซ์
พระสังฆราชแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิ้ล ได้เทศน์สอนชาวคริสต์ ในปี ค.ศ.1990 ว่ามนุษย์ควรตระหนักใน
คําสั่งเกี่ยวกับธรรมชาติในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์สัตยาธิษฐานของพระเจ้าและการเคารพธรรมชาติเป็น
การตระหนักว่าสิ่งที่สร้างสรรค์ทั้งมวลและวัตถุมีที่อยู่เป็นหนึ่งเดียวในการสร้างของพระเจ้า ในส่วนศาสนา
คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ในการประชุมสภาศาสนจักรโลก ในปี ค.ศ.1990 กล่าวว่า การให้คํามั่นสัญญา
กั บ ตั ว เองที่ จ ะรั ก ษาและปฏิ บั ติ อ ย่ า งซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ สิ่ ง ที่ พ ระเจ้ า สร้ า งขึ้ น เป็ น การกระทํ า เพื่ อ พระเจ้ า และ
ก่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืนและในยุคปัจจุบันมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้พิทักษ์สิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นอีกต่อไป แต่เป็น
ผู้ทําลายตามใจชอบและท้ายสุดจะเข้าใจว่าพวกเขาต้องหยุดเมื่อใกล้จะหายนะ
ประเด็นที่ 3 ข้อเรียกร้อง (What can we do?)
3.1 การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน (Commit to Sustainability Education and Formation)
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษา การสอน การฝึกอบรมและการทําให้เกิดความรู้ ความคิด
และทัก ษะที ่เ กี่ย วข้อ งกับ การจัด การทรัพ ยากรของโลกอย่า งยั ่ง ยืน นํ า เสนอแนวทางการแก้ปัญ หา
สิ ่ง แวดล้อ มแก่ค นรุ ่น ใหม่แ ละให้ค นรุ ่น ใหม่ไ ด้ต ระหนัก ว่า สัง คมที ่ม ีค วามยั ่ง ยืน จํ า เป็น ต้อ งพึ ่ง พา
สิ ่ง แวดล้อ ม เศรษฐศาสตร์แ ละระบบทางสัง คม มีก ารจัด การด้า นทรัพ ยากรมนุษ ย์ใ ห้ต ระหนัก ถึง
การรัก ษาสิ ่ง แวดล้อ ม มีก ารให้ค วามสํ า คัญ ของการเท่า เทีย มกัน ในสัง คม เศรษฐกิจ กับ การศึก ษา
โดยเฉพาะการปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัย สิ่งเหล่านี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นนักบวช

25
3.2 การสร้างโรงเรียน/องค์การสีเขียว(Create Green Schools/Organizations) หมายถึง
โรงเรียน/องค์การที่สอนและปลูกฝังให้มีการตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยการสร้าง
รูปแบบขนาดเล็กในโรงเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
ให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน/สถาบันการศึกษาให้มีสีเขียว ปลูกฝัง
ความรับ ผิด ชอบต่อสิ่งแวดล้อ มแก่ส มาชิก ในโรงเรียน หรือ อาจจะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อ งกับการรัก ษา
สิ่งแวดล้อม เช่น จัดหลักสูตรธรรมชาติ สร้างสิ่งก่อสร้างสีเขียว จัดโครงการ Recycling ในโรงเรียนและ
ชุมชน ฯลฯ
3.3 การบริโ ภคยึด หลัก 5R คือ Refuse (การปฏิเสธ) Reduce (ลดการใช้) Reuse
(การนํากลับมาใช้ใหม่) Repair (การซ่อมแซม) และ Recycle (การแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่)
3.4 ผู้นํา ในการรณรงค์ เป็นการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับวิกฤตการณ์
ของอากาศที่เปลี่ย นแปลง และพยายามทํา ให้ทุก คนเป็น ส่ว นหนึ่ง ของการแก้ปัญ หาเป็น องค์ป ระกอบ
ที่สําคัญอย่างหนึ่งของการเป็นผู้นําอย่างแท้จริงในชีวิตนักบวช
3.5 การค้นหาแนวทางใหม่อย่างสร้างสรรค์ (Find new ways to make difference.)
เป็นการสร้างสรรค์รูปแบบที่เป็นแรงบันดาลใจในการรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์เขตปลอดพลาสติกใน
ชุมชน/สถาบันลดการสิ้นเปลือง โดยใช้นโยบาย 5R ในการบริโภค จัดให้มีการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชน/สถาบันปลอดสารคาร์บอนรวมถึง
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
3.6 การสร้างความร่วมมือในระดับโลก จากปฏิญญาโลกได้แถลงการณ์บนพื้นฐานของ
หลักการทางจริยธรรมเพื่อสร้างความยุติธรรม ความยั่งยืน และสันติภาพของสังคมโลกในยุคศตวรรษที่ 21
ที่กําลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม จึงมีความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้มนุษย์เกิดความตระหนัก
ในการรัก ษาสิ่ง แวดล้อ มของโลก และรับ ผิด ชอบต่อ คนรุ่น ต่อ ไปในอนาคต ทั้ง นี้เ พื่อ ให้ส มาชิก ทั่ว โลก
ให้ค วามสนใจ แบ่ง ปัน ความคิด ซึ่ง กัน และกัน ท่า มกลางความหลากหลายและการยอมรับ จริย ธรรม
ที่เกิดขึ้นในโลกยุคใหม่ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสร้างความร่วมมือกับองค์การในระดับโลก
ประเด็น ที่ 4 ข้อ คํา ถามเพื่อ ให้แ ต่ล ะแขวงทั่ว โลกหาคํา ตอบและแนวทาง เพื่อ การมี
ส่วนร่วมในการแก้วิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและระดับโลก 5 ข้อ
4.1 ขั ้น ตอนใดที ่ไ ด้ทํ า เรีย บร้อ ยแล้ว เพื ่อ ปลูก ฝัง พฤติก รรมความรับ ผิด ชอบต่อ
สิ่ง แวดล้อ ม เช่น การใช้น้ํา อย่า งระมัด ระวัง การใช้บ ริก ารรถสาธารณะ การพิม พ์เอกสารเมื่อ จํา เป็น
การนําวัสดุย่อยสลายกลับมาใช้ใหม่
4.2 ท่านสามารถทําสิ่งใดที่จะตอบรับและตระหนักในคํากล่าวที่ว่า การมีชีวิตอยู่อย่าง
ยั่ง ยืน คือ ทางเลือ กหนึ่ง ในการดํ า เนิน ชีว ิต เป็น ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งคนในชุม ชน และสิ ่ง แวดล้อ ม
ทางธรรมชาติ หรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทั้งสองอย่าง
4.3 ขั ้น ตอนใดที ่เ สริม สร้า งความตระหนัก ในการแก้ไ ขวิก ฤตปัญ หาสิ ่ง แวดล้อ ม
ยุทธศาสตร์ใดที่มีความจําเป็นตามแนวคิด 5R
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4.4 นโยบายและโครงการด้า นสิ่งแวดล้อ มใดที่จะนําเสนอในระดับแขวงหรือประเทศ
ได้แ ก่ การให้ก ารศึก ษาเกี ่ย วกับ สิ ่ง แวดล้อ มในโรงเรีย น การกํา หนดหลัก สูต ร การติด ตั ้ง แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ การเก็บน้ําฝนไว้ใช้ โรงเรียนปลอดพลาสติก เป็นต้น
4.5 ท่านมีวิสัยทัศน์อย่างไร สําหรับการเป็นผู้นําอย่างแท้จริง (authentic leadership)
ในคณะเซนต์ค าเบรีย ลเพื่อ เผชิญ หน้า กับ การท้า ทายเกี่ย วกับ สิ่ง แวดล้อ ม รงมถึง มียุท ธศาสตร์ใ ดหรือ
โครงสร้างใดที่ต้องการนําเสนอ
นโยบายสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
มูล นิธิค ณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่ง ประเทศไทย ได้กํา หนดนโยบายด้า นสิ่ง แวดล้อ มไว้ใ น
แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2553-2558) โดยเฉพาะ
เป้าหมายของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่ง ประเทศไทย ข้อ 3 ที่ว่า “เน้นความดีเลิศ
ทางวิชาการและการปฏิบัติ การเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อันจะช่วยให้นักเรียน
เป็นคนมีทักษะ มีเหตุผ ล มีค วามคิด เป็นตรรกะ มีร ะเบียบวินัยต่อ ตนเองและเป็น คนมีทัศ นะกว้า งไกล
รู้จัก ใช้เ ทคโนโลยีแ ละภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น เพื่อ พัฒ นาภาวะแวดล้อ มและคุณ ภาพชีวิต ในสัง คมมนุษ ย์”
(มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, 2552: 19) และได้กําหนดคุณค่าหลักของการจัดการศึกษา
ในข้อ 9 คือ“รัก ษ์สิ่งแวดล้อม” แต่เมื่อ นํา นโยบายมากําหนดเป็น เป้า หมายหลักและยุทธศาสตร์ พบว่า
ยังขาดยุทธศาสตร์ที่สําคัญอันจะนําไปสู่ความสําเร็จในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้ จึงสนใจที่จะนํา
ประเด็นดังกล่าวมาศึกษาวิจัยในครั้งนี้
จากการศึก ษานโยบายด้า นสิ่ง แวดล้อ มของคณะเซนต์ค าเบรีย ลจากสํานักงานใหญ่
คณะเซนต์คาเบรียล ประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลีและจากมูล นิธิค ณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่ง ประเทศไทย
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้บรรลุผล
ตามเป้า หมายการพัฒ นาสิ่ง แวดล้อ มที่ยั่ง ยืน แต่ยังไม่ค รอบคลุม เพีย งพอที่จ ะนํา มาเป็น กรอบแนวคิด
ในการทําวิจัย จึงทําการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนจากองค์การในระดับนานาชาติและระดับประเทศเพื่อพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้
2. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ศึกษาความเป็นมาของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนําสู่การศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษา
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น และนํ า มาพั ฒ นาเป็ น กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 การพัฒนาที่ยั่งยืน
ความเป็นมาของการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เป็ น แนวคิ ด ที่ มี บ ทบาทในสั ง คมโลกและสั ง คมไทยอย่ า งกว้ า งขวาง
ซึ่ ง เริ่ ม อย่ า งเป็ น ทางการจากการประชุ ม องค์ ก ารสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยสิ่ ง แวดล้ อ มของมนุ ษ ย์
ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในปี พ.ศ. 2515 ผลจากการประชุมดังกล่าวส่งผลให้ประเทศต่างๆ
ทั่วโลกให้ความสนใจสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ต่อมาปี พ.ศ. 2526 องค์การสหประชาชาติ ได้จัดสมัชชาโลก
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ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา (World Commission on Environment and Development) เพื่อสร้าง
ความสมดุ ลระหว่า งการพัฒ นากับ สิ่งแวดล้อ ม จึง รณรงค์ใ ห้ม นุษ ย์เปลี่ย นการดํา รงชีวิ ตที่ ใช้ ทรั พยากร
เกิ น ความจํ า เป็ น และรณรงค์ ก ารพั ฒ นาที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและธรรมชาติ ต่ อ มาองค์ ก าร
สหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมสุดยอดระดับโลก ในปี พ.ศ. 2535 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(The United Nations Conference on Environment and Development-UNCED) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร
ประเทศบราซิล การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนขององค์การสหประชาชาติทั่วโลก 178 ประเทศ (รวมประเทศ
ไทย) ได้ร่วมลงนามเห็นชอบและรับรองแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) สําหรับใช้เป็นแนวทางสร้าง
ความสมดุลและยั่งยืน ระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (OLSP, 1996) ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (World Summit on Sustainable Development-WSSD) ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก ประเทศ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อแผนปฏิบัติการ 21 จึงเกิดข้อตกลงที่ประเทศสมาชิก
จะต้องดําเนินการร่วมกัน คือ
1. ประเทศสมาชิ ก จะต้ อ งกํ า หนดเป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง ศตวรรษ (Millennium
Development Goals) ร่วมกันให้สําเร็จในปี พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในประเทศ
2. ประเทศสมาชิกต้องมุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ ทั้งนี้หมายรวมถึงการพัฒนา
การศึกษาและยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพ
3. ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะต้องร่วมกันพัฒนา รักษา รวมถึงสร้างจิตสํานึก
เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน และทําให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป
ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือ World Commission on
Environment and Development (UNESCO, 1997) ให้ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนา
ที่สนองตอบความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน แต่ไม่ทําให้เกิดผลเสียต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปใน
อนาคต การพัฒนาที่ยั่งยืนตามความหมายดังกล่าว ประกอบด้วยแนวคิดอย่างน้อย 3 ประการคือ ประการ
แรกเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนก็มี
ความต้องการพื้นฐานในการดํารงชีวิตไม่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยสี่และความต้องการที่จะมี
ความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมซึ่งมนุษย์แต่ละคนล้วนแล้วต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งสิ้น ประการที่สองเป็นแนวคิดเกี่ยวกับขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประการ
ที่สามเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมในสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงคํานึงถึงหลักความยุติธรรมระหว่าง
คนรุ่นปัจจุบันกับคนรุ่นต่อไปในอนาคต
ภาคีก ารเรี ยนรู้สู่ การพั ฒนาที่ ยั่งยืน ของออนตาริโอ (OLSP, 1996) ให้ความหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การมีอนาคตที่มีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ มีความเป็นธรรมทางสังคม และ
มีการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติพร้อม ๆ กันทั้งสามด้าน
ประเวศ วะสี (2540) ให้ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า “เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิด
ดุลยภาพของทุกมิติ กล่าวคือ ทั้งทางด้านมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติวัฒนธรรมและจิตใจ ตลอดจนมิติด้าน
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ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ที่ มี พ หุ ภ าคี ร่ ว มทุ ก ขั้ น ตอนเป็ น กลไก
ขับเคลื่อน”
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต, 2546: 86-90) ให้ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า
เป็นการพัฒนาที่เป็นบูรณาการ หรือการทําให้เกิดเป็นองค์รวมอย่างมีดุลยภาพ
สบพันธ์ ชิตานนท์ (2549: ออนไลน์) ได้ให้นิยามความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า
เป็ น การพั ฒ นาที่ บู ร ณาการให้ เกิ ด องค์ ร วม คื อ สิ่ ง แวดล้ อ มกั บ เศรษฐกิ จ จะต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั น อย่ า งมี
ดุลยภาพ จึงจะทําให้เกิดภาวะยั่งยืนทั้งในทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม โดยใช้มนุษย์เป็นผู้ขับเคลื่อน
ระหว่างคน ธรรมชาติและสรรพสิ่งให้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ไม่ทําลายกัน เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อย่างแท้จริง
แนวคิดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวคิดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนมี 2 กระแส คือ กระแสแรกเป็นแนวคิดของสมัชชาโลกว่า
ด้วยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา (World Commission on Environment and Development-WCED) ในปี
ค.ศ. 1983 ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ของการพั ฒ นาที่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น หลั ก โดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า
การพัฒนาในอดีตมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก จนทําให้ส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการแสดงถึงการพัฒนาที่ไม่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้กระแสแรก
ของ WCED จึงเป็นแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาคู่กับสิ่งแวดล้อม ส่วนกระแสที่สองเป็น
แนวคิดการพัฒนาขององค์การยูเนสโกในการจัดทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม (World Decade
for Cultural Development) ในปี ค.ศ. 1986 ซึ่งเป็นแนวคิดของการพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรม
เป็นหลัก โดยให้เหตุผลว่าการพัฒนาในอดีตมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก จนทําให้ส่งผลกระทบทางลบต่อ
คุณค่าของคนและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการแสดงถึงการพัฒนาที่ไม่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับคุณค่าของคน
และวั ฒ นธรรม ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ระแสที่ ส องของ UNESCO จึ ง เป็ น แนวคิ ด ของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยเน้ น
การพั ฒ นาคู่ กั บ คุ ณ ค่ า ของคนและวั ฒ นธรรม สรุ ป ได้ ว่ า กระแสแรกเน้ น ความสํ า คั ญ การพั ฒ นากั บ
สิ่งแวดล้อม ส่วนกระแสที่สองเน้นความสําคัญการพัฒนากับคนและวัฒนธรรม (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต,
2543: 50-55)
ภาคีการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของออนตาริโอ ประเทศแคนาดา (OLSP, 1996) ได้เสนอ
แนวคิดว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การมีอนาคตที่มีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมีความเป็นธรรมทาง
สังคมและมีการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติพร้อม ๆ กันทั้งสามด้าน ซึ่งเป็นการพัฒนาในลักษณะ
องค์รวม คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ไม่อาจแยกขาดจากกันได้ ดังภาพที่ 2.3 ดังนั้น จึงได้นําประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาในการกําหนดเป็น
ประเด็นสําคัญสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
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การพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจ

สังคม

การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ภาพที่ 2.3 การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดของ OLSP
ที่มา : The Ontario Learning for Sustainability Partnership (1996)
2.2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิ กของประชาคมโลก ได้ตระหนักถึ งแนวคิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในลักษณะดังกล่าว จึงได้นําแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลไก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ได้ ทํ า การศึ ก ษาความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น ปั ญ หา ผลกระทบ
ความสําเร็จและความล้มเหลวในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสรุปแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนในระดับโลกและในประเทศไทย เพื่อนํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดและนิยามศัพท์
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ดังนี้
ความหมายของสิ่งแวดล้อม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายของ "สิ่งแวดล้อม" หมายถึง
สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพที่อยู่รอบตัวคน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่คนสร้างขึ้น (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2546)
1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต เช่น ดิน น้ํา อากาศ แสงสว่าง พลังงาน ฯลฯ กับสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต เช่น สัตว์ป่า
สัตว์น้ํา พืช ต้นไม้ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ฯลฯ
2. สิ่งแวดล้อมที่คนสร้างขึ้น แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น
สิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของการดํารงชีวิต อาทิ ปัจจัยสี่ ซึ่งประกอบด้วยอาหาร
ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค รวมถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการที่เกินความจําเป็น
สิ่งแวดล้อมที่ดีมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต อาทิ เสื้อผ้า บ้าน รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ และสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
หรือของเสีย อาทิ ขยะ น้ําเสีย มลพิษ 2. สิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยม พิธีกรรม
กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษา การวิจัย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ฯลฯ
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ความสําคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นประเทศ
ไทยจึ ง ได้ นํ า แนวคิ ด การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น กํ า หนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กําหนดสิทธิของบุคคล การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550 :
ออนไลน์) ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. สิท ธิในการอนุ รักษ์ และมีส่ วนร่วมในการจัดการและใช้ป ระโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมี
สิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและ
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา
และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด
อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย สวั ส ดิ ภ าพ หรื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของตน ย่ อ มได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตาม
ความเหมาะสม
การดํ าเนิน โครงการหรือกิ จกรรมที่อาจก่อ ให้เกิ ดผลกระทบต่อชุ มชนอย่างรุ นแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว
สิ ท ธิ ข องชุ ม ชนที่ จ ะฟ้ อ งหน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ องค์ ก รอื่ น ของรั ฐ ที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามบทบั ญ ญั ติ นี้ ย่ อ มได้ รั บ
ความคุ้มครอง
มาตรา 85(1) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้คํานึงถึง
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
มาตรา 85(5) ส่งเสริม บํารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
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ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน
2.หน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้
มาตรา 85 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
มาตรา 85(1) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้คํานึงถึง
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
มาตรา 85(2) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและดําเนินการให้เกษตรกร
มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหา
แหล่งน้ําเพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร
มาตรา 85(3) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
มาตรา 85(4) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่น
อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บํารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
มาตรา 85(5) ส่งเสริม บํารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน
3.การกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้
มาตรา 290 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ย่ อ มมี อํ า นาจหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 290(1) การจั ด การ การบํา รุ ง รัก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่
มาตรา 290(2) การเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการบํ า รุ ง รั ก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
มาตรา 290(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใด
นอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
มาตรา 290(4) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแนวคิด
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (สศช.,2554) ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสําคัญ
กั บ การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต มุ่ ง สร้ า งกระแสสั ง คมให้ ก ารเรี ย นรู้ เป็ น หน้ า ที่ ข องคนไทยทุ ก คน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ให้ความสําคัญกับการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเข้าร่วมเป็นภาคี
ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น โดยให้
ความสําคัญกับ (1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม (3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตั ว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (4) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (7) การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ
(8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
เป็นธรรมอย่างบูรณาการ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (ทส., 2552)
ที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ดังนี้
มาตรา 6 เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ
บุคคลอาจมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้
มาตรา 6(1) การได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริม
และรั กษาคุณภาพสิ่ง แวดล้ อม เว้นแต่ข้อ มูลหรื อข่า วสารที่ทางราชการถือว่า เป็น ความลับเกี่ยวข้ องกั บ
การรั ก ษาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ หรื อ เป็ น ความลั บ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น หรื อ สิ ท ธิ
ในทางการค้า หรือกิจการของบุคคลใดที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
มาตรา 6(2) การได้รับชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากภาครัฐ ในกรณีที่ได้รับ
ความเสียหายจากภยันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือ ภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจาก
กิจการหรือโครงการใดที่ริเริ่ม สนับสนุนหรือ ดําเนินการโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
มาตรา 6(3) การร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระทําผิดต่อเจ้าพนักงานในกรณีที่ได้พบเห็น
การกระทํ า ใด ๆ อั น เป็ น การละเมิ ด หรื อ ฝ่ า ฝื น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม มลพิ ษ หรื อ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
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มาตรา 6(4) การให้ ค วามร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ เจ้ า พนั ก งานในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาตรา 6(5) การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วย
การนั้นบัญญัติไว้
มาตรา 7 เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
ที่มีกิ จกรรมเกี่ย วข้ องโดยตรงกั บการคุ้ม ครองสิ่ง แวดล้อ ม หรื ออนุรั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ และมิ ได้ มี
วัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากําไรจากการประกอบกิจกรรม ดังกล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็น
องค์กรเอกชนด้ านการคุ้ มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่ อกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 8 องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนตาม มาตรา 7 แล้ว อาจได้รับการช่วยเหลือหรือ
ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
มาตรา 8(1) การจัดให้มีอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาตรา 8(2) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลหรือข่าวสาร เพื่อสร้างจิตสํานึกของ
สาธารณชนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรา 8(3) การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ริเริ่มโครงการ หรือกิจกรรม
เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้น
มาตรา 8(4) การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม และอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และเสนอแนะความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 8(5) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับอันตราย หรือ
ความเสียหายจากภาวะมลพิษอันเกิดจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ รวมทั้งเป็นผู้แทนในคดีที่มี
การฟ้ อ งร้ อ งต่ อ ศาล เพื่ อ เรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมทดแทน หรื อ ค่ า เสี ย หายให้ แ ก่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อั น ตรายหรื อ
ความเสียหายนั้นด้วย
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559
ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ โดยกํ า หนดนโยบายสาธารณะ อั น ได้ แ ก่ นโยบายการส่ ง เสริ ม สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก และ
จิตวิญญาณด้านการอนุรักษ์ นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เพื่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสมรรถนะ
ของชุมชนในทุกระดับให้มีความเข้มแข็งและเกิดขบวนการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ทส., 2547)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
จึงกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 23
ว่า “การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
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การศึกษา โดยระบุในข้อ 2 ว่าจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน” (ศธ., 2545ข.) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดให้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสาระและมาตรฐาน
การเรี ย นรู้ เ รื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา ไว้ ใ นสาระการเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม ต่ า งๆ โดยเฉพาะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีและกิจกรรมแนะแนว (ศธ., 2551)
ข้อตกลงของกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ร่วมลงนามใน
ข้อตกลงหลายฉบับ โดยเฉพาะข้อตกลงที่กําหนดแผนหลักสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พ.ศ. 2551-2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ศึกษาของแต่ละประเทศ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ก: 37)
นอกจากนี้ความสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การกําหนดให้มี “วันสิ่งแวดล้อมโลก” และ
“วันสิ่งแวดล้อมไทย” ขึ้น โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้
วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ถูกกําหนดให้เป็นวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี
โดยสถาปนาวันสิ่งแวดล้อมขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ในการประชุมสหประชาชาติเรื่อง
สิ่งแวดล้อม (UN Conference on the Human Environment) ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในระหว่าง
วันที่ 5 -16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 และเพื่อเป็นการระลึกถึงวันเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทั่วโลก จึงได้กําหนดให้วันแรกของการประชุม คือ วันที่ 5 มิถุนายน เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” และในเวลา
เดียวกันได้จัดตั้ง United Nation Environment Programme (UNEP) ขึ้น พร้อมทั้งเสนอให้ประเทศต่างๆ จัดตั้ง
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน
สํ า หรั บ ประเทศไทย พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงมี พ ระราชดํ า รั ส
พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ.2532 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน มีใจความตอนหนึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์และ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลกและในประเทศไทย และตรัสเตือนให้พสกนิกรชาวไทยให้ร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยถือเป็นหน้าที่ของพสกนิกรชาวไทยทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช่เพียงเพื่อ
ประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดของโลกด้วย จากพระราชดํารัสดังกล่าว ทําให้คณะรัฐมนตรีได้
ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2534 มีมติเห็นชอบ ให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี
เป็ น วั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทย (ตามที่ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเสนอ) โดยให้
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการให้ความร่วมมือในการดําเนินการ (ทส., 2555ข: ออนไลน์)
จะเห็ นได้ว่ าประเทศไทยได้ ให้ ความสํา คัญ ต่อ การพั ฒนาสิ่ งแวดล้อ มที่ ยั่ง ยืน ตั้ งแต่ร ะดั บ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ โดยมีการออกกฎหมายสนับสนุนการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง
นําไปสู่การผลักดันเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ปัญหา ผลกระทบ และความล้มเหลวในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ได้ ทํ า การศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นาของสั ง คมโลกและการพั ฒ นา
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก เพื่อสกัดบทเรียนจากการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาว่า
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มีสิ่งใดที่ได้ดําเนินการไปแล้ว มีระดับความสําเร็จมากน้อยเพียงใด และสิ่งที่ใดยังเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อ
การดําเนินการดังกล่าว เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า การพัฒนา
ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้น ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประการสําคัญและพัฒนาตามอย่าง
ประเทศอุตสาหกรรม ผลจากการพัฒนาดังกล่าว แม้จะทําให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและส่งผลดี
ทําให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง แต่ได้ส่งผลร้ายทําให้เกิดปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมา ซึ่งดูเหมือนมนุษย์
ชนะ แต่โลกหายนะ (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต, 2543: 134) ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก นับวันจะทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งจะรุนแรงมากขึ้นกว่านี้ หากไม่มีการควบคุมหรือดูแลสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น สิ่งที่เห็นได้
ชัดเจนจากปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก เช่น ภาวะโลกร้อนซึ่ง คุณากร วาณิชย์วิฬุห์ (2553) กล่าวถึงหนังสือ
An Inconvenient Truth ของ อัลเบิร์ต กอร์ โลกร้อนความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง : เปิดโปงวิกฤตสิ่งแวดล้อม
และทางรอดของมวลมนุษย์ โดยสรุปว่า การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าและ
ยานพาหนะของประเทศต่ า งๆทั่ ว โลก ทํ า ให้ อุ ณ หภู มิโ ดยเฉลี่ ย ของโลกสู ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว อย่ า งไม่ เคย
มีมาก่อนในอดีต อันเป็นที่มาของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเกิดมหันตภัยธรรมชาติที่มาบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ
ในทุกทวีปทั่วโลก สอดคล้องกับ เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2551: 9-19) ที่กล่าวว่า ภาวะโลกร้อนทําลายชีวิต
มนุษย์และธรรมชาติ ทําให้เกิดสภาวะผืนน้ํากลืนผืนดิน เกิดน้ําท่วม ฝนแล้ง ภัยป่า พายุหมุน นอกจากนั้น
เกิดพายุบ่อยครั้งขึ้น จนทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน เกิดความแห้งแล้ง เกิดการละลายของน้ําแข็งบริเวณ
ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้จนทําให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นและอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เกิดวาตภัยอย่างรุนแรง
ทั่วโลกในปี พ.ศ. 2541 เกิด พายุเฮอริ เคนมิตช์ทํา ให้ประชาชนในประเทศแถบอเมริกากลางเสียชีวิตกว่ า
75,000 คน เกิดพายุเฮอร์ริเคนแคทริน่าที่พัดกระหน่ําชายฝั่งของมลรัฐหลุยส์เซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ส่งผลให้ผู้คนสูญหายล้มตายและไร้ที่อยู่อาศัยจํานวนมาก (สศช., 2554: 3-5) และล่าสุดเกิดมหันตภัย
น้ําท่วมทั่วประเทศไทยครั้งร้ายแรงในปี พ.ศ. 2554 เมื่อหันกลับมามองการพัฒนาใน 4 ศตวรรษที่ผ่านมา
ของประเทศไทย (สศช., 2546: 13-19) พบว่า ได้นําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่ า งขาดความระมั ด ระวั ง และไม่ ป ระหยั ด ส่ ง ผลให้ เกิ ด การพั ฒ นาที่ ไ ม่ ส มดุ ล และไม่ ยั่ ง ยื น โดยสรุ ป
เป็นภาพรวมของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 4 ประการคือ ปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรและปัญหามลพิษ ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการ
เข้าถึงและใช้ทรัพยากร ปัญหาการถูกคุกคามและแย่งชิงทรัพยากรจากภายนอกประเทศ อาทิ ทรัพยากร
ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2504 มีร้อยละ 53.3 แต่ในปี พ.ศ.2541 ลดลงเหลือร้อยละ 25 ทรัพยากรน้ําในปี พ.ศ.2538
มี ก ารใช้ น้ํ า 3,877 ลบ.ม./คน/ปี แต่ ใ นปี พ.ศ.2544 เหลื อ 3,488 ลบ.ม./คน/ปี และในปี พ.ศ.2553
เหลือ 3,191 ลบ.ม./คน/ปี ปัญหาขยะมูลฝอยในปี พ.ศ.2535 มีปริมาณขยะมูลฝอย 11 ล้านตัน แต่ในปี
พ.ศ. 2544 เพิ่ มขึ้ น เป็ น 14 ล้ า นตั น หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 30 การกํ าจั ด ขยะมู ล ฝอยยั งไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เท่าที่ควร คุณภาพน้ําของแม่น้ํา 48 สายสําคัญในปี พ.ศ.2544 มีร้อยละ 38 อยู่ในเกณฑ์ต่ําและร้อยละ 9
อยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก มีปริมาณฝุ่นละอองในปี พ.ศ. 2544 สูงเกินค่ามาตรฐานถึงร้อยละ 72 ของจํานวนสถานี
ตรวจวัดทั้งหมด กากของเสียอันตรายในปี พ.ศ. 2535 มี 1.1 ล้านตัน แต่ในปี พ.ศ. 2544 เพิ่มเป็น 1.68
ล้านตัน สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ที่ระบุว่า ปัญหาของการพัฒนาประเทศ
โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรม ทําให้ทรัพยากรและพลังงานของประเทศถูกทําลายลง แต่เพิ่มปัญหามลพิษต่อ
สภาวะแวดล้อมทั้งในเมืองและชนบท ทําให้รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟู
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สภาพแวดล้อม ทําให้ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในการนําไปพัฒนาในด้านอื่น ๆ ของประเทศ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 15) ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน
สําหรับประเทศไทยที่กล่าวถึงผลของการพัฒนาของประเทศไทยในอดีตที่มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งผล
ให้เกิดปัญหามลพิษที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ (สศช.,
2551: 5)
กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (ทส., 2555ก: 4-9)
ได้ศึกษาสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา พบว่า
คุณภาพน้ําในแม่น้ําสายสําคัญทุกภาคทั่วประเทศในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาในภาพรวม มีคุณภาพ
เสื่อมโทรมลง ดังภาพที่ 2.4 นั่นแสดงถึงจํานวนแหล่งน้ําบนผิวดินที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีและเกณฑ์พอใช้
ลดลง

ภาพที่ 2.4 คุณภาพน้ําผิวดินทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2542-2553
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555ก: 4
คุณภาพอากาศในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา แม้ในภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้น แต่บางพื้นที่โดยเฉพาะ
ริมถนนในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่กลับพบปัญหาหลัก คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
เกินเกณฑ์มาตรฐานดังภาพที่ 2.5 และปัญหารองคือก๊าซโอโซนเกินเกณฑ์มาตรฐาน ดังภาพที่ 2.6
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ภาพที่ 2.5 PM10 เฉลี่ยรายปีในกทม.และพื้นที่บางจังหวัด ปี พ.ศ. 2541-2553
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555ก: 6

ภาพที่ 2.6 ปริมาณโอโซนเฉลี่ยรายปีในกทม.และพื้นที่บางจังหวัด ปี พ.ศ. 2541-2553
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555ก: 6
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ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยและปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ กํ า จั ด ได้ ใ นช่ ว งระยะเวลา 7 ปี ที่ ผ่ า นมา
มีปริมาณขยะมูลฝอยได้เพิ่มขึ้นอย่างมากและอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2553 ปริมาณขยะมูลฝอย
ทั่วประเทศมีสถิติสูงสุด ถึง 15.16 ล้านตัน/ปี ดังภาพ ที่ 2.7 ซึ่งเพิ่มจากปี 2552 ร้อยละ 0.33 ส่วนการกําจัด
ขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง ในปี 2553 มีเพียง 5.8 ล้านตัน/ปี หรือร้อยละ 38 ดังแผนภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.7 ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศและการนํากลับมาใช้ประโยชน์ปี พ.ศ. 2546-2553
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555ก: 8

ภาพที่ 2.8 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่กําจัดได้
ปี พ.ศ. 2545-2553
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555ก: 8
ปริมาณของเสียอันตรายในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา มีปริมาณของเสียอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างมาก
และต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ปี พ.ศ.2553 ปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศ 3.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ. 2552 ถึ งร้อยละ 0.65 แม้ว่า ร้อยละ 77 เป็ นของเสียอันตรายที่เกิ ดจากอุ ตสาหกรรม แต่ ของเสี ย
อันตรายที่เกิดจากชุมชนก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากและต่อเนื่องทุกปี ดังภาพที่ 2.9
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ภาพที่ 2.9 ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนปี พ.ศ. 2541-2553
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555ก: 9
แนวคิดและแนวดําเนินงานของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ทําการศึกษาแนวคิดและแนวดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จากหลาย
องค์การทั้งในและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้จัดประชุมสุดยอด ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
(Human Environment)ในปี พ.ศ.2515 และในปี พ.ศ.2526 ได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
และการพั ฒ นา โดยมี ก ารประชุ ม ครั้ ง แรกใน พ.ศ.2527 และได้ พิ ม พ์ ส รุ ป รายงานเป็ น หนั ง สื อ ชื่ อ
Our Common Future ในปี พ.ศ.2530 (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตโต, 2543: 50) ที่เรียกร้องให้ประชากร
ทั่วโลกเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยและเปลี่ยนวิธีการพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม ต่อมา
มีการประชุมสุดยอดระดับโลก ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา พ.ศ.2535 ซึ่งมีการรับรองแผนปฏิบัติการ
21 ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนและนําเสนอตัวบ่งชี้การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ตัวบ่งชี้การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
PSR ตัวบ่งชี้การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก DSR และมีการประชุมสุดยอดระดับโลก ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
พ.ศ.2545 (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, 2553: 70-71) นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติเห็นความสําคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพจึงประกาศให้ปีพ.ศ.2553 เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
2. องค์การสิ่งแวดล้อมโลก (United Nations Environment Programme-UNEP) เป็นองค์การที่ก่อตั้ง
ขึ้นเพื่อสํารวจและประเมินแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
ตลอดจนเสริมสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด ผ่านสถาบันและองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันสํานักงานใหญ่ของ UNEP ตั้งอยู่ในกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา
UNEP (2011: 6) วิเคราะห์ว่าจากการประชุม Rio Earth Summit ในปี 1992 แล้วนั้น 20 ปีให้
หลัง โลกมีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เราคาดเดาไว้ ดังนั้นจึงยกประเด็นของสิ่งแวดล้อมมา
อภิปรายในการประชุม Rio+20 โดยกําหนดเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ดังนี้
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1. การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2. การปรับกระบวนทัศน์ในการสร้างค่านิยมสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3. การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูเพื่อนํามาสอนสิ่งแวดล้อมสําหรับนักเรียน
5. พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม
6. ส่ งเสริม การใช้ พลั ง งานทดแทน เช่น การใช้เชื้อ เพลิ งชี ว ภาพ พลัง งานแสงอาทิต ย์แ ละ
พลังงานลม
ต่อมาในวันที่ 20-22 มิถุนายน ค.ศ.2012 UNEP ได้จัดให้มีการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Conference on Sustainable Development-UNCSD) หรือการประชุม
Rio +20 ที่กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 79 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้
เพื่ อ หวั ง รื้ อ ฟื้ น แนวคิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น โดยการใช้ แนวคิ ด เศรษฐกิ จสี เขี ย ว เพื่ อ สร้ างระบบเศรษฐกิ จ
ที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมทางสังคม
3. องค์การยูเนสโก (United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization- UNESCO)
ได้กําหนดให้ปี ค.ศ.2005-2014 เป็นทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
เสนอแนวคิดการเสริมสร้าง 3 เสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNESCO,1997) โดยกล่าวว่า การจัดการ
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องเสริมสร้างสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เข้มแข็ง โดยจะต้องมี
การศึกษาประเด็นสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่
1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. การควบคุมการเปลี่ยนแปลงอากาศ
3. การเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทและสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
5. การบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติ
4. ธนาคารโลก (World Bank) ตั้งขึ้นในพ.ศ.2486 ในสังกัดสหประชาชาติมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือ
ประเทศสมาชิกที่ได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ธนาคารโลกได้พัฒนาตัวชี้วัดทรัพยากรและ
ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการติดตามประเมินผลสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ไว้ 2 ด้าน 79 ตัวบ่งชี้ (Segnestam,
2002 : online)
5. ภาคีการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของออนตาริโอ ประเทศแคนาดา (The Ontario Learning for
Sustainability Partnership-OLSP) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งชี้การพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตัวบ่งชี้การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และตัวบ่งชี้การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (OLSP, 1996)
สําหรับตัวบ่งชี้การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ลักษณะสําคัญ ที่ทําให้มี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 8 ตัวบ่งชี้ คือ
1. อยู่ดีมีสุข
2. ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
3. ความสามารถในการรองรับของเสีย
4. ความหลากหลายทางชีวภาพ
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5. การศึกษาประเด็นปัญหาระดับโลก
6. การอนุรักษ์ทรัพยากร
7. การป้องกันมลพิษ
8. การลดของเสีย
โดยนําเสนอผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 5 ด้านคือ
1. แสดงให้เห็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดความสัมพันธ์ทางชีววิทยา
2. แสดงให้เห็นความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและวงจรทางนิเวศวิทยา
3. แสดงให้เห็นความตระหนักรู้ในประเด็นปัญหาทางนิเวศวิทยา
4. วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งถึงความสัมพันธ์ของประเด็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับโลกกับวิถีชีวิตของคน
5. พัฒนายุทธศาสตร์และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับโลก
6. องค์การมาตรฐานสากล (International Standardization and Organization-ISO) ได้กําหนด
มาตรฐานระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม (ISO 14001) ซึ่ ง เป็ น มาตรฐานการประเมิ น การจั ด การ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสําคัญคือ องค์การจะต้องมีนโยบายสิ่งแวดล้อม การวางแผนการดําเนินการ
การตรวจสอบและแก้ ไ ข การทบทวนและการพั ฒ นา ซึ่ ง ประโยชน์ ข อง ISO 14001 คื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบเกิดสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี รวมทั้งมีการป้องกัน
ในกรณี ที่ มี อุ บั ติ เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น เกิ ด ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ องค์ ก าร ลดภาระค่ า ใช้ จ่ า ยเนื่ อ งจากมี ก ารจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ หมาะสม เช่ น การจั ด การทรั พ ยากร การจั ด การของเสี ย และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการตลาด (International Standardization and Organization, 2010 : online)
7. กรีนพีซเป็นNGOหรือองค์การสาธารณประโยชน์นานาชาติ ที่ดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
สันติภาพ ก่อตั้งในประเทศแคนาดาเมื่อ พ.ศ.2514 กรีนพีซมีชื่อเสียงมาจากการรณรงค์โดยใช้วิธีการ
เผชิญ หน้ าอย่า งสั นติ วิธีโดยใช้ค วามสร้า งสรรค์เป็ นสิ่ งดึ งดู ดสื่ อเพื่อ ต่อ สู้กั บการทดลองนิ วเคลี ยร์ ในชั้ น
บรรยากาศ การล่าปลาวาฬในทะเลเปิด ในปัจจุบันกรีนพีซสากลได้รณรงค์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปกป้อง
มหาสมุทร การต่อต้านการดัดแปลง ตัดแต่งหรือปลูกถ่ายยีนส์จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิต (Genetically
Modified Organisms-GMOs) การหยุดยั้งสารพิษ การยุติแห่งพลังงานนิวเคลียร์ การหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ (ภาวะโลกร้ อ น) ในปั จจุ บั น กรี น พี ซ มี สํ า นั ก งานประจํ า ประเทศและภู มิ ภ าค อยู่ ใ น 41
ประเทศทั่วโลก (กรีนพีซ, 2553 : ออนไลน์)
8. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian NationsASEAN) ซึ่งประกอบไปด้วย 10 ประเทศอันประกอบไปด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน
เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชาและประเทศไทย ได้ประชุมสุดยอดครั้งที่ 9 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี
พ.ศ.2546 โดยผู้นําประเทศสมาชิกได้ลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Ball Concord 2)
โดยรับรองเอกสาร “วิสัยทัศน์อาเซียน 2120” (ต่อมาได้มีมติให้เร็วขึ้นเป็นวิสัยทัศน์ 2015) และเห็นชอบให้มี
การร่างกฎบัตรอาเซียน” โดยสนับสนุน 3 เสาหลักแห่งความร่วมมือของประชาคมอาเซียน คือ เสาหลักที่ 1
ด้านการเมือ ง เสาหลัก ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ เสาหลักที่ 3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม สําหรับ เสาหลักที่ 3
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้กําหนดพิมพ์เขียวเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 6 องค์ประกอบและหนึ่ง
ในนั้น คือ “ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ก: 21-43) โดย
ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งอาเซียน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543-2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549-2553
9. สํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล ประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลี (Brothers of Saint Gabriel,
2011: 29-34) ได้ตระหนักถึงความต้องการจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก จึงได้กําหนดเป็นวาระหนึ่ง
ในการประชุมสมัชชาคณะเซนต์คาเบรียลครั้งที่ 31 ในปี พ.ศ. 2554-2555 ณ สํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล
กรุงโรม ประเทศอิตาลี คือ “การศึกษากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” โดยให้สมาชิก 15 แขวงใน 32 ประเทศ
ได้ทําการศึกษาและไตร่ตรองในระดับปัจเจกบุคคล ระดับโรงเรียน และระดับประเทศ แล้วสรุปผลเพื่อนําไป
เป็นข้อมูลในการประชุมสมัชชาคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 31 ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีกรอบการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4 ประเด็น คือ
1. ความเข้ าใจในวิก ฤตสิ่ งแวดล้อ มระดับโลก เช่ น ประเด็นปั ญ หาวิ ก ฤตสิ่ง แวดล้อ มโลก
ปัจจุบัน สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ความเป็นธรรมต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นผู้บริโภคสีเขียว การมีชีวิต
อยู่อย่างพอเพียง ศาสนากับนิเวศวิทยา
2. การตระหนักถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมกับพระศาสนจักรคาทอลิก โดยหันมาทบทวนรากฐาน
ความเชื่อเดิมว่าพระเจ้าสร้างโลก สร้างมนุษย์ สัตว์ พืช ธรรมชาติ และมอบหน้าที่ให้มนุษย์ดูแลสิ่งสร้างและ
ธรรมชาติ แต่ปัจจุบันมนุษย์มีแนวโน้มที่จะทําลายสิ่งที่พระเจ้าสร้าง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนักบวชคณะ
เซนต์คาเบรียลในการฟื้นฟูความสมดุลของสิ่งแวดล้อม
3. ข้อเรียกร้องสู่การปฏิบัติ เช่น จัดการศึกษาที่ยั่งยืน สร้างโรงเรียนสีเขียว การบริโภคโดยยึด
หลัก 5 Rs คือ Refuse (การปฏิเสธ) Reduce (ลดการใช้) Reuse (การนํากลับมาใช้ซ้ํา) Repair (การซ่อมแซม)
Recycle (การแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่) เป็นผู้นําการรณรงค์การค้นหาแนวทางใหม่อย่างสร้างสรรค์ และ
สร้างความร่วมมือในระดับโลก
4. ให้สมาชิก15 แขวง (Province) ใน 32 ประเทศ หาแนวทางใหม่อย่างสร้างสรรค์เพื่อการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและระดับโลก เช่น ข้อ 1 นโยบายและโครงการ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ แขวงหรื อ ระดั บ ประเทศ ข้ อ 2 มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารเป็ น ผู้ นํ า อย่ า งแท้ จ ริ ง ใน
คณะเซนต์คาเบรียล (Authentic Leadership in Congregation) เพื่อเผชิญหน้ากับการท้าทายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ข้อ 3 ยุทธศาสตร์หรือโครงสร้างที่ต้องการนําเสนอ
10. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 5 (พ.ศ.2525 – 2529) ซึ่ งมี ส าระสํ าคั ญ คื อ ผลั กดั น ให้ มีก ารออกกฎหมาย
ด้านสิ่ง แวดล้ อม ต่ อมาในแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบั บที่ 6 (พ.ศ.2530 – 2534) เริ่ม มี
การวางนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 – 2539) มุ่งการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยเพิ่มมิติด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในการรักษาความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8-9 (พ.ศ. 2540-2549) ได้นํา”แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน” จากแผนปฏิบัติการที่ 21 ขององค์การ
สหประชาชาติ มาเป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยยึด “คนเป็นศูนย์กลาง
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การพัฒนา” อยู่บนพื้นฐานของ “ดุลยภาพเชิงพลวัต” ที่เชื่อมโยงทุกมิติอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อมและการเมือ ง ยึดหลัก การบริ หารจั ดการที่ มุ่ง เน้น การพั ฒนาที่ยั่ งยื น
มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งโดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อให้ประชากรไทยเกิด
สติปัญญา รู้เท่าทัน มีความสามารถในการปรับตั วและมีภูมิคุ้มกันที่ดี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 ได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมและยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 (สศช., 2554: 11-12) ได้
กําหนดทิศทาง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไว้ดังนี้
1. เป้าหมายหลักข้อ 4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพ การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
2. ตัวชี้วัดข้อ 4 ประกอบด้วยคุณภาพน้ําและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ
และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหัว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในหัวข้อ 5.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรและความมั่นคง
ของอาหารและพลังงาน ข้อ 5.3.5 ว่าการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน....... ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน
4. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาในหั ว ข้ อ 5.6ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับ
4.1 ข้อ 5.6.1 การอนุรักษ์ บําบัด ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มุ่งรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์
4.2 ข้อ 5.6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ํา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.3 ข้อ 5.6.7 การควบคุมและลดมลพิษ โดยการลดปริมาณมลพิษทางอากาศและเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การขยะและน้ํ า เสี ย ชุ ม ชน การพั ฒ นาระบบการจั ด การของเสี ย อั น ตราย
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อ ลดความเสี่ยงอันตรายจากการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและพัฒนาระบบ
เตือนภัย ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินและระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช., 2546:12) ได้ให้
ความหมาย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในปริมาณที่ระบบนิเวศสามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมได้ กล่าวคือ หากใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้
แล้ ว หมดไป จํ า เป็ น ต้ อ งหาทรั พ ยากรธรรมชาติ ป ระเภทใช้ แ ล้ ว ไม่ ห มดไปมาแทนที่ แ ละต้ อ งใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปนี้ ไม่มากเกินขีดความสามารถของระบบนิเวศในการผลิตทดแทนได้
ด้วย ทั้งนี้เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดไป โดยมีแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังนี้
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1. การปรับปรุงกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งสําหรับผู้บริหาร
ประเทศและสําหรับประชาชนทั่วไป
2. การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องยึดหลักการบริหารจัดการ
เชิงนิเวศ
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องหลากหลาย ยึดหลักการป้องกันมากกว่าแก้ไข
11. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทยและสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (สศช., 2547: 9) กล่าวว่าการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาเพื่อมุ่ง
ไปสู่ความยั่งยืนของประเทศไทยนั้น มีเป้าประสงค์ของการพัฒนา 4 ประการ ดังนี้
1. คุณภาพ
2. เสถียรภาพและการปรับตัว
3. การกระจายการพัฒนาอย่างเป็นธรรม
4. การมีระบบบริหารจัดการที่ดี
12. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559
ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวคือ การมีดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม
โดยจัดทําเป็นแผนบูรณาการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สัมพันธ์และเชื่อมโยงเป็นกระบวนการ
โดยรวม ยึดหลักมีความพอเหมาะ พอดีและมีดุลยภาพ โดยกําหนดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไว้ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 “พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
คนและสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้” โดยกําหนดในแนวนโยบายเพื่อการดําเนินการ
ข้อที่ 8 ภายใต้เป้าหมาย ข้อ 2 ว่า “มีการฟื้นฟู พัฒนาและสร้างสรรค์พฤติกรรมของคนและสิ่งแวดล้อม
รอบตัวให้เกิดความดีงาม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและคุณภาพชีวิตที่ดีงามและมีความสุขของคน
และสังคมไทย” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 3-5)
13. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานระดับกรม
คือ กรมป่าไม้ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช กรมทรั พ ยากรธรณี กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
กรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ กํ า หนดนโยบายการดํ า เนิ น งานว่ า
ให้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ห ลากหลายของประเทศได้ อ ยู่ คู่ กั บ สั ง คมไทยตลอดไป รวมทั้ ง ประชาชนได้ มี
การดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ต่อมาได้ประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 (ทส., 2555ค :37-38) โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่าง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผล
และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน” ภายใต้ 6 หลักการ คือ
1. การพัฒนาที่ยั่ งยืน เป็ นหลั กการที่ใ ห้ความสํ าคัญ กับการพั ฒนาที่มีดุ ลยภาพทั้ งด้า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต้องเกื้อกูลและไม่เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้จะต้องคํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่สามารถสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
2. การบริ ห ารจั ด การเชิ ง ระบบนิ เ วศเป็ น การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงความสัมพันธ์เชิงระบบหรือองค์รวม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการดํารงอยู่ของระบบ
นิเวศอย่างสมดุลและการตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ การจัดการลุ่มน้ําอย่างบูรณาการและการบริหารจัดการกลุ่มป่า
3. การระวังไว้ก่อนเป็นหลักการจัดการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดล่วงหน้า
โดยการสร้ า งระบบภู มิคุ้ ม กัน ให้กั บ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อมโดยเฉพาะพื้ น ที่ที่ มี ระบบนิ เวศ
ที่เปราะบางและพื้นที่เสี่ยง
4. ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายและผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ายเป็นหลักการในการนําเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างแรงจูงใจและภาระรับผิดชอบ
เพื่อลดการก่อมลพิษส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. ความเป็ น หุ้ น ส่ ว นของรั ฐ -เอกชนเป็ น หลั ก การที่ ใ ช้ ส ร้ า งการร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ และควร
นํา มาใช้ ค วบคู่ กั บ หลั ก การผู้ ก่ อ มลพิ ษ เป็ น ผู้ จ่ า ยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชนเข้ า มาลงทุ น และมี บ ทบาท
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
6. ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่มุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การกระจายอํานาจที่ยึด
หลักการพื้นที่ - หน้าที่ – การมีส่วนร่วม การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และการกําหนดภาระรับผิดชอบของ
ทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง
14. กระทรวงพลัง งาน (2555: ออนไลน์) โดยมีส่ วนราชการในสั งกั ดคื อสํ านัก งานรั ฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีรัฐวิสาหกิจในสังกัดคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) มีองค์การมหาชนในสังกัดคือสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การ
มหาชน)
กระทรวงพลังงาน จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจในการจัดหา พัฒนาและบริหารจัดการพลังงาน
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เพียรพยายามคิดค้นหา
กลยุ ท ธ์ ที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมี พ ลั ง งานใช้ อย่ า งมั่ น คงเพี ย งพอ ปลอดภั ย คุ้ ม ค่ า มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม อันเป็นเป้าประสงค์ของกระทรวงพลังงาน โดยมีวิสัยทัศน์คือ
"มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง" กระทรวง
พลั ง งานมี ห น้ า ที่ สํ า คั ญ ในการจั ด ทํ า แผนบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ.2555–2558 โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความเหมาะสมและความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อนําไปสู่การพัฒนาสาขาพลังงานของประเทศให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน
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เกิดความสมดุลและยั่งยืนต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว และนําประเทศไทยสู่การรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2558
15. มูลนิธิโลกสีเขียว ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม
ทํางานร่วมกับเยาวชน นักการศึกษา ผู้นําชุมชน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ ผลิตสื่อ และจัดทําศูนย์ข้อมูล เพื่อจุด ประกายให้เกิดการพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรมที่ ดี
เสริมสร้างศักยภาพและความตื่นตัวต่อบทบาทของตนเองในการดูแลสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(มูลนิธิโลกสีเขียว, 2550 : ออนไลน์)
16. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นองค์การพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมดําเนินงานในฐานะสถาบัน
วิชาการอิสระ มิได้แสวงหากําไร เริ่มเปิดดําเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2536 ในฐานะหน่วยปฏิบัติของ
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีพื้นฐานปรัชญาการทํางานที่มุ่งเน้นการทําหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ทั น สมั ย ถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ นอกจากนี้ เ จตนารมณ์ ห ลั ก ของสถาบั น ยั ง มุ่ ง เน้ น
การผลักดันให้เกิดการประสานการทํางาน ร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ ในสังคมซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน
ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อสารมวลชน ตลอดจนสถาบันทางวิชาการอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงสู่การอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล อันจะเป็นรากฐานสําคัญสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2551 : ออนไลน์)
17. สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) มีบริษัทเอกชนหลายแห่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชน ให้ความรู้ รวมถึง การรณรงค์ผ่านโครงการต่างๆ
ได้แก่ โครงการรีไซเคิลเพื่อน้อง โครงการค่ายตาวิเศษ โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด เป็นต้น (สมาคม
สร้างสรรค์ไทย, 2552 : ออนไลน์)
18. โครงการสารานุกรมไทย (2538: ออนไลน์) สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เล่มที่ 19 โดย
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมายถึงกระบวนการจัดการ แผนงานหรือกิจกรรมในการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองความต้องการในระดับต่างๆ ของมนุษย์และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
การพั ฒ นาคื อ เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยยึ ด หลั กการอนุ รั ก ษ์ ด้ ว ยการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด ประหยัด และก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่
จะทําได้ โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องยึดหลักการทางอนุรักษ์วิทยา
19. บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด (2555: ออนไลน์) ลงนามร่วมมือกับ 8 หน่วยงานภาครัฐ
ประกอบด้ ว ย สํ า นั ก งานคณะกรรมการเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ได้ ร่ ว มลงนามรั บ รองเกณฑ์ ม าตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ ม สํ า หรั บ โครงการโรงเรี ย นสร้ า งสรรค์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เฉลิมพระเกียรติ โดยเกณฑ์ดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือและการระดมสมองจากคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญจาก 8 หน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มาเป็นระยะเวลา
กว่า 4 ปี โดยมีเกณฑ์มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ 6 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กระบวนการบริ ห ารที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
3. หลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับวิถี
ชีวิตของนักเรียน และชุมชน
4. กิ จ กรรมที่ เ ชื่ อ มโยงและเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและมี ก ารขยายเครื อ ข่ า ย
การดําเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การรั ก ษาและส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม ประเพณี และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. บุ ค ลากร นั ก เรี ย น และชุ ม ชน มี จิ ต สํ า นึ ก และพฤติ ก รรมในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2555ข: 2-3) ได้จัดทําโครงการโรงเรียนสีเขียว เป็น
โครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งยกระดับห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียว เพื่อให้ห้องเรียนสีเขียวพัฒนา
เครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ระดับโรงเรียนพร้อมทั้งขยายผลไปยังโรงเรียนใกล้เคียง
และชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้โรงเรียนดําเนินกิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็น
การปลูกฝังทัศนคติ และส่งเสริมค่านิยมในการประหยัดไฟฟ้าแก่เยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ
มัธยมศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อคัดเลือกโรงเรียนสีเขียวได้ครบจํานวน 50 โรงเรียนในปี 2556 โดยกําหนด
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนสีเขียวเป็น 8 ประเด็นหลักดังนี้
ประเด็นที่ 1 นโยบายและระบบการดําเนินการตามนโยบายของโรงเรียน
ประเด็นที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ประเด็นที่ 3 การจัดการด้านการใช้พลังงานโรงเรียน
ประเด็นที่ 4 การจัดการด้านการใช้น้ําและน้ําทิ้งในโรงเรียน
ประเด็นที่ 5 การจัดซื้อ/การใช้ผลิตภัณฑ์และการจัดการขยะในโรงเรียน
ประเด็นที่ 6 การดูแลคุณภาพอากาศในโรงเรียน
ประเด็นที่ 7 สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่ 8 โครงการ/กิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน
21. การไฟฟ้านครหลวง (2553: 1) ได้จัดทําโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน โดยใช้ชื่อว่า
"คืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน" มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและ
ครบวงจร เพื่อก้าวสู่การจัดทํามาตรฐานโรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียน
ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการสามารถดํ า เนิ น งานด้ า นการใช้ พ ลั ง งานและรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเป็ น ระบบและ
การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรและนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น โดยการจั ด กิ จ กรรมการประกวดแผนงาน
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยประเมินผลการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
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ในโรงเรียนในทุกด้าน เพื่อจัดระดับมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) ตั้งแต่
ระดับ 0 - 5 ดาว เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกําหนดเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน 8 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 นโยบายและโครงสร้างการบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงาน
หมวดที่ 2 แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน
หมวดที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองในการอนุรักษ์
พลังงาน
หมวดที่ 4 การจัดการด้านการใช้พลังงาน (ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ํามัน)
หมวดที่ 5 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
หมวดที่ 6 การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน
หมวดที่ 7 การจัดการด้านการใช้น้ําและน้ําเสียเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
หมวดที่ 8 การจัดการขยะเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
22. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด (2555: ออนไลน์) ดําเนินนโยบายด้านสังคม
โดยเน้นเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้แคมเปญ “Human Energy” หรือ “พลังคน” เป็นแนวคิด
ในการกําหนดทิศทางและกรอบการวางนโยบายด้านสังคมบนพื้นฐานความเชื่อและการให้ความสําคัญใน
ศักยภาพของ “คน” ในการสร้างสรรค์ และการลงมือทําเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมให้ดีขึ้น โดยเริ่ม
จากภายในสู่ภายนอก คือ สร้างพลังใจ โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก การปลูกจิตสํานึก และค่านิยม
ที่ต้องการทําความดีและสร้างประโยชน์ให้สังคมให้เกิดขึ้นก่อน จากนั้นจึงสนับสนุน “พลังคน” เพื่อขับเคลื่อน
การดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยบริษัทให้การสนับสนุนในรูปแบบของการให้องค์ความรู้ งบประมาณ
และความร่ ว มมื อ ในการเป็ น พั น ธมิ ต รกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยบริ ษั ท ได้ ร่ ว มมื อ กั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดําเนินการโครงการโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการแก้ไข
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ให้ กั บ นั ก เรี ย น และผลั ก ดั น ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
ของนักเรียน ครอบครัว รวมไปถึงชุมชน ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะ
ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2554 บริ ษั ท ดํ า เนิ น โครงการโรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยเชฟรอน พลั ง ใจ พลั ง คน เพื่ อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุ 84 พรรษา โดยประกาศ
รายชื่อโรงเรียนเครือข่าย ครบ 84 โรงเรียน โดยโรงเรียนเครือข่ายจะได้รับทุนในการจัดการขยะและจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ รั บ ทุ น การดํ า เนิ น กิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มตามโครงการที่ โ รงเรี ย นนํ า เสนอ ได้ เข้ า รั บ
การอบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนแกนนําและเทคนิคแนวทางในการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู และผู้นําชุมชน ซึ่งจากผลการดําเนินงานของโรงเรียนได้นําไปสู่นวัตกรรมทางความคิดที่มี
หลากหลายรูปแบบในการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลเด่นชัด และจัดโครงการ “50 ปี เชฟรอน
ประเทศไทย พลังใจ พลังคน” ในปี พ.ศ. 2555 โดยการมุ่งให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและการสร้าง
พนักงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าสนับสนุน 150 สถาบันการศึกษาใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่
ระดับสถานเลี้ยงเด็กอ่อนไปจนถึงระดับอุดมศึกษาส่วนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม คือ การปลูกต้นไม้รวมกว่า
30,000 ต้น ในพื้นที่ 250 ไร่ ทั่วประเทศ
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2.3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ศึกษาว่า มีองค์การใดได้นําเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไว้บ้าง
โดยแต่ละองค์การได้ทําอะไรไปบ้างแล้ว ทําแค่ไหนอย่างไร หลังจากนั้นเลือกองค์การที่นําเสนอแนวคิด
การศึกษากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน แล้วเลือกองค์การที่นําเสนอแนวคิดการศึกษากับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในรูปแบบของแผน ตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์ประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในเครือฯ เพื่อนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้
2.3.1 แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนขององค์การระดับนานาชาติ
2.3.1.1 องค์การสิ่งแวดล้อมโลก (United Nations Environment Programme [UNEP],
2011)
2.3.1.2 ภาคีการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของออนตาริโอ ประเทศแคนาดา (Ontario
Learning for Sustainability Partnership [OLSP], 1996)
2.3.2 แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนขององค์การในคณะเซนต์คาเบรียล โดยใช้แนวคิด
ของสํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล ประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลี (Brothers of Saint Gabriel [BSG], 2011)
2.3.3 แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจากแผนระดับชาติของประเทศไทย
2.3.3.1 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช., 2554)
2.3.3.2 แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. 2555-2559 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส., 2555ค)
2.3.4 แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจากเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมขององค์การ
ประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
2.3.4.1 เกณฑ์ ม าตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ มในโครงการโรงเรี ย นสร้ า งสรรค์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เฉลิมพระเกียรติ ของบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด (อฮม., 2555)
2.3.4.2 เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในโครงการโรงเรียนสีเขียว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.,2555ก)
2.3.4.3 เกณฑ์ ม าตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ มในโครงการสถานศึ ก ษาดี เ ด่ น ด้ า นพลั ง งาน
ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน., 2553)
นํามาจัดทําตารางวิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและตาราง
สังเคราะห์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในตารางที่ 2.3 และตารางที่ 2.4 ดังนี้
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ตารางที่ 2.3 ตารางวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
แนวคิด

วิเคราะห์แนวคิดการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

1) UNEP (2011) กําหนดกรอบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนดังนี้
-การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
-การปรับกระบวนทัศน์ในการสร้างค่านิยมสู่การพัฒนา
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
-การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสําหรับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
-การพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูเพื่อนํามาสอนสิ่งแวดล้อม
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
สําหรับนักเรียน
-พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
การอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม
2) ภาคีการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของออนตาริโอ (OLSP,
1996) กําหนดตัวชี้วัดการมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ประกอบด้วย
-อยู่ดีมีสุข
-ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
-ความสามารถในการรองรับของเสีย
-ความหลากหลายทางชีวภาพ
-การศึกษาประเด็นปัญหาระดับโลก
-การอนุรักษ์ทรัพยากร

-การป้องกันมลพิษ
-การลดของเสีย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน ประกอบด้วย
-แสดงให้เห็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดความสัมพันธ์ทาง
ชีววิทยา
-แสดงให้เห็นความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและวงจร
ทางนิเวศวิทยา
-แสดงให้เห็นความตระหนักรู้ในประเด็นปัญหาทางนิเวศวิทยา
-วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งถึงความสัมพันธ์ของประเด็นวิกฤต
สิ่งแวดล้อมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลกกับวิถีชีวิตของคน
-พัฒนายุทธศาสตร์และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลก

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 2.3 ตารางวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ต่อ)
แนวคิด
วิเคราะห์แนวคิดการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3) สํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล ประจํากรุงโรม
ประเทศอิตาลี (BSG, 2011) ได้กําหนด “วาระสําคัญเกี่ยวกับ
การศึกษากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” โดยมีกรอบ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 4 ประเด็นคือ
-ความเข้าใจในวิกฤตสิ่งแวดล้อมระดับโลก
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
-การตระหนักถึงวิกฤตสิง่ แวดล้อม
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
-ข้อเรียกร้องสู่การปฏิบัติ เช่น
1. การบริโภคโดยยึดหลัก 5 Rs คือ Refuse (การปฏิเสธ)
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
Reduce (ลดการใช้) Reuse (การนํากลับมาใช้ซ้ํา) Repair (การ
ซ่อมแซม) Recycle (การแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่)
2. เป็นผู้นําในการรณรงค์การค้นหาแนวทางใหม่อย่างสร้างสรรค์
การมีสว่ นร่วมและเครือข่ายด้านสิง่ แวดล้อม
3. การสร้างความร่วมมือในระดับโลก
การมีสว่ นร่วมและเครือข่ายด้านสิง่ แวดล้อม
-หาแนวทางใหม่อย่างสร้างสรรค์เพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้วิกฤต
การมีสว่ นร่วมและเครือข่ายด้านสิง่ แวดล้อม
สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและระดับโลก
1. ปลูกฝังพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. สร้างความตระหนักในการแก้วิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อม
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
4) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช., 2555) ได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 โดยเสนอทิศทางดังนี้
-คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-คุณภาพน้ําและอากาศ
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-คุณภาพอาหารถูกสุขลักษณะ
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-การอนุรักษ์ บําบัด ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียชุมชน
พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์
และขยะติดเชื้อ
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ตารางที่ 2.3 ตารางวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ต่อ)
แนวคิด
วิเคราะห์แนวคิดการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
5) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส., 2555ค)
ได้ จั ด ทํ า แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. 2555-2559
ประกอบด้วยหลักการสําคัญ คือ
-การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
-การระวังไว้ก่อน
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
-ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย
1. ส่งเสริมการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
- ธรรมาภิบาล : การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6) บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด (2555) ได้กําหนด
เกณฑ์รับรอง “เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังนี้
-การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริด้านการอนุรักษ์
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-กระบวนการบริหารที่ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-หลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของนักเรียน และชุมชน
-กิจกรรมที่เชื่อมโยง และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีการขยาย การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายการดําเนินงาน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
-การรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรม/ประเพณี/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-บุคลากร นักเรียน และชุมชน มีจิตสํานึกและพฤติกรรมใน
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การดําเนินชีวิตที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ., 2555ก) สังกัด
กระทรวงพลังงาน ได้จัดทําโครงการโรงเรียนสีเขียว โดยกําหนด
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนสีเขียว ดังนี้
-นโยบายและระบบการดําเนินการตามนโยบายของโรงเรียน
-หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
-การจัดการด้านการใช้พลังงานโรงเรียน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-การจัดการด้านการใช้น้ําและน้ําทิ้งในโรงเรียน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 2.3 ตารางวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ต่อ)
แนวคิด
วิเคราะห์แนวคิดการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
-การใช้ผลิตภัณฑ์และการจัดการขยะในโรงเรียน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-การดูแลคุณภาพอากาศในโรงเรียน
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-สภาพแวดล้ อ มและภู มิ ทั ศ น์ ที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ด้ า นอนุ รั ก ษ์ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
-โครงการ/กิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
8) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน., 2553) โดยกําหนดเกณฑ์ ดังนี้
-นโยบายและโครงสร้างการบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงาน เช่น
1. โรงเรียนมีนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์อักษร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานให้ชัดเจน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน เช่น
1. จัดทําแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานเพื่อรองรับนโยบาย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์พลังงานของโรงเรียน
2. โรงเรียนมีฐานข้อมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการอนุรักษ์
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พลังงานของโรงเรียน
-การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง
ในการอนุรักษ์พลังงาน เช่น
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสํานึกแก่บุคลากรและนักเรียน
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
2. เผยแพร่ผลงานหรือความก้าวหน้าของโครงการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-การจัดการด้านการใช้พลังงาน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
-การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปนี้
1. จัดกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในชุมชน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. เชิญครูหรือนักเรียนจากโรงเรียนอื่นเข้าร่วมกิจกรรมด้าน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์พลังงาน ดําเนินการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน
-การจัดการด้านการใช้น้ําและน้ําเสียเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานโดยทางโรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์
ดังต่อไปนี้
1. จัดตั้งคณะทํางาน
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
2. จัดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลหน่วยการใช้น้ําและนําข้อมูล
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การใช้น้ํามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรื่องน้ําในโรงเรียน
-การจัดการขยะเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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1. UNEP 2011)
2. OLSP
3. BSG (2011)
4. สศช.
5.ทส.
6. อฮม.
7.กฟผ.
8.กฟน.

ตารางที่ 2.4 ตารางสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน

  
1. การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
-การปรับกระบวนทัศน์ในการสร้างค่านิยม / ปลูกฝังพฤติกรรม


ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม / การจัดการเรียนการสอน
ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการปล่อยของเสีย
-การพัฒนาหลักสูตรฝึกหัดครูเพื่อสอนสิ่งแวดล้อมให้นักเรียน

 
-การศึกษาประเด็นปัญหาระดับโลก / ความเข้าใจในวิกฤต
สิ่งแวดล้อมระดับโลก
-แสดงให้เห็นความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับแนวคิดความสัมพันธ์ทางชีววิทยา

-แสดงให้เห็นความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและวงจร
ทางนิเวศวิทยา
-แสดงให้เห็นความตระหนักรู้ในประเด็นปัญหาทางนิเวศวิทยา
-วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งถึงความสัมพันธ์ของประเด็นวิกฤตสิ่งแวดล้อม
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลกกับวิถีชีวิตของคน
-พัฒนายุทธศาสตร์และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลก
-ตระหนักในการแก้วกิ ฤตสิ่งแวดล้อม / ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ / ตระหนักในการปกป้อง ป้องกัน แก้ปัญหาและ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
-ปลูกฝังพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม / ฟื้นฟู พัฒนาและ
สร้างสรรค์พฤติกรรมคนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว / เกิดการรับรู้และ
เข้าใจวิกฤตสิง่ แวดล้อม / บุคลากร นักเรียนและชุมชน มีจิตสํานึกและ
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/จัดกิจกรรมที่เน้นการสื่อสารให้ความรู้และเสริมสร้าง
บทบาทและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักเรียน / บูรณาการ
ความรู้เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสํานึก / จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสํานึกให้แก่บุคลากรและนักเรียน
-การจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของนักเรียนและชุมชน /
การจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการสาระการเรียนรู้
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1. UNEP 2011)
2. OLSP
3. BSG (2011)
4. สศช.
5.ทส.
6. อฮม.
7.กฟผ.
8.กฟน.

ตารางที่ 2.4 ตารางสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน (ต่อ)

ด้านสิ่งแวดล้อม / หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
-กิจกรรมอนุรักษ์ ทีเ่ ชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/จัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการดําเนินชีวิต
-การจัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
    
2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงาน 
แสงอาทิตย์ และพลังงานลม


-ความสามารถในการรองรับของเสีย / การลดของเสีย /
การบริหารจัดการขยะ / การบริหารจัดการน้ําทิ้ง-น้ําเสีย
-การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ฟื้นฟูและอนุรักษ์

 
ทรัพยากรธรรมชาติ / รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม / ดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การป้องกันมลพิษ / ลดมลพิษทางอากาศ / คุณภาพอากาศ


-Refuse (การปฏิเสธ) / Reduce (ลดการใช้) / Reuse (การนํากลับมา
 
ใช้ซ้ํา) / Repair (การซ่อมแซม) / Recycle (การแปรรูปเพื่อนํากลับมา
ใช้ใหม่) / เพิ่มประสิทธิภาพหรือลดการใช้พลังงานน้ํา ไฟฟ้า น้ํามัน
-การจัดซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่มีการปนเปื้อนของสารสังเคราะห์หรือ
สารเคมี และการใช้ฉลากเชิงนิเวศ / การจัดซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์
-ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

-เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



3. การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-ความหลากหลายทางชีวภาพ

-ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

-เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ / พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม/ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ /

เขตอนุรักษ์ / การพัฒนาพื้นที่สีเขียว
-คุณภาพน้ํา / คุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค / คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน / รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม



  

 
  


  







56

แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทีย่ ั่งยืน

-คุณภาพอากาศ / คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน /
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-คุณภาพอาหารถูกสุขลักษณะ
-คุณภาพน้ําเสีย / คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน /
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-พัฒนาแหล่งเรียนรู้ / สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ /
พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม
-การรักษาความปลอดภัย
-การมีอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สะอาด /
ปราศจากบริเวณที่ไม่พึงประสงค์ / พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม
-การดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของพาหะนําโรค
4. การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
-เป็นผู้นําในการรณรงค์ / ทํากิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์
ด้านการอนุรักษ์พลังงานในชุมชน
-การสร้างความร่วมมือในระดับโลก
-ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน / ธรรมาภิบาล : การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
-การมีส่วนร่วมของบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง / จัดกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีครู ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วม
-การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน /
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
-ดําเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับหน่วยงานอื่น / กิจกรรม
ร่วมระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน / จัดกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก
-เชิญครูหรือนักเรียนจากโรงเรียนอื่นเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม /
เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
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-ส่งครูหรือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดโดยโรงเรียน

อื่นหรือชุมชน
-เผยแพร่ผลงานหรือความก้าวหน้าของโครงการอนุรักษ์พลังงาน /

จัดบอร์ดข่าวสารด้านการอนุรักษ์พลังงาน
-จัดกิจกรรมเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในชุมชน

สรุ ป ได้ ว่ า การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น หมายถึ ง การพั ฒ นาเพื่ อ ให้ ส ามารถใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด อันประกอบด้วย การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
2.4 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดของ OLSP (1996) ประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จําเป็นต้อง
ได้รับการส่งเสริมและดําเนินการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนผ่านการจัดการศึกษา
ดังนั้นจึงศึกษาบทบาทหน้าที่และความสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการ 21 (OLSP, 1996) โดยกล่าวถึงบทบาทและ
หน้าที่ของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีใจความสําคัญว่า “การศึกษาเป็นปัจจัย
ที่สําคัญในการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนต้องมีจุดมุ่งหมาย
ในการเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความตระหนักในปัญหาอันเกิดจากการพัฒนา มีทักษะและ
พฤติกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในทุกรายวิชา” และย้ําว่า
การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องจัดให้กับประชาชนทุกวัย ทุกระดับและทุกอาชีพ และส่งเสริมให้
ประชาชนได้เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน เพื่อให้ประชาชนปัจจุบันและอนาคต มีความรู้ ทักษะ
และค่านิยมในการเสริมสร้างอนาคตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1997) ระบุว่า การศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นความหวังที่ดีที่สุดของมนุษย์ในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ประกาศใน ค.ศ. 2002 ว่า “ให้ ค.ศ. 2005-2014 เป็นทศวรรษแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” (UNESCO, 2005) โดยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า “ทุกคนในโลกมีโอกาสได้รับประโยชน์จาก
การศึกษา เพื่อเกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงค่านิยม พฤติกรรมและการดําเนินชีวิตอันจําเป็นสําหรับ
อนาคตที่ยั่งยืน” และได้กําหนดจุดมุ่งหมาย ดังนี้
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1. ส่งเสริมบทบาทการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ส่ ง เสริ ม การสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ด้ ว ยการเรี ย นรู้ และให้
สาธารณชนเกิดความตระหนักในการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. พัฒนายุทธศาสตร์ในทุกระดับเพื่อเสริมสร้างการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
UNEP (2010: 6) กล่าวถึง ปัจจัยที่ทําให้บรรลุการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนคือ “คน” และ
การพั ฒ นา “คน” ต้ อ งพั ฒ นาตั้ ง แต่ เป็ น เด็ ก และเยาวชน โดยการนํ า เอาการศึ ก ษามาเป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ มีจิตสํานึกและทักษะชีวิต ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ดังนั้น
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จําเป็นจะต้องใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาสู่
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยนําเสนอ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนประกอบด้วย
1. การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2. การปรับกระบวนทัศน์ในการสร้างค่านิยมสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3. การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูเพื่อนํามาสอนสิ่งแวดล้อมสําหรับนักเรียน
5. พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม
หลักการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
องค์การยูเนสโก (UNESCO, 2007) ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาว่าเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่สามารถนําแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้เป็นจริงได้ในสังคมปัจจุบัน จึงได้นําเสนอองค์ประกอบ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทศวรรษประชาชาติ จํานวน 3 ประการ คือ
1. การศึกษาควรมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
2. การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสิ่งจําเป็นที่ขาดไม่ได้
3. การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนถือเป็นหน้าที่ของทุกคน
นอกจากนั้นองค์การยูเนสโก ยังได้ระบุถึงการนําแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การนําไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
เช่น
1. ขยายการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อนําสู่การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. นําการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปในแผนระดับชาติ
3. นํ าสื่ อ สารมวลชนมาเป็ นเครื อ ข่า ยในการสื่ อ สารเพื่ อเสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เสริมสร้างพลังความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อให้โลกน่าอยู่
ลัก ษณะสํ า คัญ ของการจั ด การศึ กษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น ตามข้อ เสนอของยู เนสโก
(UNESCO, 2005) ประกอบด้วย
1. เป็นการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาการและเป็นองค์รวม
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2. เป็นการผลักดันการเสริมสร้างค่านิยม
3. เน้นการคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดแก้ปัญหา
4. ใช้พหุวิธีวิทยา
5. ใช้การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
6. มีความสอดคล้องกับท้องถิ่น
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ยูเนสโก (UNESCO, 2005) ได้เสนอแนะสิ่งที่ควรจะทําอย่างเร่งด่วน คือ
1. เร่ ง ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยเฉพาะการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ เป็ น การเรี ย นรู้
ตลอดชีวิตและเสริมสร้างการดําเนินชีวิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เร่งปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาทุกระดับให้มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ ค่านิยม
และมุมมองที่จะเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เร่ ง เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจและความตระหนั ก ของประชาชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
มีความตระหนักรู้และกระตือรือร้นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. เร่งจัดอบรมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีความรู้ และทักษะที่จําเป็นในการเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน
สําหรับประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ, 2551) ได้กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ไว้ดังนี้
จุดหมายหลักสูตร
ข้อ 5 มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล้อม
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2
เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพั น ธุ ก รรม วิ วั ฒ นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต ความหลากหลายทางชี ว ภาพ การใช้ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ มี
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
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สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 เข้ า ใจสิ่ ง แวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต ต่ า งๆ ในระบบนิ เ วศ มี ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ แ ละ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกนําความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูป
พลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข้ า ใจกระบวนการต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนผิ ว โลกและภายในโลก
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใช้ในการสํารวจอวกาศ
และทรั พ ยากรธรรมชาติ ด้ า นการเกษตรและการสื่ อ สาร มี ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ แ ละ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม
และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง
ซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์
สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
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มาตรฐาน ส 5.2 เข้ า ใจปฏิ สั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ
ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทํางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทํางาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณ ธรรม และลักษณะนิ สัยในการทํา งาน มีจิ ตสํา นึกในการใช้ พลัง งาน ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อ ม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้หรือ วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอ ย่างมีความคิด สร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับ
ตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
คําปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ชาติ ข องประเทศไทยในปั จ จุ บั น ได้ ส นใจ
ให้ความสําคัญและส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่
เยาว์วัย โดยกําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปัจจุบันอย่างชัดเจน สําหรับแนวทาง
การนํ า หลั ก สู ต รไปใช้ คื อ การจั ด กระบวนการเรี ย นการสอนด้ ว ยวิ ธี ก ารหลากหลาย เช่ น เรี ย นรู้ ด้ ว ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้ตามสภาพจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้
เป็นกลุ่ม เรียนรู้แบบบูรณาการหรือองค์รวม ฯลฯ
การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
การบริหารโรงเรียนในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนั้น ได้มี
เครื อ ข่ า ยองค์ ก ารทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเข้ า มามี บ ทบาทและให้ ก ารสนั บ สนุ น การบริ ห ารโรงเรี ย น
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน อาทิ
โครงการห้องเรียนสีเขียว จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เยาวชนของชาติมีจิตสํานึกในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและกลายเป็นนิสัยที่ถาวรต่อไป โดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ดําเนินการจัดตั้งห้องเรียนสีเขียวในโรงเรียน ทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี 2541 ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 427 โรงเรียน (กฟผ.,
2550 : ออนไลน์)
โครงการโรงเรียนสีเขียว จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นโครงการที่พัฒนา
เครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ระดับโรงเรียน พร้อมทั้งขยายผลไปยังโรงเรียนใกล้เคียง
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และชุมชน เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนดําเนินกิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการปลูกฝัง
ทัศนคติและสร้างพฤติกรรมแก่เยาวชนอย่างถาวร โดยมีเป้าหมายเพื่อดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนสีเขียว
จํานวนอย่างน้อย 5 โรงเรียนภายในเดือนธันวาคม 2552 และคัดเลือกโรงเรียนสีเขียวได้ครบจํานวน 50
โรงเรียนในปี 2556 (กฟผ., 2552 : ออนไลน์)
สถานศึ ก ษาดี เด่ น ด้ า นพลั ง งาน โครงการคื น โลกสดใส ลดใช้ พ ลั ง งาน ของการไฟฟ้ า
นครหลวง มีวั ตถุป ระสงค์ เพื่ อการอนุรัก ษ์พ ลังงานในโรงเรีย นอย่างเป็ นระบบและครบวงจร เพื่ อก้ าวสู่
การจัดทํ ามาตรฐานโรงเรี ยนอนุรั กษ์พ ลัง งาน เพื่อส่ งเสริม และสนั บสนุ นให้ โรงเรี ยนที่เข้ าร่ว มโครงการ
สามารถดําเนินงานด้านการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และนักเรียนในโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมการประกวดแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรีย นโดยประเมิ นผลการดํ าเนินงานด้า นการอนุรัก ษ์พ ลัง งานในโรงเรี ยนในทุกด้ าน เพื่อจั ดระดั บ
มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) ตั้งแต่ ระดับ 0 - 5 ดาว เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (กฟน., 2553)
โครงการประกวดนวัตกรรม 3R จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์คือ ส่งเสริมให้
เยาวชนรุ่นใหม่ได้พัฒนานวัตกรรม 3R (Reduce Reuse Recycle) สู่การปฏิบัติจริง (บริษัทจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ําภาคตะวันออกจํากัด (มหาชน), 2554 : ออนไลน์)
โรงเรียนพิทักษ์ภูมิอากาศ (Schools for Better Climate) จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ครู ในการนํ า ไปเป็ น แนวทางในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
สิ่งแวดล้อมให้นักเรียน เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และ
ภาวะโลกร้อน ปัจจุบันมีโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายทั้งสิ้น 20 โรงเรียน (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2549 :
ออนไลน์)
บริษั ท เอเชี่ย นฮอนด้า มอเตอร์ จํ ากัด (2555) ร่วมมือ กับ 8 หน่ วยงานภาครั ฐ ได้ ร่ว ม
ลงนามรั บ รอง “เกณฑ์ ม าตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ ม สํ า หรั บ โครงการโรงเรี ย นสร้ า งสรรค์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อฉลองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
และปลูกจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนทั่วประเทศ โดยน้อมนําแนวพระราชดําริในด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางหลักในการดําเนินโครงการ โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสํานึกเยาวชน พร้อมทั้ง
การคิดค้นรูปแบบด้านการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด (2555: ออนไลน์) ดําเนินนโยบายด้าน
สังคมโดยเน้นเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้แคมเปญ “Human Energy” หรือ “พลังคน” โดยบริษัท
ได้ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการโครงการโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน
พลั ง ใจ พลั ง คนมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2551 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความร่ ว มมื อ เพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ให้ กั บ นั ก เรี ย น และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของนัก เรีย น ครอบครั ว รวมไปถึ ง ชุม ชน ในการจัด การปั ญหาสิ่ง แวดล้ อ ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญ หาขยะ ต่อ มาในปี พ.ศ. 2554 บริษัท ดําเนินโครงการโรงเรียนเครือข่ ายเชฟรอน
พลังใจ พลังคน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุ 84
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พรรษา โดยประกาศรายชื่อโรงเรียนเครือข่ายครบ 84 โรงเรียน โดยโรงเรียนเครือข่ายจะได้รับทุนในการ
จัดการขยะและจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับทุนการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงการที่โรงเรียน
นําเสนอ ได้ เข้ารับ การอบรมพัฒ นาศัก ยภาพโรงเรี ยนแกนนําและเทคนิ คแนวทางในการสร้างเครือข่า ย
สิ่งแวดล้อมให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้นําชุมชน และจัดโครงการ “50 ปี เชฟรอนประเทศไทย พลังใจ
พลั ง คน”ในปี พ.ศ. 2555 โดยการมุ่ ง ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม และการสร้ า งจิ ต อาสา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยตั้ ง เป้ า สนับ สนุน 150 สถาบั น การศึก ษาใน 20 จัง หวั ดทั่ ว ประเทศ ตั้ง แต่ร ะดั บ
สถานเลี้ยงเด็กอ่อนไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
3. การพัฒนายุทธศาสตร์
3.1 ความหมายของยุทธศาสตร์
คําว่า ยุทธศาสตร์ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า strategy ได้ถูกนํามาใช้ในประเทศฝรั่งเศส
เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1233 โดยใช้ภาษาฝรั่งเศสว่า “Stratageme” ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกที่ว่า
strategos ต่อมาในปี ค.ศ.1737 ได้เกิดคําว่า Stratege หรือ Strateque ที่มาจากคําในภาษาลาตินว่า
Strategus ซึ่งตรงกับคําในภาษากรีกว่า Stratigas หรือ Stratigia โดยความหมายดั้งเดิมของกรีกหมายถึง
แม่ทัพใหญ่ หรือศิลปะการสงคราม (The Art of War) หรือหลักการสงคราม (The Principles of War) หรือ
ศิลปะของการนําทัพ (The art of generalship) จนกระทั่งปี ค.ศ.1808 จึงเกิดคําใหม่ในภาษาฝรั่งเศสขึ้นคือ
Stratigie ซึ่งมีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษปัจจุบันว่า Strategy คําว่า Strategy ถูกนํามาใช้อย่าง
แพร่หลายและหลากหลายทั้งในระดับองค์การและระดับชาติ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งนักการทหาร
ข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจและนักวิชาการ สําหรับประเทศไทย คําว่า strategy ที่นํามาใช้กับวงการ
ทหาร ข้าราชการ และการเมือง มักแปลว่ายุทธศาสตร์ ส่วนในแวดวงธุรกิจมักแปลว่ากลยุทธ์
ความหมายของยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการบริหารองค์การ มีดังนี้
David (1973) ให้ความหมายของคําว่ายุทธศาสตร์ หมายถึง วิธีการสู่ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ
Henderson (1989) ผู้ก่อตั้งบริษัท Boston Consulting Group ให้ความหมายของคําว่า
ยุทธศาสตร์ หมายถึง การค้นหาอย่างไตร่ตรองและรอบคอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
ข้อ ได้เ ปรีย บในการแข่ง ขัน และความสามารถด้า นธุร กิจ แล้ว ปรับ ใช้อ ย่า งเหมาะสม และการสร้า ง
ความได้เปรียบในการแข่งขันโดยสร้างและเลือกความแตกต่างกับองค์การคู่แข่งอย่างรอบคอบ
Certo and Peter (1991) ให้ความหมายของคําว่ายุทธศาสตร์ หมายถึง วิธีการดําเนินงาน
หรือแนวทางการดําเนินการที่คาดหวังว่าจะนําสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
Rosen (1995) ให้ความหมายของคําว่ายุทธศาสตร์ หมายถึง ขอบเขตและทิศทางระยะยาว
ขององค์ก าร ซึ่ง นํา สู ่ค วามสํา เร็จ ขององค์ก าร โดยผ่า นการจัด สรรทรัพ ยากรภายใน สภาพแวดล้อ ม
ที่ท้าทาย รวมทั้งการตอบสนองความต้องการของตลาดและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Rothwell and Kazanas (1992) ให้ความหมายของคําว่ายุทธศาสตร์ หมายถึง วิธีการ
หรือทิศทางวิธีดําเนินงานในระยะยาวขององค์การที่ทําให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
Mintzberg and Quinn (2002) ให้ความหมายของคําว่ายุทธศาสตร์ หมายถึง รูปแบบ
หรือแผนอันแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย นโยบายและกิจกรรมในองค์การ
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ธงชัย สันติวงษ์ (2536) ให้ความหมายของคําว่ายุทธศาสตร์ หมายถึง แผน หรือวิธีการ
ที่ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดผลประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด สามารถบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์การน้อยที่สุด
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายของยุทธศาสตร์ หมายถึง
วิช าว่า ด้ว ยการพัฒ นาและการใช้อํ า นาจทางการเมือ ง เศรษฐกิจ จิต วิท ยา และกํ า ลัง รบทางทหาร
ตามความจําเป็นทั้งในยามสงบและยามสงคราม
บุญส่ง หาญพานิช (2546) ให้ความหมายของคํา ว่ายุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทาง
กลวิธี หรือเทคนิคในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด
สัง เคราะห์นิย ามยุทธศาสตร์ มากํา หนดเป็น นิย ามศัพท์ข องการวิจัย นี้ว่า ยุทธศาสตร์
การบริหารโรงเรียน หมายถึง แนวทางเชิงรุกที่ใช้ในการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 การพัฒนายุทธศาสตร์
Keller G. (1983) กล่าวไว้ว่า การพัฒนายุทธศาสตร์ไม่ใช่การนําเสนอความคิดของ
คนเดีย วให้ค นอื ่น นํ า ไปปฏิบ ัต ิ แต่เ ป็น นวัต กรรมจากความคิด และการวางแผนของกลุ ่ม คนที ่สํ า คัญ
ในองค์การที่ทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
คํ า นึง ถึง ความสํ า เร็จ ขององค์ก ารระยะยาวในอนาคต โดยการกํ า หนดเป้า หมายที ่ช ัด เจน และระบุ
วิธ ีดํ า เนิน การที ่ก ะทัด รัด ทั ้ง นี ้ก ารพัฒ นายุท ธศาสตร์ข ององค์ก ารต้อ งรัก ษาจุด ยืน หรือ จุด แข็ง หรือ
เอกลักษณ์ขององค์การไว้ ไม่ใช่ยอมตามความต้องการของสังคมเสมอไป
Wheelen and Hunger (2012: 62) นําเสนอการบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบพื้นฐาน 4 องค์ประกอบ คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)
การกําหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
และการประเมินและควบคุม (Evaluation and Control) ในภาพที่ 2.10 ดังนี้
การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

การกําหนด
ยุทธศาสตร์

การนํายุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติ

การประเมินและ
ควบคุม

ภาพที่ 2.10 องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์
ที่มา : Wheelen and Hunger. Strategic Management and Business Policy. 13th ed.
Upper Saddle River, New Jersey : Pearson, 2012: 63
จากภาพที่ 2.10 Wheelen and Hunger ได้แสดงรายละเอียด 4 องค์ประกอบพื้นฐาน
ในกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจน ในภาพที่ 2.11 ดังนี้
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การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

การกําหนด
ยุทธศาสตร์

การนํายุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติ

ประเมินผลและ
ควบคุม

ภายนอก : โอกาส
และภาวะคุกคาม

ภารกิจ

โครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

สภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ :
ทรัพยากรและ
ดินฟ้าอากาศ
สภาพแวดล้อม
ทางสังคม :
ความกดดันต่าง ๆ
สภาพแวดล้อม
ด้านการปฏิบัติงาน
: การวิเคราะห์
ด้านอุตสาหกรรม
ภายใน : จุดแข็ง
และจุดอ่อน
โครงสร้าง : ห่วงโซ่
สายบังคับบัญชา
วัฒนธรรม :
ค่านิยม ความเชื่อ
ความคาดหวัง
ทรัพยากร :
สินทรัพย์ ทักษะ
สมรรถนะ ความรู้

เหตุผลของ
การจัดตั้ง
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ทําให้สําเร็จเมื่อใด
ยุทธศาสตร์
แผนการที่นําไปสู่
การบรรลุภารกิจ
และวัตถุประสงค์

กิจกรรมที่จําเป็น
เพื่อให้บรรลุตามแผน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

โครงการ

ค่าใช้จ่ายของโครงการ

กระบวนการ
ลําดับขั้นตอนที่จําเป็น
ในแต่ละงาน

ยุทธศาสตร์
แนวทางกว้างๆ
ในการตัดสินใจ

ประเมินผลย้อนกลับ : ปรับแนวทางตามความต้องการจําเป็น
ภาพที่ 2.11 รูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์
ที่มา : Wheelen and Hunger. Strategic Management and Business Policy. 13th ed. Upper Saddle River,
New Jersey : Pearson, 2012: 63
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Koontz and Weihrich (1990: 93-95) นําเสนอการกําหนดยุทธศาสตร์โดยใช้เครื่องมือ
สําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีชื่อว่า TOWS Matrix
TOWS Matrix เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ระบบ ซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างภาวะ
คุกคามและโอกาสจากภายนอกองค์การกับจุดอ่อนและจุดแข็งภายในองค์การในการวิเคราะห์สถานการณ์
ตามรูปแบบนี้จะเริ่มพิจารณาจากภาวะคุกคามก่อน เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์จําเป็นต้องพิจารณาผล
ของวิกฤตปัญหาและภาวะคุกคามเป็นอันดับแรก
ยุทธศาสตร์ 4 ประเภท (Four Alternative Strategies) ของ Koontz and Weihrich
ยุทธศาสตร์สําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ตามรูปแบบ TOWS Matrix ของ Koontz and
Weihrich มี 4 ประเภทดังนี้
1. ยุท ธศาสตร์ SO: Maxi-Maxi มีจุดมุ่ง หมายเพื่อ พิจารณาจุด แข็ง ร่วมกับโอกาส
เพื ่อ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ เพิ่ ม ศั ก ยภาพหรื อ ยุ ท ธศาสตร์ เ ชิ ง รุ ก : เชิ ง รุ ก ระยะยาว โดยนํ า จุด แข็ง ที ่มี
มาเสริม สร้างและนํา โอกาสที่เปิด ให้มาทํา ประโยชน์อ ย่า งเต็มที่ ถือ เป็น ยุทธศาสตร์ที่มีศัก ยภาพสูง สุด
ในการบรรลุความสําเร็จ
2. ยุท ธศาสตร์ WO: Mini-Maxi มีจุดมุ่ง หมายเพื่อพิจ ารณาจุด อ่อนร่วมกับโอกาส
เพื่อ กําหนดยุทธศาสตร์เร่งพัฒนาหรือยุทธศาสตร์การพลิกตัว : เชิงรุกระยะสั้น โดยแก้ไขจุด อ่อนและ
นําโอกาสที่เปิดให้มาทําประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งจุดอ่อนบางประการจําเป็นต้องมีการพัฒนาหรือกําหนด
สมรรถนะให้บุค ลากรเป็น แนวปฏิบัติ เช่น การพัฒ นาด้า นเทคโนโลยี การพัฒ นาบุค ลากรตามทัก ษะ
ที ่จํ า เป็น ทั ้ง นี ้เ พื ่อ เอาชนะจุด อ่อ น ส่ว นมุม มองภายนอกเป็น การใช้โ อกาสภายนอกมาเป็น ประโยชน์
ในการวางแผนงาน
3. ยุทธศาสตร์ ST: Maxi-Mini มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาจุดแข็งร่วมกับภาวะคุกคาม
เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันหรือยุทธศาสตร์การแตกตัวหรือขยายขอบข่ายกิจการ : เชิงรุกระยะยาว
โดยใช้ป ระโยชน์จ ากจุด แข็ง หลีก ภัย ภาวะคุก คาม และหาแนวทางดํ า เนิน การที ่จ ะทํ า ให้โ รงเรีย น
เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด และเป็นการเพิ่มจุดแข็งที่มีอยู่เดิมและเพิ่มจุดแข็งที่ยังไม่มี เช่น ด้านเทคโนโลยี
การเงิน การจัดการ หรือการตลาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการใช้จุดแข็งในการรับมือหรือหลีกเลี่ยงกับภาวะคุกคาม
จากภายนอก
4. ยุทธศาสตร์ WT: Mini-Mini มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาจุดอ่อนร่วมกับภาวะคุกคาม
เพื ่อ กํ า หนดยุท ธศาสตร์ แก้ วิก ฤตหรื อยุ ทธศาสตร์เชิ งป้ องกัน หรื อตั้ งรั บ : เชิง รุก ระยะสั้น โดยพยายาม
ลดจุดอ่อน หลีกภัยภาวะคุกคาม และหาแนวทางดําเนินการที่จะทําให้โรงเรียนเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
และช่วยในการกําหนดรูปแบบการค้าร่วมกัน (joint venture) การตัดทอน (retrench) และ การสะสาง
หนี้สิน (liquidate) หรือการรวมธุรกิจ
จากยุทธศาสตร์ 4 ประเภทของ Koontz and Weihrich ได้แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์
สําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ตามรูปแบบ TOWS Matrix โดยอธิบายว่า TOWS Matrix มีความเกี่ยวข้อง
กับ การวิเ คราะห์ภ ายใต้จ ุด ของเวลาที ่เ ฉพาะเจาะจง เนื ่อ งจากสิ ่ง แวดล้อ มภายในและภายนอก
มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา ดังนั้นการออกแบบยุทธศาสตร์ จึงจําเป็นต้องเตรียม
TOWS Matrix หลายๆ ประเภทในแต่ละช่วงเวลาที่แ ตกต่างกัน ซึ่ง อาจจะต้องเริ่ม ด้ว ยการวิเคราะห์
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TOWS Matrix ในอดีตต่อเนื่องกับการวิเคราะห์ปัจจุบันและสิ่งที่เป็นผลพวงของอนาคต TOWS Matrix เป็น
ประโยชน์ม ากในการกําหนดยุท ธศาสตร์อ งค์ก าร อย่า งไรก็ดี TOWS Matrix เป็น เพียงวิธีก ารหนึ่ง ใน
หลายวิธีการที่จะกําหนดทางเลือกยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 ตารางTOWS Matrix สําหรับการกําหนดยุทธศาสตร์
สภาพแวดล้อม จุดแข็ง( S)
จุดอ่อน (W)
อาทิ การบริหารจัดการ
ภายใน อาทิ การบริหารจัดการ
การปฏิบัติงานการเงิน
การปฏิบัติงานการเงิน การตลาด
การตลาด การวิจัยและพัฒนา การวิจัยและพัฒนา วิศวกรรม
สภาพแวดล้อม
วิศวกรรม เป็นต้น
เป็นต้น
ภายนอก
โอกาส (O)
SO
WO
ความเสี่ยง อาทิ สภาพเศรษฐกิจ Maxi – Maxi เป็นยุทธศาสตร์ Mini – Maxi เป็นยุทธศาสตร์
ในปัจจุบันและอนาคต
ที่มีศักยภาพสูงสุด ในการบรรลุ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเอาชนะจุดอ่อน และ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ ความสําเร็จ โดยใช้ประโยชน์
เพื่อประโยชน์ของโอกาสภายนอก
สังคม ผลิตภัณฑ์ใหม่
จากจุดแข็งขององค์กร เพื่อ
การให้บริการและเทคโนโลยี
ประโยชน์ของโอกาสภายนอก
ภาวะคุกคาม ( T)
ST
WT
อาทิ ขาดแคลนพลังงาน
Maxi – Mini เป็นยุทธศาสตร์ Mini-Mini เป็นยุทธศาสตร์
ภาวะการแข่งขัน สภาพเศรษฐกิจ ที่ใช้จุดแข็งเพื่อรับมือหรือ
เพื่อลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม
ในปัจจุบันและอนาคต
หลีกเลี่ยงกับภาวะคุกคาม
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ
สังคม เป็นต้น
แหล่งที่มา: Koontz and Weihrich. THE TOWS MATRIX FOR STRATEGY FORMULATION. ESSENTIALS
OF MANAGEMENT. 5th editon. Singapore: McGraw-Hill, 1990: 94
ปกรณ์ ปรียากร (2548: 100-101) กล่าวว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เพื่อหาโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ที่นิยมใช้ทั่วไปคือหลักที่เรียกว่า PEST Analysis
ซึ่งมีรายละเอียดคือ
1. การเมือง (Political Component=P) เป็นการวิเคราะห์นโยบาย กฎหมายของภาครัฐ
ที่เป็นทั้งโอกาสและภาวะคุกคามต่อการดําเนินกิจการในองค์การ
2. เศรษฐกิจ (Economic Component=E) เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจที่เป็นทั้งโอกาสและ
ภาวะคุกคามต่อการดําเนินกิจการในองค์การ
3. สังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Component=S) เป็นการวิเคราะห์สภาพ
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นทั้งโอกาสและภาวะคุกคามต่อการดําเนินกิจการในองค์การ
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4. เทคโนโลยี (Technology Component=T) เป็นการวิเคราะห์สภาพทางเทคโนโลยีที่เป็น
ทั้งโอกาสและภาวะคุกคามต่อการดําเนินกิจการในองค์การ
นอกจากนี้ Certo and Peter (1991) กล่าวว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ในอนาคต มีเทคนิคการวิเคราะห์ดังนี้
1. วิเคราะห์แนวโน้มจากการศึกษาเอกสาร
2. คาดคะเนโดยใช้สติปัญญาและประสบการณ์
3. คาดคะเนแนวโน้มโดยใช้วิธีการเชิงสถิติ
4. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ใช้เทคนิควิธีสัมภาษณ์แบบ EFR หรือ EDFR
6. ใช้เทคนิค Delphi
7. วิเคราะห์ผลกระทบ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็ง (Strength) และ
จุดอ่อน (Weakness) มีหลักที่นิยมใช้ทั่วไปคือหลักที่เรียกว่า 4 Ms ซึ่งมีรายละเอียดคือ
1. บุคลากร (Man: M1) เช่น ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรในองค์การ
2. เงิน (Money: M2) เช่น การจัดสรรเงิน งบประมาณ การระดมทรัพยากร ปริมาณ
และคุณภาพการใช้เงินและงบประมาณ ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ
3. วัสดุอุปกรณ์ (Material: M3) เช่น ปริมาณและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ในองค์การ
การแบ่งปันและการหมุนเวียนการใช้วัสดุอุปกรณ์ในองค์การ ฯลฯ
4. การบริหารจัดการ (Management: M4) เช่น การวางแผน การจัดระบบในองค์การ
การแต่ง ตั้ง และมอบหน้า ที ่รับ ผิด ชอบ การกระจายอํา นาจ การมีส่ว นร่ว มของบุค ลากรในองค์ก าร
การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การควบคุม กํากับและติดตามงาน ฯลฯ
การวิเคราะห์เพื่อจัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็นในการบริหารองค์การ
จากมากไปหาน้อย โดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNIModified) (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล
ว่องวานิช, 2542)
(I – D)/D
สูตร PNIModified =
I = สภาพที่พึงประสงค์
D = สภาพปัจจุบัน
สมยศ นาวีก าร (2544) กล่า วว่า ระดับ ของยุท ธศาสตร์แ บ่ง เป็น 3 ระดับ คือ
ยุทธศาสตร์ระดับองค์การ ยุทธศาสตร์ระดับธุรกิจ และยุทธศาสตร์ระดับหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ยุท ธศาสตร์ร ะดับ องค์ก ารหรือ สถาบัน (Corporate Strategy) มี 3 ลัก ษณะคือ
1.กลุ่มยุทธศาสตร์ทางด้านการเสริมสร้างและเติบโต เช่น ยุทธศาสตร์การขยาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุท ธศาสตร์ก ารบูร ณาการ ยุท ธศาสตร์ก ารร่ว มลงทุน ยุท ธศาสตร์ก ารสร้า งนวัต กรรม ฯลฯ
2.กลุ่มยุทธศาสตร์ทางด้านการรักษาสภาพเดิมหรือการอยู่คงที่ เช่น ยุทธศาสตร์การรักษา ยุทธศาสตร์
การเก็บ เกี ่ย วผลประโยชน์ ฯลฯ 3.กลุ ่ม ยุท ธศาสตร์ท างด้า นการลดขนาดหรือ การประหยัด เช่น
ยุทธศาสตร์หมุนกลับ ยุทธศาสตร์การขายแบบเลิกกิจการ ฯลฯ
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2.ยุท ธศาสตร์ร ะดับ ธุร กิจ หรือ ระดับ คณะหรือ ระดับ ฝ่า ย (Business
Strategy)
มี 4 ลัก ษณะคือ 1.ยุท ธศาสตร์ค วามเป็น ผู ้นํ า 2.ยุท ธศาสตร์ทํ า ให้เ กิด ความแตกต่า ง 3.ยุท ธศาสตร์
เน้นต้นทุน 4.ยุทธศาสตร์เน้นการทําให้เกิดความแตกต่าง
3.ยุทธศาสตร์ระดับหน้าที่หรือระดับแผนกหรือระดับฝ่าย (Functional Strtegy) เช่น
ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต ยุทธศาสตร์ด้านการจัดซื้อ
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ฯลฯ
จากการศึก ษาแนวทางการพัฒ นายุท ธศาสตร์ข ้า งต้น ได้ส ัง เคราะห์ก ารพัฒ นา
ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนจาก Koontz and Weihrich (1990), Wheelen and Hunger (2012) เป็น
3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ SWOT โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม
2. การกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน (Strategy Formulation) โดยใช้ TOWS
Matrix
3. การปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
McNamara (2008) ได้ ทํา วิ ท ยานิ พ นธ์ ปริ ญ ญาดุษ ฎี บั ณ ฑิต สาขาภาวะผู้ นํ า และ
การเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยแอนทิโอค เรื่องการปลูกฝังการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในระดับอุดมศึกษา:
วิธีการศึกษาแบบผสมผสานในยุทธศาสตร์ความเป็นผู้นําและการเปลี่ยนแปลง ดําเนินการวิจัยเชิงผสมผสาน
(Mixed method design) โดยการนําทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ผู้ นํ า ที่ ทํ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ ก ารศึ ก ษาดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ความตระหนั ก
ด้านความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน โดยจัดโปรแกรมค้นคว้าวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตร
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มสี เ ขี ย วในสถานศึ ก ษา ใช้ วิ ธี ก ารสํ า รวจโดยใช้
แบบสอบถามและการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารจากวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย 86 แห่ ง ในสหรั ฐ อเมริ ก า
ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยทํ า การสั ม ภาษณ์ กั บ บุ ค ลากรที่ ทํ า หน้ า ที่ ใ ห้ ก ารแนะนํ า กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจํานวน 20 คน ลักษณะของคําถามประกอบด้วย 1. องค์ประกอบใดมีความจําเป็น สําหรับ
การเริ่ ม ต้ น และนํ า ไปสู่ ค วามพยายามในการเปลี่ ยนแปลงที่ ป ระสบผลสํ า เร็จ ในการปลู ก ฝั ง การพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในสถานศึกษา 2. กระบวนการใดที่จะใช้ในการบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอย่างลึกซึ้ง
โดยใช้แบบสอบถามและให้ผู้ตอบได้ตอบทางระบบออนไลน์ คําถามถูกพัฒนามาจาก Survey Monkey
ประกอบด้วย คําถามแบบปลายเปิดและปลายปิด จํานวน 57 ข้อ และคําถามเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ ใช้เวลาทํา
ประมาณ 20 นาที ส่วนการสัมภาษณ์ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured) ทางโทรศัพท์
แก่ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในสถานศึกษาจํานวน 10 สถาบัน สถาบันละ 2-3 คน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสําคัญ (themes) องค์ประกอบ (factors) และยุทธศาสตร์กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง (change process strategies) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงที่ใช้และ
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ระบบการสนั บ สนุ น ที่ ท างสถาบั น นํ า มาใช้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ และมี ค วามก้ า วหน้ า
ในการบรรลุจุดมุ่งหมายของความริเริ่มในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
Addington (2011) ได้ทําวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
The Gladys, W. and David, H. Patton College of Education and Human Services ประเทศสหรัฐอเมริกา
เรื่ อ งการศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า: มุ ม มองการศึ ก ษาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เนื้อหาของหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางสําหรับ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้พื้นฐานทางทฤษฎี และประยุกต์
วิธีการคุณภาพเชิงธรรมชาติซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อค้นหาสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมโลกที่เป็นจริงและได้รับ
การเปิดเผยออกมาตามธรรมชาติ และความจริงเหล่านี้ไม่ได้รับการเหลียวแลมาก่อนหน้านี้ โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิดกับนักศึกษาในท้องถิ่นและบุคลากรที่ทํางานในหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง พบว่า การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของการพัฒนา และจําเป็น
ต้องนํากลไกที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมาเชื่อมโยง
เข้าด้วยกันและนําไปสู่การปฏิบัติ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างทางวัฒนธรรมเป็นกลไกที่นําไปสู่
การบรรลุ ซึ่ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ เหล่ า นี้ ชุ ม ชนจํ า เป็ น ต้ อ งประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกและ
จัดลําดับความสําคัญตามกรอบของการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม
Packard (2007) ได้ ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ด้านสิ่งแวดล้อม ในวิทยาลัย College of Arts and Sciences สหรัฐอเมริกา เรื่องการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
และมิติของความยั่งยืน: การวิเคราะห์หลักสูตรของThe Cuyahoga Valley Environmental Education Center
(CVEEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบัน ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับความยั่ง ยืนที่ มีอิ ทธิพ ลต่ อหลั กสู ตรการศึ กษาด้า นสิ่ งแวดล้ อม สํา รวจโครงการที่ ส่ง เสริ มการศึ กษา
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในสหรั ฐ อเมริ ก า ทํ า การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรหลั ก และครู ที่ ทํ า งาน
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบ guiding Questions และ ใช้แบบการสังเกตแบบ field observation
notes และ interview notes ใช้ เวลา 4 วัน ทํา การทบทวนหลั กสู ตรและจัด โปรแกรมให้นั กศึ กษา
ฝึก กระบวนการตั ดสิ น ใจโดยใช้ บ ทบาทสมมุ ติ เพื่ อ ฝึ ก กระบวนการตั ด สิ น ใจโดยใช้ ระบบนิ เวศเป็ น ฐาน
(ecocentrically based decisions) รายละเอียดของโปรแกรมเป็นการให้การศึกษา 3 มิติคือ ความยั่งยืน
(sustainability) เศรษฐศาสตร์ (economic) และขอบเขตทางสังคม (social domain) มีการจําแนกข้อมูลจาก
ภู มิ ภ าคชี ว ภาพเป็ น ฐานในการเรี ย นการสอน วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากกรอบของจุ ด ประสงค์ โ ปรแกรม
เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนําไปสร้างกรอบและ
กําหนดโปรแกรมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ., 2545ก)ได้ทําวิจัยเอกสาร
เรื่ อ งการสั ง เคราะห์ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อสังเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยรวบรวมและ
สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล จากงานวิ จั ย ของหน่ ว ยงานและของบุ ค คลที่ พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ร ะหว่ า งปี 2533-2544
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แหล่งข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าได้แก่ หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดกองวิชาการศึกษา กรมวิชาการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และจากเว็ บ ไซต์ ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยมี ผ ลวิ จั ย พบว่ า ครู ข าดทั ก ษะ ความรู้
ความเข้า ใจในการจัด การเรีย นการสอนเกี่ ยวกับ การอนุ รัก ษ์สิ่ งแวดล้อม และไม่ สนใจเข้า ร่ว มกิ จกรรม
ด้านอนุรักษ์และยังพบปัญหาระดับมากในด้านงบประมาณ ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มในสถานศึ ก ษา ด้ า นการบริ ห ารงานสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในสถานศึกษาและด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา
คงศักดิ์ ธาตุทองและ งามนิตย์ ธาตุทอง (2550) ได้ทําวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพของสิ่งแวดล้อม
ศึกษาของโรงเรียน เกี่ยวกับหลักสูตร นโยบายและแผนปฏิบัติการ การศึกษาลักษณะหรือวิธีการที่โรงเรียน
ต่า งๆ ใช้ ใ นการจั ด กิจ กรรมสิ่ง แวดล้ อมศึ กษา การศึ กษาปัญ หา อุ ปสรรคและแนวทางแก้ไ ข ตลอดจน
ข้อ เสนอแนะในการปฏิบั ติ งานด้า นสิ่ง แวดล้ อมศึ กษาของโรงเรี ย น สรุป กระบวนการสิ่ งแวดล้ อ มศึ ก ษา
(Environmental process) ของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย
เชิงบรรยาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนา แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และ
กล้ อ งถ่ า ยภาพ สํ า หรั บ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ใช้ ก ารสนทนากลุ่ ม การสั ม ภาษณ์ และการสั ง เกต
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาและโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
ในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ กาฬสินธุ์ จํานวน 20 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนา
ประกอบด้วย ครูจํานวน 100 คน และนักเรียนจํานวน 140 คน ผลการวิจัย พบว่า มีเพียง 6 โรงเรียนเท่านั้น
ที่ให้ความสําคัญประเด็นสิ่งแวดล้อมศึกษาและระบุไว้ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ด้านระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
เกี่ยวกับการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูและนักเรียน พบว่าครูและนักเรียนเข้ามา
มี ส่ ว นร่ ว มอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย แสดงว่ า ระดั บ ความร่ ว มมื อ ในการทํ า กิ จ กรรมต่ า งๆ ของครู แ ละนั ก เรี ย น
ในภาพรวมอยู่ในระดับต่ํามาก สะท้อนให้เห็นว่า ครูและนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยสนใจที่จะร่วมในกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมักจะเป็นเฉพาะกลุ่มผู้ดําเนินการเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า กระบวนการ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มยั ง อยู่ ใ นวงจํ า กั ด คนส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม ซึ่ ง อาจจะมาจาก
หลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร บางกิจกรรมไม่เปิดกว้างให้คนอื่นนอกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม
หรือไม่เห็นความสําคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
ประสาน ตั ง สิ ก บุ ต ร ไพบู ล ย์ อุ ปั น โน และรั ช ชุ ก าญจน์ ทองถาวร (2550) วิ จั ย เรื่ อ ง
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไทยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่
ลํ า พู น ลํ า ปาง) เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ เ น้ น การจั ด การศึ ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาในโรงเรี ย น และ
ความสัมพันธ์ที่มีกับชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนําเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ศึกษาให้ เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรียนไทยต่อ ไป กลุ่ม ตัวอย่า งคือโรงเรียนในจังหวัด เชียงใหม่ ลําพู น
ลําปาง จํานวน 23 โรงเรียน โดยการคัดเลือกประชากรแบบ Multi stage sampling พิจารณาจากประเภท
ขนาด โอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ความแตกต่างทางสังคม เศรษฐกิจเมือง แล้วนําไปคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษา 11 โรงเรีย น มัธยมศึ กษา 12 โรงเรีย น
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วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะจง และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาข้อมูล เครื่องมือการวิจัย
เป็ น การสร้ า งคํ า ถามเพื่ อ การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะจงและการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ประมวลผลข้อมูลโดยจําแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามประเภทและขนาดของโรงเรียน จัดหมวดหมู่ข้อมูล
ตามประเด็นการศึกษารายโรงเรียน โดยใช้ตารางการวิเคราะห์ประกอบ เพื่อให้ค่าน้ําหนักในการวิเคราะห์
ความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา จากนั้นนําผลการวิเคราะห์มาสังเคราะห์
เพื่อเสนอประเด็นสําคั ญที่ต้องให้ความสนใจเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับ บริบทโรงเรีย น
ที่เหมาะสมต่อไป ผลการวิจัยพบว่า นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาที่โรงเรียนเข้าใจ ยังเน้นเฉพาะด้านการจัด
ภูมิทัศน์ประเภทสวนสวยโรงเรียนงามเท่านั้น ด้านการพัฒนาครูพบว่าโรงเรียนยังไม่มีการพัฒนาศักยภาพครู
ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมได้ตรงตามหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา ไม่ให้ความสนใจอย่างจริงจัง
ที่จะพัฒนาครูให้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและจริงจัง ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน พบว่า ความร่วมมือส่วนใหญ่จะเป็นการขอการสนับสนุนด้านทรัพยากรเท่านั้น ไม่ได้เน้นด้านวิชาการ
หรือภูมิปัญญาชุมชนมากนัก รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน และกับ
ชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้องแทบจะไม่มีเลย ด้านกรอบการจัดการหลักสูตร พบว่าในระดับมัธยมยังคงจัดการเรียน
การสอนที่ระบุในกลุ่มสาระเท่านั้น ไม่มีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระส่วนใหญ่สอนให้ผู้เรียนเห็นอาการของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับมหภาค แต่ไม่สามารถสอนในเรื่องการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
ได้เลย
วรรณภา นิติมงคลชัยและเพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ (2010: 188-196) ได้วิจัยอนาคตภาพ
แนวทางการดําเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2550-2559) โดยแบ่ง
การวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาพแนวทางการดําเนินงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้าจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจํานวน 20 คน
ด้ ว ยเทคนิ ค การวิ จั ย อนาคตภาพแบบเดลฟาย และระยะที่ 2 ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ โอกาสของ
แนวทางการดํ า เนิ น งานสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้ า จากบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจํานวน 21 คน ด้วยเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย กลุ่มตัวอย่างทั้งผู้เชี่ยวชาญและ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้ ว ยแบบสั ม ภาษณ์ และแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ และค่าความต่างระหว่างค่าฐานนิยมกับค่ามัธยฐาน ผลการวิจัยพบว่า ในด้านการดําเนินงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในและนอกระบบ ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความสําคัญกับ
สิ่งแวดล้อ มศึกษาโดยกําหนดเป็นนโยบาย วิสัย ทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน และควรให้ค วามสําคั ญ
ในการจัดทําหลักสูตรและสามารถเชื่อมโยงนโยบายการจัดทําหลักสูตรและเนื้อหาสาระด้านสิ่งแวดล้อม
ศึกษากับนโยบายการศึกษาแห่งชาติได้
นิ น าวาลย์ ปานากาเซ็ ง (2551: 122-131) ได้ ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ เรื่ อ งศึ ก ษา
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการศึกษาและเสนอแนวทางการจัดการศึกษา
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เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่างคือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จํานวน 103 โรงเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการจัดการศึกษา ประกอบด้วย (1) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
บนพื้นฐานทรัพยากรและความสามารถของโรงเรียนจํานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้บริหารมืออาชีพ
การบริ หารต้น ทุน การบริหารบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ การบริห ารจัดการประสิทธิผล และการพัฒนา
ภาพลั ก ษณ์ ส ถานศึ ก ษา (2) การสร้ า งความสามารถในการตอบสนองความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร
ทางการศึกษา จํานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวิถี
อิสลามอย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล การจัดกระบวนการเรียนรู้และ
กิจ กรรมโดยเน้ น ผู้เรีย นเป็ นสํ าคั ญ เพื่ อให้ผู้ เรีย นดํ า รงชีวิ ต อย่ างสัน ติ สุข ครู และบุ คลากรสายสนั บสนุ น
การสอนมื อ อาชี พ การดํ า รงไว้ ซึ่ ง เอกลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา และการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล
(3) การสร้างความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและสากลจํานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่
การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
อภิญญา แก้วชื่น (2549: 300) ได้ทําวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เรื่ อ งรู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล
และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลและ
การพั ฒนาที่ ยั่งยืน โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญ 7 คน สําหรับการเลือ กสนามวิจั ย
กํ า หนดให้ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจํ า นวน 5 คน เสนอชื่ อ โรงเรี ย น
ในเขตภาคเหนือ และเลือกโรงเรียนที่มีผู้เลือกซ้ํากันมากที่สุดจํานวน 2 โรงเรียน หลังจากนั้นจึงเก็บข้อมูล
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า ใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ประการ คือ 1.การสร้างยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน 2.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 3.การสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
4.การมีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการพัฒนา
ศุภาพร ผิวงาม (2549: 48-54) ได้ทําวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อ มในสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน อํา เภอด่ านช้าง จังหวัดสุพ รรณบุ รี โดยใช้วิ ธี
การวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3
อําเภอด่านช้าง จํานวน 32 โรงเรีย น ซึ่งกําหนดโดยใช้ตารางเครจซี่ และมอร์แกน การสุ่มตัวอย่างใช้วิ ธี
การสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริหารและกลุ่มครูมีความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งผลให้การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร จึงเสนอแนวทาง
ในการพั ฒ นาการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในสถานศึ ก ษาว่ า ควรมี ก ารสํ า รวจแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมในการสร้างจิตสํานึกดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน กําหนดผู้รับผิดชอบ
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ให้ชัดเจนและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการกําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน รวมถึง
ให้ความรู้กับครูในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ธงชัย สมบูรณ์ (2549: 133-138) ได้วิจัยเรื่องการศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย
ทําการศึกษาใน 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านหลักสูตร พบว่า ด้านผู้เรียน ต้องให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ เ พื่ อ 1) มี ค วามสามารถในการแยกแยะพิ จ ารณาถึ ง ความเป็ น เหตุ เ ป็ น ผลและ
ความสมเหตุสมผลของการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดี 2) มีความสามารถ
ในการศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งออกไปจากกรอบเดิ ม 3) การไตร่ ต รองเชิ ง จริ ย ธรรม ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งได้ รั บ
การ “ศัลยกรรมความคิด” ในสิ่งที่ดีงามและ 4) ผู้เรียนมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบ
ต่อการกระทําของตนเองที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้สอนจะต้องไม่สร้างความอึดอัดทั้งทางกายและ
ใจแก่ผู้เรียน จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองเป็นผู้สร้าง “พื้นที่สมอง” ให้กับผู้เรียน ต้องพยายามสร้าง
ความคิดใหม่ เรียนรู้ไปพร้อมกับสิ่งเดิม รู้จักผสมผสานกระบวนการเรียนการสอนระหว่าง “ทฤษฎีวิธีวิทยา
และกิจ กรรม” ซึ่ งหมายถึ ง สภาวการณ์ข้ อ ความรู้ ที่ เด็ ก พึง ได้รั บ ทั้ง ประโยชน์ ในปั จจุ บั นและในอนาคต
ในด้านหลักสูตรจะต้องคํา นึงถึงสถานการณ์ที่พลเมื องจะต้องตระหนักและมี จิตสํานึกร่วมกัน กล่าวคื อ
1) ให้ความเคารพต่อชีวิตทั้งมวล 2) ไม่ใช้ความรุนแรง 3) แบ่งปันผู้อื่น 4) รับฟังคนอื่นให้เกิดความเข้าใจ
5) สงวนรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลกและ 6) สร้างความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
โสมฉาย บุญญานันต์ (2549) ได้ทําวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมการปลูกฝังจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม: การวิจัย
พหุเทศะกรณีเพื่อการออกแบบและประเมินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อพัฒนาทฤษฎี
โปรแกรมการปลูกฝังจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติการปลูกฝัง
จิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อมดีเด่นที่อยู่ในบริบทที่แตกต่างกันจํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ กรณีศึกษาที่ 1 โรงเรียน
ที่ใช้หลักสูตรของโครงการรุ่งอรุณและมีที่ตั้งอยู่นอกตัวเมือง กรณีศึกษาที่ 2 โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรของ
โครงการรุ่งอรุณและมีที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง กรณีศึกษาที่ 3 โรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรขึ้นเองและมีที่ตั้งอยู่
นอกตัวเมือง และกรณีศึกษาที่ 4 โรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรขึ้นเองและมีที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง ผลการศึกษา
พบว่า โปรแกรมปลูกฝังจิตสํานักต่อสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนต้องมี 4 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่ 1.การร่วมมือรวมพลังของภาคี 3 ฝ่าย ได้แก่ บ้าน โรงเรียน และศาสนา 2.รูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย มีการบูรณาการเนื้อหาวิชา และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตนเอง 3.การปลูกฝังเรื่องภูมิปัญญาอาชีพในท้องถิ่นที่เป็นการอยู่อาศัยอย่างพึ่งพิง
กับธรรมชาติ 4.การปลูกฝังให้นักเรียนรู้วิธีอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปกับมีจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม
ปฐมเกี ยรติ ไชยคํ า (2555 :425-432) ได้ วิจัย เรื่ องทฤษฎีฐ านรากของโรงเรี ยนผู้นํ า
การเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทฤษฎี
ฐานรากของโรงเรียนผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ในบริบท
โรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไทย โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานใน 3 ขั้นตอนคือ 1.การเก็บข้อมูลและ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ประกอบด้วยการถอดบทเรียน การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ระดับลึก
การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม การบั น ทึ ก สิ่ ง บั น ทึ ก และตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล โดยใช้ เทคนิ ค
Triangulation 2.การตรวจสอบเพื่ อ ยื น ยั น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ สรุ ป เชิ ง ทฤษฎี โดยให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
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ทําการตรวจสอบ 3. การศึกษาความเป็นไปได้ในการนําข้อสรุปเชิงทฤษฎีไปใช้ โดยใช้แบบสอบถามผู้บริหาร
โรงเรียนที่เป็นแกนนําเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเลือกแบบเจาะจง 30 โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียน
ขนาดเล็ก 10 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 15 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดใหญ่ 5 โรงเรียนที่มีคุณสมบัติคือ
1.เป็ น โรงเรี ย นที่ ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในโรงเรี ย นและชุ ม ชน
2.เป็นโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลในระดับชาติ 3.เป็นโรงเรียนที่หน่วยราชการที่ส่งเสริมการบริหาร
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มพิ จ ารณาและเจาะจงเลื อ ก ผลการวิ จั ย พบว่ า ทฤษฎี ฐ านรากของโรงเรี ย นผู้ นํ า
การเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน กําหนดเป็น 4 หมวดคือ 1) ลักษณะ
ของโรงเรียนผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ประกอบด้วย
ความหมายของโรงเรียนผู้นําการเปลี่ยนแปลงตามมุมมองของผู้ที่อยู่ในปรากฏการณ์ การก่อตัวขึ้นเป็น
การบริ ห ารจั ด การเชิ ง ระบบ ที่ เ น้ น ความยั่ ง ยื น พฤติ ก รรมของบุ ค ลากร การเป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ และ
การเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 2) เงื่อนไขและกระบวนการเกิดเป็นโรงเรียนผู้นํา การเปลี่ยนแปลง จําแนกเป็น
เงื่ อ นไขผู้ บ ริ ห าร เงื่ อ นไขภายใน เงื่ อ นไขภายนอก 3) การดํ า รงอยู่ ข องโรงเรี ย นผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลง
ประกอบด้วยการจัดทําเป็นแผนกลยุทธ์ การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบพลวัต คือมีการต่อเนื่อง ยกระดับ
และมีตัวชี้วัด 4) ผลที่ตามมาจากการเป็นโรงเรียนผู้นําการเปลี่ยนแปลงทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบ
และพบว่าความแตกต่างของโรงเรียนแกนนําเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ประสบผลสําเร็จตามข้อสรุป
เชิงทฤษฎี คือ ไม่ มีการจัดทํ าแผนพัฒ นาด้านการบริหารจัดการสิ่ง แวดล้อมในโรงเรี ยนและชุ มชนที่เน้ น
ความยั่งยืน ผู้นําขาดจุดเน้นในการสื่อสารถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ไม่มีการสร้างการมีส่วนร่วม
แบบหุ้นส่วน ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้แบบพลวัต และขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ควง มุ ก สง (2534) ได้ วิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษากระบวนการวางแผนในโรงเรี ย น สั ง กั ด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเปรียบเทียบและเสนอแนะ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนตามกระบวนการวางแผนคือก่อนวางแผน วางแผน ปฏิบัติตามแผน
ติดตามและประเมินผล ผลการศึกษาวิจัย พบว่า สภาพตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารโรงเรียนตาม
ทัศนะของผู้บริหารและครูอาจารย์โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบทัศนะของ
ผู้บริหารในขนาดโรงเรียนต่างกันที่มีต่อกระบวนการวางแผนไม่แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสําคัญ .05 และ
ผลการเปรียบเทียบทัศนะของครูอาจารย์ในขนาดโรงเรียนต่างกันที่มีต่อกระบวนการวางแผนไม่แตกต่างกัน
ที่ระดับความมีนัยสําคัญ .05
ขจรเกี ย รติ มานิ ก ลั ก ษณ์ (2543) ได้ วิ จั ย เรื่ อ งกระบวนการวางแผนในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติตาม
กระบวนการวางแผน เปรี ย บเที ย บและศึ ก ษาปั ญ หาการปฏิ บั ติ ต ามกระบวนการวางแผนในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยใช้กรอบแนวคิดกระบวนการวางแผน
ประกอบด้ ว ย ขั้ น ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หาและความต้ อ งการ ขั้ น กํ า หนดแผน ขั้ น นํ า แผนไปปฏิ บั ติ
ขั้นติดตามประเมินผล ผลการศึกษาวิจัย พบว่า บุคลากรโดยรวม และจําแนกตามสภาพและขนาดโรงเรียน
เห็นว่าขั้นกําหนดแผน ขั้นนําแผนไปปฏิบัติ ขั้นติดตามประเมินผล แต่ละขั้นตอนอยู่ในระดับปานกลาง
ดนั ย กิ ติภ รณ์ (2544) ได้วิ จัย เรื่อ งดัช นีชี้ วั ดการพั ฒนาที่ยั่ งยื น ของประเทศไทย โดยมี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อสร้า งเครื่อ งมื อสํ าหรั บชี้ วัด ระดับ การพัฒ นาที่ยั่ ง ยืน อั นประกอบด้ว ย 3 ดั ชนี ชี้วั ด คื อ
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ดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาด้านสังคม และดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยศึ กษาวิธี การ หลั กเกณฑ์ และคัด เลือ กดั ชนีชี้ วัดที่ สอดคล้ องกับแนวคิ ดหรือทฤษฎี
การพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น รวมถึ งทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การพั ฒ นาด้ า นสั งคม เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดย
การคัดเลือกจะเน้นการคัดเลือกดัชนีที่สามารถใช้วัดผลได้จริงทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณและมุ่งเน้น
ศึกษาลักษณะการพัฒนา ที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบระดับการพัฒนาในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้
เห็นแนวโน้มของการพัฒนาประเทศตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนว่ามีทิศ ทางและแนวโน้มเป็นอย่างไร
โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้จากการรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2533-2540 ประเทศไทย มีการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยปรากฏว่าค่าดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยลดลงจาก 0.65 ในปี พ.ศ.2533
เหลือเพียง 0.52 ในปี พ.ศ.2540 โดยค่าดัชนีลดลงร้อยละ 20 โดยเฉพาะค่าดัชนีการพัฒนาด้านสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ล ดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และผลการศึ ก ษาพบว่ า สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทาง แนวคิ ด หรื อ กลยุ ท ธ์
ในการพัฒนาประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญ
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า งานวิจัยยังไม่เพียงพอต่อการตอบคําถามการวิจัย
ที่ว่า ยุท ธศาสตร์บ ริห ารโรงเรี ยน เพื่ อเสริม สร้ างการพัฒ นาสิ่งแวดล้อ มที่ยั่ งยื นควรเป็น อย่ างไร ด้ว ยว่ า
โรงเรียนซึ่งเป็นองค์การทางการศึกษาที่มีหน้าที่ในการพัฒนาคน ควรมียุทธศาสตร์บริหารโรงเรียน ดัง UNEP
(2010) ระบุว่า ควรกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับ Ellsworth
(2000) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจะสําเร็จได้นั้นต้องการยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับบริบทและความคาดหวังของสังคม ดังนั้นการวิจัยฉบับนี้จึงมีความคิดใหม่
ที่จะทําวิจัยให้ได้คําตอบใหม่ในเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจ ัย ครั ้ง นี ้ม ีว ัต ถุป ระสงค์ คือ 1)เพื ่อ ศึก ษาสภาพปัจ จุบ ัน และสภาพที ่พ ึง ประสงค์ข อง
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 2) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง
จุด อ่อ น โอกาสและภาวะคุก คามของการบริห ารโรงเรีย นในเครือ มูล นิธิฯ เพื่อ เสริม สร้า งการพัฒ นา
สิ ่ง แวดล้อ มที ่ยั ่ง ยืน 3) เพื ่อ พัฒ นายุท ธศาสตร์ก ารบริห ารโรงเรีย นในเครือ มูล นิธ ิฯ เพื ่อ เสริม สร้า ง
การพัฒ นาสิ ่ง แวดล้อ มที ่ยั ่ง ยืน การวิจ ัย ครั ้ง นี ้เ ป็น การวิจ ัย เชิง พรรณนา ด้ว ยการใช้ว ิธ ีเ ก็บ ข้อ มูล
แบบผสมผสาน โดยใช้ร ะเบีย บวิธีวิจ ัย ดัง นี ้ ประชากรที ่ใ ช้ใ นการวิจัย คือ โรงเรียนในเครือมูล นิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จํานวน 15 โรงเรียน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงและความเที่ยง และ
แบบประเมินยุทธศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบความตรง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยด้วยการใช้สถิติ
เชิ ง พรรณนาประกอบด้ ว ย ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ า ดั ช นี PNIModified
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
โดยออกแบบการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 3 ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 5 พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินวิจัยนําเสนอในภาพที่ 3.1
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1. ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของ
การบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯทุกโรงเรียน จํานวน 15 โรงเรียน
2.ผู้ให้ข้อมูล: (1.) ผู้บริหารโรงเรียน
(2.) ครู
(3.) ผู้ปกครอง
(4.) นักเรียน
-ผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการและหัวหน้าฝ่าย โดยเก็บข้อมูลจาก
ทุกคน
-ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (1976)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
4. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิต:ิ ความถี่ ร้อยละ X
S.D.

2.วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและ
ภาวะคุกคามของ
การบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

1. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
2. หาความต้องการจําเป็น โดยใช้ค่า PNIModified
3. เรียงลําดับความต้องการจําเป็น
4. วิเคราะห์ SWOTจากค่าดัชนี PNIModified และ
แบบสอบถามปลายเปิด
5. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ : ค่าดัชนี PNIModified
และความถี่

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. สภาพปัจจุบันและ

สภาพที่พึงประสงค์ของ
การบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน

2. ความต้องการจําเป็น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภาวะคุกคามของ
การบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
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วิธีดาํ เนินการวิจัย

3. ร่างยุทธศาสตร์
การบริหาร
โรงเรียนในเครือฯ

1. จัดทําตารางเมตริกซ์
2. จับคู่ (WT) (WO) (ST) (SO)
3. จัดทําร่างยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ
และเป้าหมายความสําเร็จ

3.ร่างยุทธศาสตร์
การบริหารโรงเรียน
ในเครือฯ ฉบับที่ 1

4. ตรวจสอบ
ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้
ของร่างยุทธศาสตร์
การบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

1. ผู้ให้ข้อมูล: ผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิฯ, คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ,
ผอ., รองผอ., หน.ฝ่าย, ครู, ผู้ปกครอง,
นักเรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบประเมินยุทธศาสตร์
3. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของร่างยุทธศาสตร์ฯฉบับที่ 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายบุคคล
4. วิเคราะห์ข้อมูลด้วย: X S.D. และ
การวิเคราะห์เนื้อหา
5. ปรับปรุงยุทธศาสตร์ตามคําแนะนําของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของ
ร่างยุทธศาสตร์ฯ
ฉบับที่ 1
5.ร่างยุทธศาสตร์
การบริหารโรงเรียน
ในเครือฯ ฉบับที่ 2

5. พัฒนา
ยุทธศาสตร์
การบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

1. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
ร่างยุทธศาสตร์ฯฉบับที่ 2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการจัดสนทนากลุ่ม
(Focus Group)
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
3. ปรับปรุงยุทธศาสตร์ตามคําแนะนําของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของ
ร่างยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2
7. ยุทธศาสตร์การบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย (ต่อ)

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ดํา เนิน การออกแบบประชากรและผู้ใ ห้ข้อ มูล ออกแบบเครื่อ งมือ และออกแบบการวิเ คราะห์
ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยและผู้ให้ข้อมูล
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ทุกโรงเรียน จํานวน 15 โรงเรียน
ผู้ให้ข้อมูลมี 4 กลุ่มคือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1.1 ผู้บริห ารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และหัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ โดยเก็บข้อมูลจากทุกคน
1.2 ครูเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการใช้สูตร
ของ Yamane (1976) โดยกําหนดความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้สูตร ดังนี้
n
=
N
1 + Ne2
เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จํานวนครูทั้งหมด
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
การแทนค่า
n
=
3,278
1 + 3,278 (.05)2
n
=
3,278
9.1950
n
=
357
คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนตามสัดส่วนประชากรในแต่ละโรงเรียน
โดยใช้สูตรดังนี้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างครูแต่ละโรงเรียน = จํานวนครูทั้งหมดแต่ละโรงเรียน x ขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
จํานวนครูทั้งหมดของมูลนิธิฯ
โดยมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างครูจาก 15 โรงเรียนดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1
ดําเนินการสุ่มตัวอย่างครู จากรายชื่อเรียงลําดับของประชากรครูทั้งหมด ด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic random sampling) โดยดําเนินการดังนี้
1. ขอทะเบีย นรายชื ่อ บุค ลากรทั ้ง 15 โรงเรีย น โดยตัด รายชื ่อ ของผู ้อํ า นวยการ
รองผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปออก

81
2. นําทะเบียนรายชื่อบุคลากรทั้ง 15 โรงเรียน มากําหนดเลขหมายประจําตัวครู
3. คํานวณช่วงของการสุ่ม (N/n)
4. ทําการสุ่มหาตัวสุ่มเริ่มต้น (Random start)
5. นับหน่วยตัวอย่างและเลือกตัวอย่างตามช่วงของการสุ่ม (Random interval) เพื่อให้ได้
จํานวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการ
1.3 ผู ้ป กครอง และนัก เรีย นเก็บ ข้อ มูล จากกลุ ่ม ตัว อย่า งโดยการคํ า นวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการใช้สูตรของ Yamane (1976) โดยกําหนดความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% โดยใช้สูตร ดังนี้
n
=
N
1 + Ne2
เมื่อ n
= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จํานวนผู้ปกครอง หรือนักเรียนทั้งหมด
e
= ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
การแทนค่า
n
=
48,832
1 + 48,832 (.05)2
n
=
48,832
123.0800
n
=
397
คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนตามสัดส่วนประชากรผู้ปกครองและนักเรียน
ในแต่ละโรงเรียน โดยใช้สูตร ดังนี้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง =
แต่ละโรงเรียน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
แต่ละโรงเรียน

จํานวนผู้ปกครองทั้งหมดแต่ละโรงเรียน x ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จํานวนผู้ปกครองทั้งหมดของมูลนิธิฯ

= จํานวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละโรงเรียน x ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จํานวนนักเรียนทั้งหมดของมูลนิธิฯ

ดํ า เนิน การสุ ่ม ตัว อย่า งผู ้ป กครอง และนัก เรีย น ด้ว ยการสุ ่ม ตัว อย่า งแบบง่า ย (Simple
Random sampling) โดยดําเนินการนับหน่วยของตัวอย่างและเลือกตัวอย่างตามช่วงของการสุ่ม (Random
interval) เพื่อให้ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 ตารางจําแนกจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผู้ให้ข้อมูล
ครู

ผู้ปกครอง

นักเรียน

กลุ่มตัวอย่าง

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

รวม
ประชากร

โรงเรียน

รองผู้อํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ

ลํา
ดับ
ที่

ผู้อํานวยการ

ผู้บริหารโรงเรียน

1 อัสสัมชัญ

1

1 1 1 1 231 25 3,111 25 3,111 25

2 เซนต์คาเบรียล

1

1 1 1 1 280 30 5,479 44 5,479 44 123

3 มงฟอร์ตวิทยาลัย

1

1 1 1 1 228 25 3,212 26 3,212 26
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4 อัสสัมชัญพาณิชยการ

1

1 1 1 1

19

5 อัสสัมชัญศรีราชา

1

1 1 1 1 397 43 4,644 38 4,644 38 124

6 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

1

1 1 1 1 253 28 3,723 30 3,723 30

93

7 อัสสัมชัญอุบลราชธานี

1

1 1 1 1 147 16 2,053 17 2,053 17

55

8 อัสสัมชัญลําปาง

1

1 1 1 1 309 34 4,046 33 4,046 33 105

9 อัสสัมชัญธนบุรี

1

1 1 1 1 346 38 5,514 45 5,514 45 133

10 อัสสัมชัญระยอง

1

1 1 1 1 188 20 3,409 28 3,409 28
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11 มงฟอร์ตวิทยาลัย
แผนกประถม
12 อัสสัมชัญแผนกประถม

1

1 1 1 1

171 19 2,390 19 2,390 19

62

1

1 1 1 1 189 20 3,172 26 3,172 26

77

13 อัสสัมชัญนครราชสีมา

1

1 1 1 1 199 22 3,223 26 3,223 26

79

77

8

336

3

336

3
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14 อัสสัมชัญสมุทรปราการ
1 1 1 1 1 244 27 4,397 36 4,397 36 104
15 อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 1 1 1 1 1 19 2 123 1 123 1 9
รวม
15 15 15 15 15 3,278 357 48,832 397 48,832 397 1,226

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
สร้างเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยมีกระบวนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
2.1 ศึก ษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ย วข้องกับ การบริห ารโรงเรีย น เพื่อเสริม สร้า ง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2.2 สร้างตารางพิมพ์เขียวตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยจําแนกตัวแปรตามนิยามศัพท์เชิง
ปฏิบัติการ
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2.3 ร่า งรายการข้อ คํ า ถามในตารางพิม พ์เ ขีย วตามกรอบแนวคิด การวิจ ัย และตาม
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ แล้วกําหนดผู้ให้ข้อมูลในแต่ละข้อคําถาม
2.4 นําร่างรายการข้อคําถามในตารางพิมพ์เขียวที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความตรงด้านเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา ความครอบคลุมตามกรอบแนวคิดการวิจัยและนิยามศัพท์
เชิงปฏิบัติการ
2.5 ปรับปรุงร่างรายการข้อคําถามในตารางพิมพ์เขียวตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.6 สร้างแบบสอบถามในการวิจัยเป็น 3 ฉบับ ประกอบด้วย
แบบสอบถามฉบับ ที ่ 1 เป็น แบบสอบถามสภาพปัจ จุบ ัน และสภาพที ่พ ึง ประสงค์
ของการบริหารโรงเรีย นในเครือ มูล นิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สําหรับเก็บข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ
และหัวหน้าฝ่าย
แบบสอบถามฉบับ ที ่ 2 เป็น แบบสอบถามสภาพปัจ จุบ ัน และสภาพที ่พ ึง ประสงค์
ของการบริหารโรงเรีย นในเครือ มูล นิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สําหรับเก็บข้อมูลจากครู
แบบสอบถามฉบับ ที ่ 3 เป็น แบบสอบถามสภาพปัจ จุบัน และสภาพที ่พ ึง ประสงค์
ของการบริหารโรงเรีย นในเครือ มูล นิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สําหรับเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองและนักเรียน
2.7 รายละเอียดในแบบสอบถามฉบับที่ 1-3 แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ
ฉบับ ที ่ 1 ประกอบด้ว ย สถานภาพ เพศ วุฒ ิก ารศึก ษาสูง สุด อายุ ระยะเวลา
การปฏิบัติงานในโรงเรียนแห่งนี้ และประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารโรงเรียน
ฉบับ ที ่ 2 ประกอบด้ว ย สถานภาพ เพศ วุฒ ิก ารศึก ษาสูง สุด อายุ ระยะเวลา
การปฏิบัติงานในโรงเรียนแห่งนี้ และประสบการณ์ในการเป็นครู
ฉบับที่ 3 ประกอบด้วย สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด และอายุ
ตอนที ่ 2 สอบถามสภาพปัจ จุบัน และสภาพที ่พ ึง ประสงค์ข องการบริห ารโรงเรีย น
ในเครือ มูล นิธิค ณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่ง ประเทศไทย เพื ่อ เสริม สร้า งการพัฒ นาสิ่ง แวดล้อ มที่ยั ่ง ยืน ใน
3 ด้าน ประกอบด้วย การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล โดยใช้แ บบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมีตัวเลือกตอบ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีสภาพปัจจุบันในระดับมากที่สุด
มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีสภาพปัจจุบันในระดับมาก
มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีสภาพปัจจุบันในระดับปานกลาง
มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับปานกลาง
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ระดับ 2 หมายถึง

มีสภาพปัจจุบันในระดับน้อย
มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีสภาพปัจจุบันในระดับน้อยที่สุด
มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที ่ 3 ข้อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม เกี ่ย วกับ การบริห ารโรงเรีย นในเครือ มูล นิธ ิค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้า งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยใช้คําถามปลายเปิด
เพื่อสอบถามว่า โรงเรียนมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคามในเรื่องใด ที่ควรนํามาใช้ในการบริหาร
โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2.8 การตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม
2.8.1 นํ า แบบสอบถามที ่ส ร้า งขึ ้น เสนออาจารย์ที ่ป รึก ษา เพื ่อ ตรวจสอบและ
ให้ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ ความตรงด้า นเนื้อ หา (Content Validity)และความชัด เจนของภาษา เพื่อ ให้
แบบสอบถามครอบคลุมและเหมาะสมกับเนื้อหาการวิจัย
2.8.2 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.8.3 นําแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่านตรวจสอบ
ความตรงด้านเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา ความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงข้อคําถาม
โดยจําแนกตามความเชี่ยวชาญและเกณฑ์การพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ตารางจําแนกผู้ทรงคุณวุฒิตามความเชี่ยวชาญและเกณฑ์การพิจารณา
ความเชี่ยวชาญ
เกณฑ์การพิจารณา
ผู้ทรง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบริหาร
ด้าน
ผู้ประเมิน ผู้มีประสบการณ์ ทํางานด้าน
คุณวุฒิ
การศึกษา การวิจัย โรงเรียนด้าน
การบริหาร การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
โรงเรียน




คนที่ 1


คนที่ 2



คนที่ 3



คนที่ 4



คนที่ 5
2.8.4 นําผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาคํานวณหาค่าความตรง
ด้านเนื้อหา เพื่อพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี
และแฮมเบลตัน (อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) ดังนี้
IOC
= ∑R
n
เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องที่มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1
∑R หมายถึง ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
n หมายถึง จํานวนผู้เชี่ยวชาญ
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1
2
3
4

ร้อยละ

จํานวน

รับคืน

ร้อยละ

ส่ง
จํานวน

อัสสัมชัญ
เซนต์คาเบรียล
มงฟอร์ตวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
พาณิชยการ
5 อัสสัมชัญศรีราชา
6 เซนต์หลุยส์
ฉะเชิงเทรา
7 อัสสัมชัญ
อุบลราชธานี
8 อัสสัมชัญลําปาง
9 อัสสัมชัญธนบุรี
10 อัสสัมชัญระยอง

จํานวน

ส่ง
รับคืน
ความสมบูรณ์
ส่ง
รับคืน
ความสมบูรณ์
ส่ง
รับคืน
ความสมบูรณ์
ส่ง
รับคืน
ความสมบูรณ์
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

ตารางที่ 3.3 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ส่ง รับคืนและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับคืน
ผู้บริหาร
ครู
ผู้ปกครอง นักเรียน
รวม
โรงเรียน
ลํา
ดับ
โรงเรียน
ที่

ความสมบูรณ์

2.8.5 ใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อคําถามที่เหมาะสม คือ ค่าดัชนี IOC รายข้อต้องมี
ค่ามากกว่า 0.50 (อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) ดังนั้นจึงคัดเลือกเอาเฉพาะข้อคําถามที่มีค่าดัชนี
IOC รายข้ออยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ได้ 136 ข้อจาก 139 ข้อ แล้วคํานวณหาค่า IOC ทั้งฉบับได้เท่ากับ 0.92
2.8.6 ปรับปรุงภาษาของข้อคําถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และให้อาจารย์
ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งก่อนนําไปทดลองใช้
2.8.7 ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ถึ ง ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง
ประเทศไทย จํานวน 15 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,226 ฉบับ ได้รับกลับคืนมาทั้ง 15 โรงเรียน จํานวน 1,213
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.94 ดังตารางที่ 3.3
2.8.8 คัดเลือกแบบสอบถามที่ตอบครบสมบูรณ์ได้จํานวน 1,186 ฉบับคิดเป็นร้อยละ
96.74 ดังตารางที่ 3.3

5 5 5 25 24 23 25 25 25 25 25 22 80 79 98.75 75 93.75
5 5 5 30 30 30 44 44 44 44 42 42 123 121 98.37 121 98.37
5 5 5 25 25 25 28 28 28 28 28 26 86 86 100.00 84 97.67

5 5 5 8 8 8 3 3 3 3 3 3

19

19 100.00 19 100.00

5 5 5 43 42 41 38 38 37 38 37 35 124 122 98.39 116 93.55

5 5 5 28 28 28 30 30 29 30 30 27 93

93 100.00 89 95.70

5 5 5 16 16 16 17 17 17 17 17 17 55

55 100.00 55 100.00

5 5 5 34 34 33 33 33 33 33 33 31 105 105 100.00 102 97.14
5 5 5 38 37 37 45 43 42 45 44 43 133 129 96.99 129 95.49
5 5 5 20 20 20 28 28 28 28 28 27 81 81 100.00 80 98.77

11 มงฟอร์ตวิทยาลัย
แผนกประถม
12 อัสสัมชัญ
แผนกประถม
13 อัสสัมชัญ
นครราชสีมา
14 อัสสัมชัญ
สมุทรปราการ
15 อัสสัมชัญเทคนิค
นครพนม

ร้อยละ

จํานวน

รับคืน

ร้อยละ

ส่ง
จํานวน

จํานวน

ส่ง
รับคืน
ความสมบูรณ์
ส่ง
รับคืน
ความสมบูรณ์
ส่ง
รับคืน
ความสมบูรณ์
ส่ง
รับคืน
ความสมบูรณ์
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

ตารางที่ 3.3 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ส่ง รับคืนและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับคืน (ต่อ)
ผู้บริหาร
ครู
ผู้ปกครอง นักเรียน
รวม
โรงเรียน
ลํา
ดับ
โรงเรียน
ที่

ความสมบูรณ์

86

5 5 5 19 19 19 19 19 18 19 19 17 62

62 100.00 59 95.16

5 5 5 20 20 20 26 26 26 26 26 25 77

77 100.00 76 98.70

5 5 5 22 22 22 26 26 26 26 25 24 79

78 98.73 77 97.47

5 5 5 27 26 26 36 35 33 36 35 35 104 101 97.12 99 95.19
5 5 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1

9

9 100.00 9 100.00

75 75 75 357 353350397394388397391373 1,226 1,213 98.94 1,186 96.74

2.9 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือ
2.9.1 นํ า แบบสอบถามที ่ผ ่า นการตรวจสอบความตรงด้า นเนื ้อ หาไปทดลองใช้ก ับ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารโรงเรียนจํานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ และหัวหน้าฝ่าย 3 คน ครูจํานวน 15 คน ผู้ปกครองจํานวน 10 คนและนักเรียนจํานวน
10 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน นําข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient)
2.9.2 ผลการตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูต รสัมประสิท ธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่าประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค สําหรับสภาพปัจจุบัน
เท่ากับ 0.94 และสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ 0.99 ซึ่งหมายถึงแบบสอบถามฉบับนี้มีความเที่ยงสูงมาก
แล้วจึงนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ฉบับที่ 1-3 มีรายละเอียด ดังนี้
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ตอนที ่ 1 วิเ คราะห์ข ้อ มูล พื ้น ฐานของผู ้ต อบแบบสอบถาม โดยใช้ส ถิต ิเ ชิง พรรณนา เพื ่อ
แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ส ภาพปัจ จุบัน และสภาพที่พึง ประสงค์ข องการบริห ารโรงเรีย นในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง หรือ มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับ
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง หรือ มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับ
มาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง หรือ มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง หรือ มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับ
น้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง หรือ มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับ
น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งเป็นคําถามปลายเปิด เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยใช้
สถิติค่าความถี่
ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจําเป็นของการบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์จุด แข็ง จุด อ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
2. วิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติ คือ ค่าดัชนี PNIModified และความถี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ S-W-O-T ด้วยการใช้
สถิติค่าดัชนี PNIModified โดยจําแนกด้านการวางแผน ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ และด้านประเมินผล โดยมี
รายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้
2.1.1 การประเมิน ความต้อ งการจํ า เป็น ของการบริห ารโรงเรีย นในเครือ มูล นิธิค ณะ
เซนต์ค าเบรีย ลแห่ง ประเทศไทย เพื ่อ เสริม สร้า งการพัฒ นาสิ ่ง แวดล้อ มที ่ยั ่ง ยืน เพื ่อ เปรีย บเทีย บ
ความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์ค าเบรีย ลแห่ง ประเทศไทย เพื่อ เสริม สร้า งการพัฒนาสิ่ง แวดล้อ มที่ยั่ง ยืน ด้ว ยการใช้เทคนิค หรือ
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การคํานวณหาค่าดัชนี Modified Priority Needs Index (PNIModified) เพื่อระบุความต้องการจําเป็นจากสูตร
PNIModified (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวานิช, 2542)
สูตร PNIModified
=
(I – D)/D
I = สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
D = สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2.1.2 กํา หนดเกณฑ์ก ารพิจ ารณาความต้อ งการจําเป็น จุด แข็ง จุดอ่อ น โอกาสและ
ภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยใช้การอิงเกณฑ์และแปลผลตามเกณฑ์ ดังนี้
2.1.2.1 กลุ ่ม ที ่ม ีค ่า ดัช นี PNIModified สูง กว่า หรือ เท่า กับ ค่ า PNIModified เฉลี่ ยของ
แต่ละด้าน หมายถึง จุดอ่อน หรือ ภาวะคุกคาม
2.1.2.2 กลุ ่ม ที ่ม ีค ่า ดัช นี PNIModified ต่ํ า กว่า ค่ า PNIModified เฉลี่ ย ของแต่ล ะด้า น
หมายถึง จุดแข็ง หรือ โอกาส
2.1.2.3 จัด ลํ า ดับ ความสํ า คัญ ตามความต้อ งการจํ า เป็น ของกลุ ่ม ที ่ม ีค ่า ดัช นี
PNIModified สูงกว่าหรือเท่า กับค่า PNIModified เฉลี่ยของแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย โดยแปลผลว่า ลําดับ
ต้นๆ ที่เป็นจุดอ่อน หรือ ภาวะคุกคาม มีความสําคัญตามความต้องการจําเป็นสูง
2.1.2.4 จัด ลํ า ดับ ความสํ า คัญ ตามความต้อ งการจํ า เป็น ของกลุ ่ม ที ่ม ีค ่า ดัช นี
PNIModified ต่ํา กว่าค่า PNIModified เฉลี่ยของแต่ล ะด้านจากมากไปหาน้อ ย โดยแปลผลว่า ลํา ดับ ต้นๆ ที่เป็น
จุดแข็ง หรือ โอกาส มีความสําคัญตามความต้องการจําเป็นสูง
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 คือ แบบสอบถามปลายเปิด ด้วยการใช้สถิติ
ค่าความถี่ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรีย ลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้า งการพัฒนาสิ่งแวดล้อ มที่ยั่ง ยืน โดยมีรายละเอีย ด
การดํ า เนิน การ คือ นํ า ความคิด เห็น ของผู ้ใ ห้ข ้อ มูล ในแบบสอบถามปลายเปิด มาจัด หมวดหมู่
แล้ว ทํา การวิเ คราะห์แ ละสัง เคราะห์ เพื ่อ หาจุด แข็ง จุด อ่อ น โอกาสและภาวะคุก คามของการบริห าร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ขั ้น ตอนที ่ 3 ร่า งยุท ธศาสตร์ก ารบริห ารโรงเรีย นในเครือ มูล นิธ ิค ณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
จัด ทํา ร่างยุท ธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือ มูล นิธิค ณะเซนต์ค าเบรียลแห่ง ประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยดําเนินการดังนี้
1. จัดทําตารางเมตริกซ์
2. นํา S-W-O-T มาใส่ตารางเมตริกซ์
3. จับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายใน กับ สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้
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3.1 จับคู่จุดอ่อน–ภาวะคุกคาม (WT) เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน(Defensive Strategy)
โดยพยายามลดจุด อ่อ น หลีก ภัย ภาวะคุก คาม และหาแนวทางดํ า เนิน การที ่จ ะทํ า ให้โ รงเรีย น
เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
3.2 จับคู่จุดอ่อน–โอกาส (WO) เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์การพลิกตัว (Turnaround-Oriented
Strategy) โดยแก้ไขจุดอ่อนและนําโอกาสที่เปิดให้มาทําประโยชน์อย่างเต็มที่
3.3 จับ คู ่จ ุด แข็ง –ภาวะคุก คาม (ST) เพื ่อ กํ า หนดยุท ธศาสตร์ข ยายขอบข่า ยกิจ การ
(Diversification Strategy) โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง หลีกภัยภาวะคุกคาม และหาแนวทางดําเนินการ
ที่จะทําให้โรงเรียนเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
3.4 จับคู่จุดแข็ง–โอกาส (SO) เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก (Aggressive Strategy) โดยนํา
จุดแข็งที่มีมาเสริมสร้างและนําโอกาสที่เปิดให้มาทําประโยชน์อย่างเต็มที่
4. จัดทําร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริม สร้า งการพัฒ นาสิ่ง แวดล้อมที่ยั่ง ยืน ฉบับ ที่ 1 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ โดยมีที่มาดังนี้
4.1 ยุทธศาสตร์หลัก กําหนดจากกรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วยการวางแผน
การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล
4.2 ยุทธศาสตร์รอง กําหนดจากกรอบแนวคิดการพัฒ นาสิ่ง แวดล้อมที่ยั่งยืน ประกอบด้วย
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การมี
ส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
4.3 วิ ธี ดํ า เนิ น การ กํ า หนดจากจุด แข็ง จุด อ่อ น โอกาส และภาวะคุก คามที ่จ ับ คู ่ร ะหว่า ง
สภาพแวดล้อมภายใน กับ สภาพแวดล้อมภายนอก
4.4 เป้าหมายความสําเร็จ กําหนดจากวิธีดําเนินการ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับที่ 1
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
1. ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวน 45 คนประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
คือ เป็น ผู ้เ ชี ่ย วชาญหรือ นัก วิช าการด้า นการบริห ารโรงเรีย นหรือ การพัฒ นาสิ ่ง แวดล้อ มที ่ยั ่ง ยืน
จํานวน 8 คน สําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ 3 คน คณะกรรมการ
ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ 3 คน ผู้อํานวยการ 4 คน รองผู้อํานวยการ 4 คน หัวหน้าฝ่าย 6 คน ครู 8 คน
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ผู้ป กครอง 5 คน นักเรีย น 4 คน สํา หรับนักเรีย นเลือ กแบบเฉพาะเจาะจง คือ คณะกรรมการนัก เรีย น
(ดังแสดงในภาคผนวก ข.)
2. เครื ่อ งมือ ในการวิจัย คือ แบบประเมิน ยุท ธศาสตร์ฯ โดยดํ า เนิน การสร้า งแบบประเมิน
ยุทธศาสตร์ ฯ ดังนี้
2.1 ประยุกต์แนวคิดการประเมินผลนโยบายของ Owens (1993) และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแบบประเมินยุทธศาสตร์ฯ
2.2 จัด ทํ า ร่า งแบบประเมิน และรายการข้อ คํ า ถามที ่ค รอบคลุม ยุท ธศาสตร์ก ารบริห าร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ฉบับ ที่ 1 เพื่อ ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ข องการนํ า ยุท ธศาสตร์ไ ปใช้ โดยแบ่ง เป็ น
5 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ประเมิน โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ(Checklist)
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์หลัก โดยใช้แบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และคําถามปลายเปิด
ตอนที่ 3 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์รอง โดยใช้แบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และคําถามปลายเปิด
ตอนที่ 4 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ โดยใช้แบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และคําถามปลายเปิด
ตอนที่ 5 ความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ข องเป้า หมายความสํ า เร็จ โดยใช้ แบบ
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และคําถามปลายเปิด
ทั้งนี้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ความเหมาะสม
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก และมีความจําเป็นเร่งด่วนในการนําไปปฏิบัติ
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมค่อนข้างมาก ควรนําไปปฏิบัติให้เกิดความสําเร็จ
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง ปฏิบัติได้ก็ดีไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดความเสียหาย
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมค่อนข้างน้อย สามารถนําไปปฏิบัติได้ตามสถานการณ์
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย และอาจไม่คุ้มค่าในการนําไปปฏิบัติ
ความเป็นไปได้
ระดับ 5 หมายถึ ง แนวปฏิ บั ติ ชั ด เจนมาก สามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง จนประสบ
ความสําเร็จ
ระดับ 4 หมายถึ ง แนวปฏิ บั ติ ชั ด เจน มี ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการนํ า ไปปฏิ บั ติ จ นประสบ
ความสําเร็จ
ระดับ 3 หมายถึ ง แนวปฏิ บั ติ ชั ด เจนพอสมควร มี ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการนํ า ไปปฏิ บั ติ
จนประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควร แต่มีความยากลําบากในการนําไปปฏิบัติ
ระดับ 1 หมายถึง แนวปฏิบัติไม่ชัดเจน เมื่อนําไปปฏิบัติอาจไม่ประสบความสําเร็จ
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2.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึก ษาและนําไปตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ฯ
3. วิเคราะห์ข้อมูล : ด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์
เนื้อหา โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้ในระดับน้อยที่สุด
4. การประเมิน ความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ข องยุท ธศาสตร์ก ารบริห ารโรงเรีย น
ในเครือ มูลนิธิมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ฉบับที่ 1 เป็นรายบุคคล มีกระบวนการดังนี้
4.1 นําร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่ อเสริม สร้ า งการพั ฒนาสิ่ ง แวดล้อ มที่ ยั่ งยื น ฉบับ ที่ 1 ส่ง ให้กับ ผู ้ท รงคุณ วุฒ ิ และผู ้มีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย
เป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนํายุทธศาสตร์ไปใช้
4.2 ส่งและรับแบบประเมินด้วยตัวเองและทางไปรษณีย์
4.3 วิเคราะห์ผลจากคําถามปลายเปิดแบบประเมินยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือ
มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น ฉบั บ ที่ 1
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น ฉบั บ ที่ 1
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายบุคคล แล้วพัฒนาเป็นร่างยุทธศาสตร์
การบริห ารโรงเรีย นในเครือ มูล นิธิค ณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่ง ประเทศไทย เพื ่อ เสริม สร้า งการพัฒ นา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 2
ผลลัพ ธ์ที่ต ้อ งการ คือ ความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ข องยุท ธศาสตร์ฯ ฉบับ ที ่ 1 และ
ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือ มูลนิธิค ณะเซนต์คาเบรียลแห่ง ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้า ง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับที่ 2
ขั้นตอนที่ 5 พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
1. ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวน 17 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะ
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เซนต์ค าเบรีย ลแห่ง ประเทศไทย ผู้ อํ า นวยการ รองผู้ อํ า นวยการ หั ว หน้ า ฝ่ า ย ครู และผู้ ป กครอง
จากขั้นตอนที่ 4 ซึ่งมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากที่สุด (ดังแสดงในภาคผนวก ข.)
2. การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯฉบับที่ 2 เป็นกลุ่ม โดยมีกระบวนการดังนี้
2.1 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวน 17 คนมาร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
2.2 นํ า เสนอร่า งยุท ธศาสตร์ก ารบริห ารโรงเรีย นในเครือ มูล นิธิค ณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 2
2.3 เปิด เวทีป ระชาพิจ ารณ์เ พื ่อ ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ใ นการนํ า
ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือ มูลนิธิค ณะเซนต์คาเบรียลแห่ง ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้า ง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับที่ 2 ไปใช้
3. ปรับ ปรุง ยุท ธศาสตร์ฯ ตามข้อ เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย ร่ว มกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา และพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์
ผลลัพ ธ์ที่ต ้อ งการ คือ ความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ข องยุท ธศาสตร์ฯ ฉบับ ที ่ 2 และ
ยุท ธศาสตร์ก ารบริห ารโรงเรีย นในเครือ มูล นิธิค ณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่ง ประเทศไทย เพื ่อ เสริม สร้า ง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น โดยใช้ร ะเบีย บวิธ ีว ิจ ัย
เชิง พรรณนา ออกแบบวิจัย โดยใช้ป ระชากรทั้ง หมดคือ โรงเรีย นในเครือ มูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรีย ลแห่ ง
ประเทศไทยทั้ง 15 โรงเรียน ออกแบบผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนจํานวน 75 คน ครูจํานวน
350 คน ผู้ปกครองจํานวน 388 คน นักเรียนจํานวน 373 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 11 คน คณะกรรมการ
บริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจํานวน 3 คน และคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิ
คณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทยจํ า นวน 3 คน ออกแบบเครื ่อ งมือ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล
ประกอบด้ ว ย แบบสอบถาม และแบบประเมิ น ยุ ท ธศาสตร์ ฯ ออกแบบการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
ด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าดัชนี
PNIModified และวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณ ภาพด้ว ยการวิ เคราะห์เนื้อ หา โดยนําเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมู ล
เป็น 7 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพปั จ จุ บั นและสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารโรงเรี ย นในเครือ มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ตอนที่ 2 ความต้องการจําเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ตอนที่ 3 ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 1
ตอนที่ 4 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 1
ตอนที่ 5 ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 2
ตอนที่ 6 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของร่างยุ ทธศาสตร์ การบริ หารโรงเรี ยนในเครื อมู ลนิ ธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 2
ตอนที่ 7 ยุทธศาสตร์ก ารบริหารโรงเรีย นในเครือมูล นิธิค ณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่ง ประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ตอนที่ 1 สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
วิเคราะห์เอกสารเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ปีการศึกษา2555 โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา2555
ข้อมูลพื้นฐาน
น้อยกว่า 25 ปี
25 – 50 ปี
51 – 75 ปี
อายุโรงเรียน
76 – 100 ปี
มากกว่า 100 ปี
รวม
กลาง
เหนือ
ตะวันออก
ภูมิภาคของโรงเรียน ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันตก
ใต้
รวม

จํานวน
1
5
6
2
1
15
6
3
3
3
0
0
15

ร้อยละ
6.67
33.33
40.00
20.00
6.67
100.00
40.00
20.00
20.00
20.00
0.00
0.00
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา2555 ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 15 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมาระหว่าง 51 – 75 ปี
มากที่สุด จํานวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ ระหว่าง 25 – 50 ปี จํานวน 5 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ระหว่าง 76 – 100 ปี จํ านวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.00 น้อยกว่า 25 ปี และมากกว่ า
100 ปี จํานวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.67 เท่ากัน ตามลําดับ เป็นโรงเรียนในภาคกลางมากที่สุด จํานวน
6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมามีจํานวนโรงเรียนเท่ากันคือ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวนภาคละ 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.00 เท่ากัน ตามลําดับ
ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ เสริ มสร้ า งการพั ฒ นาสิ่ งแวดล้ อมที่ ยั่ ง ยื น โดยการรวบรวมข้ อ มู ล
จากแบบสอบถาม และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในตารางที่ 4.2-4.4 ดังนี้
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ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ให้ข้อมูล ผู้บริหาร
ครู
ผู้ปกครอง นักเรียน
โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
(N=75) (N=350) (N=388) (N=373)

รวม (N=1,186)

จํานวน

ร้อยละ

ชาย
50
119
126
242
537
45.28
หญิง
25
231
262
131
649
54.72
อายุ
ไม่เกิน 12 ปี
0
0
0
42
42
3.54
13 – 18 ปี
0
0
0
331
331
27.91
19 – 30 ปี
0
51
72
0
123
10.37
31 – 40 ปี
16
131
144
0
291
24.54
41 – 50 ปี
22
141
145
0
308
25.97
51 – 60 ปี
31
27
25
0
83
7.00
มากกว่า 60 ปี
6
0
2
0
8
0.62
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา
0
0
0
42
42
3.54
มัธยมหรือ
เทียบเท่า
0
0
9
327
336
28.33
อาชีวศึกษา
หรือเทียบเท่า
0
3
28
4
35
2.95
ปริญญาตรี
30
267
336
0
633
53.37
ปริญญาโท
36
80
15
0
131
11.05
ปริญญาเอก
9
0
0
0
9
0.76
ระยะเวลา
ไม่เกิน 5 ปี
28
56
0
0
84
19.76
ทํางานใน
6 – 10 ปี
12
53
0
0
65
15.29
โรงเรียน
11 – 15 ปี
16
59
0
0
75
17.65
แห่งนี้
16 – 20 ปี
12
78
0
0
90
21.18
21 ปีขึ้นไป
7
104
0
0
111
26.16
ประสบการณ์ ไม่เกิน 5 ปี
4
43
0
0
47
11.06
การเป็น
6 – 10 ปี
4
66
0
0
70
16.47
ผู้บริหาร/ครู 11 – 15 ปี
23
59
0
0
82
19.29
16 – 20 ปี
20
78
0
0
98
23.06
21 ปีขึ้นไป
24
104
0
0
128
30.12
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจํานวน 1,186 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียนจํานวน
75 คน ครูจํานวน 350 คน ผู้ปกครองจํานวน 388 คน และนักเรียนจํานวน 373 คน เป็นหญิงร้อยละ 54.72
เป็ น ชายร้ อ ยละ 45.28 มี อ ายุ 13–18 ปี มากที่ สุ ด จํ า นวน 331 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.91 รองลงมาคื อ

เพศ
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41–50 ปี 31–40 ปี 19–30 ปี 51 – 60 ปี ไม่เกิน 12 ปี และมากกว่า 60 ปี ตามลําดับ มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี มากที่ สุ ดจํ า นวน 633 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.37 รองลงมาคื อ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท่ า
ปริญญาโท ประถมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า และปริญญาเอก ตามลําดับ เป็นผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูในโรงเรียนปัจจุบัน 21 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.16 รองลงมาคือ 16–20 ปี ไม่เกิน 5 ปี 11– 15 ปี
และ6–10 ปี ตามลําดับ ส่วนประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครู 21 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 30.12 รองลงมาคือ 16–20 ปี 11–15 ปี 6–10 ปี และไม่เกิน 5 ปี ตามลําดับ
ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในภาพรวม
การบริหารโรงเรียนในเครือฯ
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
การวางแผน
การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม
การนําแผนไปปฏิบัติ
การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม
การประเมินผล
การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รวม

สภาพปัจจุบัน
X

S.D.

3.15

0.35 ปานกลาง

สภาพทีพ
่ ึงประสงค์
X

S.D.

ระดับ

ลําดับ

3
2

4.54

0.12

มากที่สุด

3

4.64

0.24

มากที่สุด

1

3
1
4

4.54
4.60

0.14
0.11

มากที่สุด
มากที่สุด

3
2

4.37

0.09

มาก

4

1
3

4.56

0.18

มากที่สุด

2

4.67

0.09

มากที่สุด

1

2
1
4

4.63
4.64

0.09
0.11

มากที่สุด
มากที่สุด

3
2

4.29

0.16

มาก

4

ระดับ ลําดับ

3.38 0.53 ปานกลาง
3.01
3.48

0.70 ปานกลาง
0.44 ปานกลาง

2.72

0.50 ปานกลาง

3.42

0.31 ปานกลาง

3.46

0.17 ปานกลาง

3.51
3.72

0.36
0.25

2.99

0.38 ปานกลาง

3.35

0.43 ปานกลาง

2

4.58

0.13

มากที่สุด

1

3.26 0.36 ปานกลาง

2

4.61

0.17

มากที่สุด

2

3.18 0.24 ปานกลาง
3.97 0.46 มาก
3.00 0.29 ปานกลาง
3.31 0.14 ปานกลาง

3
1
4

4.55
4.74
4.43
4.56

0.14
0.16
0.13
0.02

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

3
1
4

มาก
มาก
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า
สภาพปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.56
สภาพปั จจุ บั นรายด้ าน พบว่ า อยู่ ในระดั บปานกลางทั้ งการวางแผน การนํ าแผนไปปฏิ บั ติ และ
การประเมินผล ตามลําดับดังนี้ การนําแผนไปปฏิบัติ ( X = 3.42) การประเมินผล ( X =3.35) และการวางแผน
( X =3.15)
สภาพที่พึงประสงค์รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และ
การประเมินผล ตามลําดับดังนี้ การประเมินผล ( X =4.58) การนําแผนไปปฏิบัติ ( X =4.56) และการวางแผน
( X =4.54)
สภาพปั จจุ บั นด้ านการวางแผน พบว่ า อยู่ ในระดั บปานกลางทั้ งการปลู กฝั งการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกั บ
สิ่ งแวดล้ อ ม การอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม การพั ฒนาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม และการมี ส่ ว นร่ ว มและเครื อข่ า ย
ด้านสิ่งแวดล้อม ตามลําดับดังนี้ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม( X =3.48) การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ( X =3.38) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( X =3.01) และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
( X =2.72)
สภาพปั จจุ บั นด้ านการนํ าแผนไปปฏิ บั ติ พบว่ า เรี ยงลํ าดั บดั งนี้ การพั ฒนาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม
( X =3.72) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( X =3.51) การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ( X =3.46) และ
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ( X =2.99)
สภาพปัจจุบันด้านการประเมินผล พบว่า เรียงลําดับดังนี้ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( X =3.97)
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ( X =3.26) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( X =3.18) และการมีส่วนร่วม
และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ( X =3.00)
สภาพที่พึงประสงค์ด้านการวางแผน พบว่า เรียงลําดับดังนี้ การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
( X =4.64) การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( X =4.60) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( X =4.54) และการมีส่วนร่วม
และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ( X =4.37)
สภาพที่พึงประสงค์ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ พบว่า เรียงลําดับดังนี้ การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ( X =4.67) การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( X =4.64) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( X =4.63) และ
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ( X =4.29)
สภาพที่ พึ งประสงค์ ด้ านการประเมิ นผล พบว่ า เรี ยงลํ าดั บดั งนี้ การพั ฒนาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม
( X =4.74) การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ( X =4.61) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( X =4.55) และ
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ( X =4.43)

ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลแต่ละภูมิภาค
การบริหารโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ
เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน

สภาพปัจจุบัน

ภาคกลาง

สภาพทีพ
่ ึงประสงค์

ภาคตะวัน
ภาค
ภาค
ภาคเหนือ
ออก
รวม
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ตะวันออก
รวม
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
เฉียงเหนือ
ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ
X
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.

ภาคตะวัน
ออก

X

ลําดับ

การวางแผน

3.06
0.41

3

3.25
0.23

3

3.33
0.38

3

2.95
0.45

3

3.15
0.35

3

4.45
0.15

3

4.69
0.11

1

4.59
0.12

3 4.44 1
0.19

4.54
0.12

3

การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

3.24
0.53
3.05
0.79

2

3.33
0.52
3.01
0.70

2

3.65
0.48
3.09
0.62

2

3.31
0.63
2.89
0.7

2

3.38
0.53
3.01
0.70

2

4.56
0.28
4.46
0.17

1

4.72
0.38
4.83
0.12

2

4.71
0.16
4.50
0.17

1 4.56 2
0.28
3 4.39 3
0.2

4.64
0.24
4.54
0.14

1

S.D.

3

4

3

3

3

3

1

3
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ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลแต่ละภูมิภาค (ต่อ)

การบริหารโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ
เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน

ภาคกลาง
X

ลําดับ

3.45
0.59
2.50
0.76

1

S.D.
การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม

สภาพทีพ
่ ึงประสงค์
ภาคตะวัน
ภาคตะวัน
ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคกลาง ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ออก
ออก
เฉียงเหนือ
ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ
X
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
3.53 1 3.66 1 3.27 1 3.48 1 4.54 2 4.62 3 4.66 2 4.61 1
0.47
0.34
0.44
0.44
0.17
0.12
0.17
0.24
3.14 3 2.92 4 2.33 4 2.72 4 4.24 4 4.58 4 4.47 4 4.19 4
0.17
0.58
0.52
0.50
0.13
0.17
0.10
0.17
สภาพปัจจุบัน

4

รวม
X

ลําดับ

4.60
0.14
4.37
0.09

2

S.D.

4
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ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลแต่ละภูมิภาค (ต่อ)

การบริหารโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ
เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์

ภาคตะวัน
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ออก
รวม
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
เฉียงเหนือ
ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ
X ลําดับ X
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
การนําแผนไปปฏิบัติ 3.43 1
3.49 1 3.56 1 3.22 2 3.42 1
4.61
2 4.58 2
0.24
0.35
0.32
0.34
0.31
0.18
0.15
การปลูกฝังการเรียนรู้ 3.39 3 3.60 2 3.65 3 3.19 3 3.46 3 4.64 3 4.72 1
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
0.25
0.30
0.18
0.19
0.17
0.11
0.13
การอนุรักษ์
3.47 2 3.60 2 3.70 2 3.30 2 3.51 2 4.69 2 4.64 2
สิ่งแวดล้อม
0.46
0.39
0.31
0.41
0.36
0.10
0.11
การพัฒนาคุณภาพ
3.71 1
3.78 1 3.79 1 3.61 1 3.72 1 4.77
1 4.59 3
สิ่งแวดล้อม
0.32
0.30
0.27
0.39
0.25
0.14
0.18

ภาคตะวัน
ออก

ภาคตะวัน
ออก
รวม
เฉียงเหนือ
ลําดับ
X ลําดับ X ลําดับ X
S.D.
S.D.
S.D.

ภาคตะวัน
ออก

4.61
0.15
4.73
0.15
4.67
0.12
4.66
0.23

2 4.43
0.25
1 4.59
0.25
2 4.51
0.13
3 4.55
0.21

3
1
3
2

4.56
0.18
4.67
0.09
4.63
0.09
4.64
0.11

2
1
3
2
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ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลแต่ละภูมิภาค (ต่อ)

การบริหารโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ
เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
การมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม
การประเมินผล
การปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์

ภาคตะวัน
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ออก
รวม
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
เฉียงเหนือ
ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ
X ลําดับ X
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
3.13 4 2.98 4 3.09 4 2.77 4 2.99 4 4.35 4 4.36 4
0.46
0.52
0.32
0.50
0.38
0.16
0.20

4.39
0.20

4 4.06 4
0.24

4.29
0.16

4

3.31
0.43
3.29
0.45

4.66
0.17
4.67
0.35

1 4.50 1
0.27
2 4.52 2
0.15

4.58
0.13
4.61
0.17

1

ภาคตะวัน
ออก

2
2

3.43
0.45
3.30
0.43

2
2

3.43
0.20
3.29
0.39

2
3

3.25
0.68
3.17
0.50

1
2

3.35
0.43
3.26
0.36

2
2

4.63
0.25
4.68
0.25

1
2

4.55
0.16
4.58
0.15

3
2

ภาคตะวัน
ออก
รวม
เฉียงเหนือ
ลําดับ
X ลําดับ X ลําดับ X
S.D.
S.D.
S.D.

ภาคตะวัน
ออก

2

102
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ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลแต่ละภูมิภาค (ต่อ)
การบริหารโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ
เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม
รวม

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์

ภาคตะวัน
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ออก
รวม
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
เฉียงเหนือ
ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ X ลําดับ
X ลําดับ X
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
3.17 3 3.21 3 3.27 4 3.07 3 3.18 3 4.67 3 4.55 3
0.40
0.14
0.18
0.56
0.24
0.14
0.15
3.90 1
4.10
1 3.70 1 4.19 1 3.97 1 4.88 1 4.72 1
0.51
0.50
0.55
0.65
0.46
0.10
0.29
2.89 4
3.11
4 3.44 2 2.56 4 3.00 4 4.28 4 4.33 4
0.19
0.38
0.35
0.19
0.19
0.19
0.00

4.58
0.35
4.50
0.34
4.89
0.19

3 4.39 3
0.30
4 4.86 1
0.17
1 4.22 4
0.19

4.55
0.14
4.74
0.10
4.43
0.13

3.27
0.19

4.62
0.04

4.45
0.04

4.56
0.02

ภาคตะวัน
ออก

3.39
0.12

3.44
0.11

3.14
0.16

3.31
0.14

4.56
0.10

4.60
0.07

ภาคตะวัน
ออก
รวม
เฉียงเหนือ
ลําดับ
X ลําดับ X ลําดับ X
S.D.
S.D.
S.D.

ภาคตะวัน
ออก

3
1
4

จากตารางที่ 4.4 พบว่า
การเปรียบเทียบการเรียงลําดับสภาพปัจจุบัน จําแนกตามการบริหารโรงเรียนเป็นรายภูมิภาค พบว่า
การวางแผนอยู่ลําดับ 3 เหมือนภาพรวมทั้ง 4 ภาค การนําแผนไปปฏิบัติอยู่ลําดับ 1 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3
ภาคคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ลําดับ 2 ต่างจากภาพรวม
การประเมิ นผลอยู่ ลํ าดั บ 2 เหมื อนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคื อ ภาคกลาง ภาคเหนื อ และภาคตะวั นออก
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ลําดับ 1 ต่างจากภาพรวม
การเปรียบเทียบการเรียงลําดับสภาพที่พึงประสงค์ จําแนกตามการบริหารโรงเรียนเป็นรายภูมิภาค
พบว่า การวางแผนอยู่ลําดับ 3 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 2 ภาคคือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ลําดับ 1 ต่างจากภาพรวม การนําแผนไปปฏิบัติ อยู่ลําดับ 2 เหมือนภาพรวม
เฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ลําดับ 3 ต่างจาก
ภาพรวม การประเมิ น ผลอยู่ ลํ าดั บ 1 เหมื อ นภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคื อ ภาคกลาง ภาคตะวั น ออกและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนืออยู่ลําดับ 3 ต่างจากภาพรวม
การเปรี ย บเที ย บการเรี ย งลํ าดั บสภาพปั จจุ บั นด้ านการวางแผน จํ า แนกตามองค์ ประกอบของ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม พบว่า การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 1 ทั้ง 4 ภาคเหมือนภาพรวม รองลงมา
คือ การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 2 ทั้ง 4 ภาคเหมือนภาพรวม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อยู่ ลํ าดั บ 3 เหมื อนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคื อ ภาคกลาง ภาคตะวั นออก และภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
ส่วนภาคเหนื ออยู่ ลํ าดั บ 4 ต่างจากภาพรวม และการมี ส่ วนร่ วมและเครื อข่ ายด้านสิ่ งแวดล้ อมอยู่ ลํ าดั บ 4
เหมื อนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคื อ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนื อ
อยู่ลําดับ 3 ต่างจากภาพรวม
การเปรียบเทียบการเรียงลําดับสภาพปัจจุบันด้านการนําแผนไปปฏิบัติ จําแนกตามองค์ประกอบของ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม พบว่า การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 1 ทั้ง 4 ภาคเหมือนภาพรวม รองลงมา
คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 2 ทั้ง 4 ภาคเหมือนภาพรวม การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
อยู่ ลําดั บ 3 เหมื อนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อ
ส่วนภาคเหนืออยู่ลําดับ 2 ต่างจากภาพรวม และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 4
ทั้ง 4 ภาคเหมือนภาพรวม
การเปรี ยบเทีย บการเรียงลําดั บสภาพปั จจุบั นด้ านการประเมินผล จํ าแนกตามองค์ ประกอบของ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม พบว่า การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 1 ทั้ง 4 ภาคเหมือนภาพรวม รองลงมา
คือ การปลูกฝังการเรียนรู้ เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมอยู่ลํ าดั บ 2 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคกลาง
ภาคเหนื อ และภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ส่ วนภาคตะวั นออกอยู่ ลํ าดั บ 3 ต่ างจากภาพรวม การอนุ รั กษ์
สิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 3 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนภาคตะวันออกอยู่ลําดับ 4 ต่างจากภาพรวม และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 4
เหมื อนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคื อ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคตะวันออก
อยู่ลําดับ 2 ต่างจากภาพรวม
การเปรียบเทียบการเรียงลําดับสภาพที่พึงประสงค์ด้านการวางแผน จําแนกตามองค์ประกอบของ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม พบว่า การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 1 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 2
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ภาคคือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ลําดับ 2 ต่างจากภาพรวม
รองลงมาคือ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ ลําดับ 2 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 2 ภาคคือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวั นออก ส่ วนภาคเหนื ออยู่ ลํ าดั บ 3 และภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื ออยู่ ลํ าดั บ 1 ต่ างจากภาพรวม
การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มอยู่ ลํ า ดั บ 3 เหมื อ นภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคื อ ภาคกลาง ภาคตะวั น ออก และ
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ส่ วนภาคเหนื ออยู่ ลํ าดั บ 1 ต่ างจากภาพรวม และการมี ส่ วนร่ วมและเครื อข่ าย
ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 4 ทั้ง 4 ภาคเหมือนภาพรวม
การเปรียบเทียบการเรียงลําดับสภาพที่พึงประสงค์ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ จําแนกตามองค์ประกอบ
ของการพั ฒนาสิ่งแวดล้ อม พบว่า การปลู กฝั งการเรียนรู้ เกี่ ยวกั บสิ่ งแวดล้อมอยู่ ลํ าดับ 1 เหมือนภาพรวม
เฉพาะ 3 ภาคคื อ ภาคเหนื อ ภาคตะวั นออก และภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ ส่ วนภาคกลางอยู่ ลํ าดั บ 3
ต่ า งจากภาพรวม รองลงมาคื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มอยู่ ลํ า ดั บ 2 เหมื อ นภาพรวมเฉพาะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางอยู่ลําดับ 1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกอยู่ลําดับ 3 ต่างจากภาพรวม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 3 เหมือนภาพรวมเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกอยู่ลําดับ 2 ต่างจากภาพรวม และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 4
ทั้ง 4 ภาคเหมือนภาพรวม
การเรี ยงลํ าดั บสภาพที่ พึ งประสงค์ ด้ านการประเมิ นผล จํ าแนกตามองค์ ประกอบของการพั ฒนา
สิ่งแวดล้อม พบว่า การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 1 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ส่ วนภาคตะวั นออกอยู่ ลํ าดั บ 4 ต่ างจากภาพรวม รองลงมาคื อ
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 2 ทั้ง 4 ภาคเหมือนภาพรวม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อยู่ ในลํ าดั บ 3 ทั้ ง 4 ภาคเหมื อนภาพรวม และการมี ส่ ว นร่ วมและเครื อข่ ายด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มอยู่ ลํ าดั บ 4
เหมื อนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคื อ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคตะวันออก
อยู่ลําดับ 1 ต่างจากภาพรวม
ตอนที่ 2 ความต้องการจําเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนด้วยการใช้สถิติค่าดัชนี PNIModified
1.1 นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงการจัดลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็น
(PNIModified) ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยจําแนกตามด้านการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ และ
ด้า นประเมิน ผล รวมถึง จํ า แนกตามองค์ป ระกอบของการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น ประกอบด้ ว ย
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การมีส่วน
ร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.5 และตารางที่ 4.6 ดังนี้
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ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงการจัดลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ในภาพรวม
การบริหารโรงเรียนในเครือฯ เพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน
ด้านการวางแผน
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม
การนําแผนไปปฏิบัติ
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม
การประเมินผล
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม
รวม

3.15

S.D.
0.35

สภาพ
ที่พึงประสงค์
S.D.
X
4.54
0.12

0.44

3.38

0.53

4.64

0.24

0.37

3

3.01
3.48

0.70
0.44

4.54
4.60

0.14
0.11

0.51
0.32

2
4

2.72

0.50

4.37

0.09

0.61

1

3.42

0.31

4.56

0.18

0.33

3.46

0.17

4.67

0.09

0.35

2

3.51
3.72

0.36
0.25

4.63
4.64

0.09
0.11

0.32
0.25

3
4

2.99

0.38

4.29

0.16

0.43

1

3.35

0.43

4.58

0.13

0.37

3.26

0.36

4.61

0.17

0.41

3

3.18
3.97

0.24
0.46

4.55
4.74

0.14
0.10

0.43
0.19

2
4

3.00

0.29

4.43

0.13

0.48

1

3.31

0.14

4.56

0.02

0.38

สภาพปัจจุบัน
X

PNI
Modified

ลําดับ
ลําดับ
สิ่งแวด
PIE
ล้อม
1

3

2

จากตารางที่ 4.5 แสดงการเรียงลําดับ PIE คือการเรียงลําดับของการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และ
การประเมิ นผล และการเรี ยงลําดับตามองค์ ประกอบของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่ งยื น คื อการเรียงลํ าดั บ
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ ยวกั บสิ่งแวดล้อม การอนุ รักษ์ สิ่งแวดล้ อม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม การมี
ส่วนร่วมและเครือข่ายด้ านสิ่งแวดล้อม พบว่า การบริหารโรงเรียนในเครื อมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่ ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พบว่า การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
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เซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น ในภาพรวม มี ค่ า ดั ช นี
PNIModified= 0.38
ความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียน พบว่า เรียงลําดับดังนี้ การวางแผน (PNIModified=0.44)
การประเมินผล (PNIModified= 0.37) และการนําแผนไปปฏิบัติ (PNIModified=0.33)
ความต้ อ งการจํ า เป็ น ด้ า นการวางแผน พบว่ า เรี ย งลํ า ดั บ ดั ง นี้ การมี ส่ ว นร่ ว มและเครื อ ข่ า ย
ด้านสิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.61) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.51) การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.37) และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.32)
ความต้ องการจํ าเป็ นด้ านการประเมิ น ผล พบว่ า เรี ยงลํ าดั บดั งนี้ การมี ส่ ว นร่ วมและเครื อข่ า ย
ด้านสิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.48) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.43) การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.41) และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.19)
ความต้องการจําเป็นด้านการนําแผนไปปฏิบัติ พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
(PNIModified=0.43) การปลู กฝั งการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกั บสิ่ งแวดล้ อม (PNIModified=0.35) การอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม
(PNIModified=0.32) และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.25)
การเปรียบเทียบค่าดัชนี PNIModified จําแนกตามองค์ประกอบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในด้านการวางแผน
พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่าหรือเท่ากับค่า PNIModified
เฉลี่ยด้านการวางแผน ส่วนการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ต่ํากว่าค่า PNIModified เฉลี่ยด้านการวางแผน
การเปรี ย บเที ย บค่ า ดั ช นี PNIModified จํ า แนกตามองค์ ป ระกอบการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มในด้ า น
การประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปลูกฝัง
การเรี ยนรู้ เกี่ ยวกั บสิ่ งแวดล้ อมสู งกว่ าหรื อเท่ ากั บค่ า PNIModified เฉลี่ ยด้ านการประเมิ นผล ส่ วนการพั ฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่ํากว่าค่า PNIModified เฉลี่ยด้านการประเมินผล
การเปรียบเทียบค่าดัชนี PNIModified จําแนกตามองค์ประกอบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติ พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
สูงกว่าหรือเท่ากับค่า PNIModified เฉลี่ยด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ส่วนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่ํากว่าค่า PNIModified เฉลี่ยด้านการนําแผนไปปฏิบัติ
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของการบริหาร
โรงเรียนในเครื อมู ลนิ ธิ ฯ เพื่ อเสริ มสร้ างการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมที่ ยั่ งยื น ตามความคิ ดเห็ นของผู้ ให้ ข้ อมู ล
แต่ละภูมิภาค แสดงในตารางที่ 4.6 ดังนี้
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ตารางที่ 4.6

ตารางแสดงการจั ดลํ าดั บความสํ าคั ญตามความต้อ งการจํา เป็ นของการบริหารโรงเรียน
ในเครื อมู ลนิธิ คณะเซนต์ คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย เพื่อเสริ มสร้ างการพั ฒนาสิ่ งแวดล้ อม
ที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลแต่ละภูมิภาค
ภาค
ภาค
ภาคกลาง ภาคเหนือ ตะวัน
ตะวันออก
รวม
การบริหารโรงเรียน
ออก
เฉียงเหนือ
ในเครือฯ เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ลํา ลําดับ
ลํา
ลํา
ลํา
ลํา
ที่ยั่งยืน
PNI
PNI
PNI
PNI
PNI ดับ สิ่งแวด
ดับ
ดับ
ดับ
ดับ
PIE ล้อม
การวางแผน
0.45 1 0.44 1 0.38 1 0.50 1 0.44 1
การปลูกฝังการเรียนรู้
0.41 3 0.41 3 0.29 3 0.38 4 0.37
3
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 0.46 2 0.61 1 0.46 2 0.52 2 0.51
2
การพัฒนาคุณภาพ
0.32 4 0.31 4 0.27 4 0.41 3 0.32
4
สิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมและ
0.69 1 0.46 2 0.53 1 0.80 1 0.61
1
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
การนําแผนไปปฏิบัติ
0.35 3 0.31 3 0.30 3 0.38 3 0.33 3
การปลูกฝังการเรียนรู้
0.37 2 0.31 2 0.30 2 0.44 2 0.35
2
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 0.35 3 0.29 3 0.26 3 0.37 3 0.32
3
การพัฒนาคุณภาพ
0.29 4 0.21 4 0.23 4 0.26 4 0.25
4
สิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมและ
0.39 1 0.46 1 0.42 1 0.46 1 0.43
1
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
การประเมินผล
0.40 2 0.33 2 0.36 2 0.39 2 0.37 2
การปลูกฝังการเรียนรู้
0.42 3 0.39 2 0.42 1 0.43 2 0.41
3
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
0.47 2 0.42 1 0.40 3 0.43 2 0.43
2
การพัฒนาคุณภาพ
0.25 4 0.15 4 0.22 4 0.16 4 0.19
4
สิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมและ
0.48 1 0.39 2 0.42 1 0.65 1 0.48
1
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
รวม
0.40
0.36
0.34
0.42
0.38
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า
ความต้องการจําเป็นรายภูมิภาค พบว่า การวางแผนอยู่ลําดับ 1 เหมือนภาพรวมทั้ง 4 ภาค การนํา
แผนไปปฏิบัติอยู่ลําดับ 3 เหมือนภาพรวมทั้ง 4 ภาค การประเมินผลอยู่ลําดับ 2 เหมือนภาพรวมทั้ง 4 ภาค
ความต้องการจําเป็นด้านการวางแผน พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่อันดับ 1
เหมื อนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคื อ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนื อ
อยู่ อั นดั บ 2 ต่ างจากภาพรวม และการอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมอยู่ อั นดั บ 2 เหมื อนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคื อ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนืออยู่อันดับ 1 ต่างจากภาพรวม ส่วน
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่อันดับ 3 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ
และภาคตะวันออก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่อันดับ 4 ต่างจากภาพรวม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อยู่อันดับ 4 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนภาคตะวันออก
เฉียงเหนืออยู่อันดับ 3 ต่างจากภาพรวม
ความต้องการจําเป็นด้านการประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่อันดับ
1 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนือ
อยู่อันดับ 2 ต่างจากภาพรวม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่อันดับ 2 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 2 ภาคคือ ภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ส่ วนภาคเหนืออยู่ อันดั บ 1 และภาคตะวันออกอยู่ อันดับ 3 ต่างจากภาพรวม
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่อันดับ 3 เหมือนภาพรวมเฉพาะภาคกลาง ส่วนภาคตะวันออก
อยู่ อั นดั บ 1 ภาคเหนื อและภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื ออยู่ อั นดั บ 2 ต่ างจากภาพรวม การพั ฒนาคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 4 เหมือนภาพรวมทั้ง 4 ภาค
ความต้องการจําเป็นด้านการนําแผนไปปฏิบัติ พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
อยู่ลําดับ 1 เหมือนภาพรวมทั้ง 4 ภาค การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 2 เหมือนภาพรวม
ทั้ง 4 ภาค การอนุรั กษ์ สิ่งแวดล้ อมอยู่ลํ าดั บ 3 เหมือนภาพรวมทั้ ง 4 ภาค การพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
อยู่ลําดับ 4 เหมือนภาพรวมทั้ง 4 ภาค
1.2 นําเสนอผลการวิ เคราะห์ ข้ อมูลเพื่ อแสดงจุด แข็ง จุด อ่อ น โอกาสและภาวะคุก คามของ
การบริห ารโรงเรีย นในเครือ มูล นิธ ิค ณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่ง ประเทศไทย เพื ่อ เสริม สร้า งการพัฒ นา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยใช้การอิงเกณฑ์และแปลผลตามเกณฑ์ ดังนี้
1) กลุ ่ม ที ่ม ีค ่า ดัช นี PNIModified สูง กว่า หรือ เท่า กับ ค่า PNIModified เฉลี่ย ของแต่ล ะด้า น
หมายถึง จุดอ่อน หรือ ภาวะคุกคาม
2) กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่ํากว่าค่า PNIModifiedเฉลี่ยของแต่ละด้าน หมายถึง จุดแข็ง
หรือ โอกาส
3) จัดลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูงกว่า
หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
4) จัดลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่ํากว่า
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดําเนินการคํานวณหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยใช้การอิงเกณฑ์จากค่าดัชนี PNIModified
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และนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลเพื่อแสดง จุด แข็ง จุด อ่อ น โอกาสและภาวะคุก คามของการบริห าร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ในตารางที่ 4.7-4.12 ดังนี้
ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
โดยเรียงลําดับตามค่า PNIModified
ลําดับ ลําดับ
แปลผล
PNI Modified
PIE สิ่งแวด
การบริหารโรงเรียน
ล้อม
ในเครือมูลนิธิฯ
เพื่อเสริมสร้าง
สภาพ สภาพ
ภาพ ภาพ ภาพ สภาพ
สภาพ ภาพรวม
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม แวด แวด
รวม รวม รวม
แวด
แวดล้อม
ที่ยั่งยืน
ล้อม ล้อม
ล้อม ภายนอก
ภายใน ภายนอก
ภายใน
การวางแผน
0.44
1
จุดอ่อน
การมีส่วนร่วมและ 0.44
0.70
0.61
จุดอ่อน
ภาวะ
จุดอ่อน
เครือข่าย
1
คุกคาม
ด้านสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์
0.37
0.68
0.51
จุดแข็ง
ภาวะ
จุดอ่อน
2
คุกคาม
สิ่งแวดล้อม
การปลูกฝัง
0.32
0.51
0.37
จุดแข็ง
ภาวะ
จุดแข็ง
การเรียนรู้
คุกคาม
3
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพ 0.21
0.41
0.32
จุดแข็ง โอกาส จุดแข็ง
4
สิ่งแวดล้อม
การประเมินผล
0.37
2
จุดแข็ง
การมีส่วนร่วมและ 0.42
0.61
0.48
จุดอ่อน
ภาวะ
จุดอ่อน
เครือข่าย
1
คุกคาม
ด้านสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์
0.40
0.58
0.43
จุดอ่อน
ภาวะ
จุดอ่อน
2
คุกคาม
สิ่งแวดล้อม
การปลูกฝัง
0.37
0.68
0.41
จุดอ่อน
ภาวะ
จุดอ่อน
การเรียนรู้
คุกคาม
3
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 4.7

ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
โดยเรียงลําดับตามค่า PNIModified (ต่อ)
ลําดับ ลําดับ
แปลผล
PNI Modified
PIE สิ่งแวด
การบริหารโรงเรียนใน
ล้อม
เครือมูลนิธิฯ
เพื่อเสริมสร้าง
สภาพ สภาพ
ภาพ ภาพ ภาพ สภาพ
สภาพ ภาพรวม
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม แวด แวด
รวม รวม รวม
แวด
แวดล้อม
ที่ยั่งยืน
ล้อม ล้อม
ล้อม ภายนอก
ภายใน ภายนอก
ภายใน
การพัฒนาคุณภาพ 0.20
0.19
0.19
จุดแข็ง โอกาส จุดแข็ง
4
สิ่งแวดล้อม
การนําแผนไป
0.33
3
จุดแข็ง
ปฏิบัติ
การมีส่วนร่วมและ 0.36
0.56
0.43
จุดอ่อน
ภาวะ
จุดอ่อน
เครือข่าย
1
คุกคาม
ด้านสิ่งแวดล้อม
การปลูกฝัง
0.35
0.35
0.35
จุดอ่อน
ภาวะ
จุดอ่อน
การเรียนรู้
คุกคาม
2
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์
0.25
0.39
0.32
จุดแข็ง
ภาวะ
จุดแข็ง
3
คุกคาม
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพ 0.25
0.25
0.25
จุดแข็ง โอกาส จุดแข็ง
4
สิ่งแวดล้อม
รวม
0.38
จากตารางที่ 4.7 พบว่า
การวางแผนในภาพรวมเป็นจุดอ่อน (PNIModified = 0.44) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเรียงลําดับตามค่า PNI Modified พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
ในภาพรวมเป็นจุดอ่อน (PNIModified = 0.61) มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน (PNIModified = 0.44)
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาวะคุกคาม (PNIModified = 0.70) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาพรวมเป็นจุดอ่อน
(PNIModified = 0.51) มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็ง (PNIModified = 0.37) สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นภาวะคุกคาม (PNIModified = 0.68) การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในภาพรวมเป็นจุดแข็ง
(PNIModified = 0.37) มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็ง (PNIModified = 0.32) สภาพแวดล้อมภายนอก
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เป็นภาวะคุกคาม (PNIModified = 0.51) การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมเป็นจุดแข็ง (PNIModified =
0.32) มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็ง (PNIModified = 0.21) สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส (PNIModified =
0.41)
การประเมินผลในภาพรวมเป็นจุดแข็ง (PNIModified = 0.37) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเรียงลําดับตามค่า PNI Modified พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
ในภาพรวมเป็นจุดอ่อน (PNIModified = 0.48) มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน (PNIModified = 0.42)
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาวะคุกคาม (PNIModified = 0.61) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาพรวมเป็นจุดอ่อน
(PNIModified = 0.43) มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน (PNIModified = 0.40) สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นภาวะคุกคาม (PNIModified = 0.58) การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในภาพรวมเป็นจุดอ่อน
(PNIModified = 0.41) มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน (PNIModified = 0.37) สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นภาวะคุกคาม (PNIModified = 0.68) การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมเป็นจุดแข็ง (PNIModified =
0.19) มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็ง (PNIModified = 0.20) สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส (PNIModified =
0.19)
การนําแผนไปปฏิบัติในภาพรวมเป็นจุดแข็ง (PNIModified = 0.33) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเรียงลําดับตามค่า PNI Modified พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่า ย
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในภาพรวมเป็ น จุ ด อ่ อ น (PNIModified = 0.43) มี ส ภาพแวดล้ อ มภายในเป็ น จุ ด อ่ อ น
(PNIModified = 0.36) สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาวะคุกคาม (PNIModified = 0.56) การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ย วกั บสิ่ งแวดล้อมในภาพรวมเป็น จุด อ่อ น (PNIModified = 0.35) มี สภาพแวดล้อ มภายในเป็น จุด อ่อ น
(PNIModified = 0.35) สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาวะคุกคาม (PNIModified = 0.35) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภาพรวมเป็ น จุ ดแข็ ง (PNIModified = 0.32) มี ส ภาพแวดล้ อมภายในเป็ น จุ ดแข็ ง (PNIModified = 0.25)
สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นภาวะคุกคาม (PNIModified = 0.39) การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
เป็นจุดแข็ง (PNIModified = 0.25) มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็ง (PNIModified = 0.25) สภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นโอกาส (PNIModified = 0.25)
นําเสนอผลการเปรียบเทียบลําดับความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของสภาพแวดล้อมภายในกับ
สภาพแวดล้อมภายนอก ดังตารางที่ 4.8 และนําเสนอรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงจุด แข็ง
จุด อ่อ น โอกาสและภาวะคุก คามของการบริห ารโรงเรีย นในเครือ มูล นิธ ิค ณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการวางแผน ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ และ
ด้านการประเมินผลที่ได้จากค่า PNIModified ตามความคิดเห็นโดยภาพรวมของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค ในตารางที่
4.9-4.11 ดังนี้
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ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงการเปรียบเทียบลําดับความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของ
สภาพแวดล้อมภายในกับสภาพแวดล้อมภายนอก
การพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
สิ่งแวดล้อม การปลูกฝัง การ
การ
ที่ยั่งยืน การเรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา
เกี่ยวกับ สิ่งแวด คุณภาพ
การบริหาร
สิ่งแวดล้อม ล้อม
สิ่งแวด
โรงเรียน
ล้อม
S W S W S W
การวางแผน
2 - 3 - 1 การประเมินผล
- 3 - 2 1 การนําแผนไปปฏิบัติ
2 - 1 - 1 -

สภาพแวดล้อมภายนอก
การมีส่วน การปลูกฝัง การ การ การมีส่วน
ร่วมและ การเรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา ร่วมและ
เครือข่าย เกี่ยวกับ สิ่งแวด คุณภาพ เครือข่าย
ด้านสิ่ง สิ่งแวดล้อม ล้อม สิ่งแวด ด้าน
แวดล้อม
ล้อม สิ่งแวดล้อม
S W O T O T O T O T
- 1 - 3 - 2 1 - - 1
- 1
1
3 1 2
- 1 - 3 - 2 1 - - 1

จากตารางที่ 4.8 พบว่า การบริหารโรงเรียนด้านการวางแผนเพื่อการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งลําดับที่ 2 มีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาวะคุกคามลําดับที่
3 ด้านการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งลําดับที่ 3 มีสภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นภาวะคุกคามลําดับที่ 2 ด้านการวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อม
ภายในเป็นจุดแข็งลําดับที่ 1 มีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสลําดับที่ 1 ด้านการวางแผนเพื่อการมีส่วน
ร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อนลําดับที่ 1 มีสภาพแวดล้อมภายนอก
เป็ นภาวะคุก คามลํา ดับ ที่ 1 ด้ า นการนํา แผนไปปฏิบั ติเพื่ อการปลูก ฝัง การเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บสิ่ ง แวดล้ อ ม
มี ส ภาพแวดล้ อ มภายในเป็ น จุ ด แข็ ง ลํ า ดั บ ที่ 2 มี ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกเป็ น ภาวะคุ ก คามลํ า ดั บ ที่ 3
ด้ า นการนํ า แผนไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มมี ส ภาพแวดล้ อ มภายในเป็ น จุ ด แข็ ง ลํ า ดั บ ที่ 1
มีสภาพแวดล้ อมภายนอกเป็นภาวะคุกคามลํ าดับ ที่ 2 ด้า นการนํา แผนไปปฏิบัติ เพื่อ การพัฒนาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งลําดับที่ 1 มีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสลําดับที่ 1
ด้านการนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน
ลํ า ดั บ ที่ 1 มี ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกเป็ น ภาวะคุ ก คามลํ า ดั บ ที่ 1 ด้ า นการประเมิ น ผลเพื่ อ การปลู ก ฝั ง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีส ภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อนลํ าดับที่ 3 มีสภาพแวดล้อมภายนอก
เป็ น ภาวะคุ ก คามลํ า ดั บ ที่ 1 ด้ า นการประเมิ น ผลเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มมี ส ภาพแวดล้ อ มภายใน
เป็ น จุ ด อ่ อ นลํ า ดั บ ที่ 2 มี ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกเป็ น ภาวะคุ ก คามลํ า ดั บ ที่ 3 ด้ า นการประเมิ น ผล
เพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งลําดับที่ 1 มีสภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นโอกาสลําดับที่ 1 ด้านการประเมินผลเพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อม
ภายในเป็นจุดอ่อนลําดับที่ 1 มีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาวะคุกคาม ลําดับที่ 2
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ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการวางแผน
ที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค

การวางแผน
(PNIModified =0.44)

การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมภายใน
สภาพแวดล้อมภายนอก

ภาค
กลาง
0.41
0.37
0.54

PNI Modified
ภาค
ภาค ตะวัน
ภาค
ตะวัน ออก
เหนือ
ออก เฉียง
เหนือ
0.41 0.29 0.38
0.38 0.24 0.31
0.52 0.43 0.58

1.การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียน มีการกําหนด 0.36 0.42 0.16
จุดประสงค์การเรียนรูค้ รอบคลุมการพัฒนานักเรียน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึก
และพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อม
2.การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียน มีการกําหนด 0.35 0.36 0.27
เนื้อหาครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรม
ในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อม
3. การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียน มีการกําหนด 0.37 0.43 0.18
กิจกรรมครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรม
ในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม

รวม

แปลผล ลําดับ

0.27

0.37 จุดแข็ง
0.32 จุดแข็ง
0.51 ภาวะ
คุกคาม
0.30 จุดแข็ง

3

0.25

0.30 จุดแข็ง

3

0.30

0.31 จุดแข็ง

4
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ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการวางแผน
ที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)
PNI Modified

การวางแผน
(PNIModified =0.44)

ภาค
ภาค ภาค
ตะวัน
กลาง เหนือ
ออก

4. การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการ
กําหนดการประเมินผลการเรียนรู้ ครอบคลุม
การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสีย
มาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความตระหนักรู้
ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
5. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม
ครอบคลุมการปลูกฝังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น ดิน น้ํา อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์และต้นไม้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม
ครอบคลุมการปลูกฝังการใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น น้ําอุปโภคบริโภค อาหาร ไฟฟ้า
และเครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี
และอาคารสถานที่อย่างถูกวิธีและประหยัด
7. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม
ครอบคลุมการปลูกฝัง ความรู้เรื่องโทษของการ
ปล่อยน้าํ เสีย ขยะ และมลพิษ มาทําลายดิน น้ํา
อากาศและอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
8. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถนํามาวางแผน
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้

0.41 0.45 0.30

ภาค รวม
ตะวัน
แปลผล ลําดับ
ออก
เฉียง
เหนือ
0.37 0.38 จุดอ่อน 2

0.32 0.27 0.25 0.24 0.27

จุดแข็ง

1

0.30 0.29 0.23 0.33 0.29 จุดแข็ง

2

0.47 0.45 0.34 0.44 0.42 จุดอ่อน

1

0.25 0.21 0.23 0.25 0.23

1

โอกาส
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ตารางที่ 4.9

ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการวางแผน
ที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)

การวางแผน
(PNIModified =0.44)

9. รัฐบาล องค์การภาครัฐหรือเอกชน สนับสนุน
งบประมาณแก่ทางโรงเรียนเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
ทักษะด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้
ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
10. ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
หลักสูตรการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
สภาพแวดล้อมภายใน
สภาพแวดล้อมภายนอก
11.โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม
ครอบคลุมการอนุรักษ์ดนิ น้ํา พลังงาน สัตว์ และ
ป่าไม้
12. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม
ครอบคลุมการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การนําวัสดุและบรรจุภัณฑ์กลับมา
ใช้ซา้ํ การรีไซเคิล และการใช้พลังงานทดแทน

13. รัฐบาลมีนโนบายหรือแผนส่งเสริมการอนุรักษ์
ดิน น้ํา พลังงาน สัตว์และป่าไม้ รวมทั้งรณรงค์ลด
การใช้ การนํากลับมาใช้ซา้ํ การรีไซเคิลและ
การใช้พลังงานทดแทน

PNI Modified
ภาค รวม
ภาค ตะวัน
แปลผล ลําดับ
ภาค ภาค
ตะวัน ออก
กลาง เหนือ
ออก เฉียง
เหนือ
1.12 1.03 0.77 1.17 1.01 ภาวะ 1
คุกคาม

0.49 0.50 0.41

0.63

0.50 โอกาส

2

0.46 0.61 0.46
0.38 0.40 0.33
0.56 0.87 0.61

0.52
0.38
0.71

0.41 0.48 0.33

0.46

0.51 จุดอ่อน
0.37 จุดแข็ง
0.68 ภาวะ
คุกคาม
0.42 จุดอ่อน

1

0.36 0.32 0.34

0.30

0.33 จุดแข็ง

1

0.22 0.54 0.38

0.41

0.38 โอกาส

1
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ตารางที่ 4.9

ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการวางแผน
ที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)

การวางแผน
(PNIModified =0.44)

14. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
กําหนดนโยบายด้าน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯอย่างชัดเจน
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมภายใน
สภาพแวดล้อมภายนอก
15. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม
ครอบคลุมการบริหารจัดการเพื่อทําให้น้ําดื่ม อาหาร
เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ โรงอาหาร การจัดการน้ํา
เสีย การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษ
ภายในโรงเรียนมีคุณภาพ
16. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม
ครอบคลุมการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานที่ภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
17. พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
18. องค์การภาครัฐหรือเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน เช่น น้ํา อาหาร โรงอาหาร อาคารสถานที่
และการจัดการขยะ

PNI Modified
ภาค รวม
ภาค ตะวัน
แปลผล ลําดับ
ภาค ภาค
ตะวัน ออก
กลาง เหนือ
ออก เฉียง
เหนือ
1.20 1.42 0.96 1.23 1.19 ภาวะ 1
คุกคาม
0.32
0.18
0.44
0.20

0.31
0.21
0.39
0.26

0.27
0.21
0.32
0.27

0.41
0.26
0.53
0.31

0.32
0.21
0.41
0.26

จุดแข็ง
จุดแข็ง
โอกาส
จุดอ่อน

1

0.16 0.17 0.15

0.22

0.17

จุดแข็ง

1

0.27 0.21 0.31

0.40

0.29

โอกาส

1

0.54 0.57 0.39

0.76

0.56

ภาวะ
คุกคาม

2
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ตารางที่ 4.9

ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการวางแผน
ที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)

PNI Modified
ภาค รวม
การวางแผน
ภาค ตะวัน
แปลผล ลําดับ
ภาค ภาค
ตะวัน ออก
(PNIModified =0.44)
กลาง เหนือ
ออก เฉียง
เหนือ
19. ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน 0.54 0.41 0.27 0.47 0.42 ภาวะ 1
คุกคาม
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น น้ํา อาหาร
โรงอาหาร อาคารสถานที่ และการจัดการขยะ
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
0.69 0.46 0.53 0.80 0.61 จุดอ่อน
สภาพแวดล้อมภายใน
0.48 0.43 0.33 0.58 0.44 จุดอ่อน
สภาพแวดล้อมภายนอก
0.83 0.48 0.66 0.94 0.70 ภาวะ
คุกคาม
20. โรงเรียนวางแผนการมีส่วนร่วม ในการใช้
0.48 0.43 0.33 0.58 0.44 จุดอ่อน 1
ทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า
กระดาษและผลิตภัณฑ์ การจัดการน้ําเสีย
การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ และการแก้ปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
โรงเรียน และจัดทําโครงการความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน พร้อมทั้งวางแผนเครือข่าย
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
21. นโยบายและแผนของกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับ 0.41 0.43 0.45 0.70 0.49 โอกาส 1
สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการวางแผนเพื่อเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมและเครือข่าย ด้านสิง่ แวดล้อม
22. ชุมชน หน่วยงาน องค์การภาครัฐหรือเอกชนเข้า 1.59 0.53 0.96 1.29 1.00 ภาวะ 1
มาร่วมวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมกับทางโรงเรียน
คุกคาม

118
ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค
PNI Modified

0.37 0.31 0.30

ภาค
ตะวัน
ออก รวม
เฉียง
เหนือ
0.44 0.35

สภาพแวดล้อมภายใน

0.36 0.31 0.30

0.45

สภาพแวดล้อมภายนอก

0.37 0.31 0.30

0.44

0.35 0.37 0.23

0.47

0.33 0.38 0.28

0.46

0.36

จุด
อ่อน

6

0.40 0.31 0.26

0.40

0.34 จุดแข็ง

6

0.31 0.36 0.25

0.55

0.36

จุด
อ่อน

6

0.46 0.46 0.13

0.48

0.37

จุด
อ่อน

5

การนําแผนไปปฏิบัติ
(PNIModified =0.33)

การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

23. โรงเรียนจัดทําแผนการเรียนรู้ครอบคลุม
การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรม ในการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสีย
มาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง มีความตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
24. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างประหยัด เช่น การใช้ดิน น้าํ อากาศ แสงสว่าง
พลังงาน สัตว์ และต้นไม้
25. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้รู้คุณค่าอาหาร และมีค่านิยมการบริโภค
อาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์
26.โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีจิตสํานึกในการใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและประหยัด
27.โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้มีทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาค
ภาค ภาค
ตะวัน
กลาง เหนือ
ออก

แปล
ลําดับ
ผล

จุด
อ่อน
0.35 จุด
อ่อน
0.35 ภาวะ
คุกคาม
0.35 จุด
อ่อน

7

119
ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)
PNI Modified
ภาค
การนําแผนไปปฏิบัติ
แปล
ภาค ตะวัน
ลําดับ
ภาค ภาค
(PNIModified =0.33)
ตะวัน ออก รวม ผล
กลาง เหนือ
ออก เฉียง
เหนือ
0.49 0.54 0.47 0.45 0.49 จุด
1
28.โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
อ่อน
นักเรียนให้เข้าใจและมีทักษะในการใช้สารเคมีตา่ งๆ
โดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทําลายธรรมชาติ
0.41 0.35 0.29 0.39 0.36 จุด
6
29.โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
อ่อน
นักเรียนให้มีความรู้และจิตสํานึกในการใช้และดูแล
รักษาอาคารสถานที่และที่พักอาศัย อย่างถูกวิธี
0.45 0.41 0.37 0.51 0.43 จุด
3
30.โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
อ่อน
นักเรียนให้มีความรู้และจิตสํานึกในการปล่อยน้าํ ทิง้
การทิ้งขยะ และการปล่อยมลพิษอย่างถูกวิธี
0.36 0.35 0.31 0.39 0.35 จุด
7
31.โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
อ่อน
นักเรียนให้มคี วามตระหนักรู้ถงึ ปัญหาและ
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
32.โรงเรียนเตรียมครู สถานที่ และสื่อการเรียนรู้
0.46 0.28 0.29 0.53 0.38 จุด
4
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
อ่อน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2
33. โรงเรียนประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลุมความรู้ 0.59 0.50 0.36 0.44 0.47 จุด
อ่อน
ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรม
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม
1
34. โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ 0.17 0.12 0.24 0.44 0.23 จุด
แข็ง
และกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
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ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)
PNI Modified
ภาค
การนําแผนไปปฏิบัติ
แปล
ภาค ตะวัน
ลําดับ
ภาค ภาค
(PNIModified =0.33)
ตะวัน ออก รวม ผล
กลาง เหนือ
ออก เฉียง
เหนือ
0.33 0.12 0.39 0.58 0.33 จุด 5
35. โรงเรียนจัดทําปฏิทินปฏิบตั ิงานเพื่อปลูกฝัง
แข็ง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทุกแผนงาน
ทุกโครงการและทุกกิจกรรม
0.18 0.24 0.31 0.38 0.27 จุด
2
36. โรงเรียนอนุมัติงบประมาณ ตามแผนงาน
แข็ง
โครงการและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ
0.27 0.17 0.40 0.49 0.32 จุด
4
37. โรงเรียนใช้งบประมาณตามแผนงาน โครงการ
แข็ง
และกิจกรรม เพื่อปลูกฝัง การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
38. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและ 0.33 0.24 0.27 0.37 0.30 จุด 3
แข็ง
กิจกรรม เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
39. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบัน 0.40 0.41 0.39 0.41 0.40 ภาวะ 2
คุก
มีส่วนช่วยปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
คาม
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม
40. ผู้ปกครองและครอบครัวให้ความสําคัญกับการ 0.37 0.42 0.26 0.38 0.36 ภาวะ 3
คุก
ปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
คาม
ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม มีความ
ตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม
0.31 0.22 0.26 0.33 0.28 โอกาส 2
41. สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม
จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้
ถึงปัญหาและการแก้ปัญหา วิกฤตสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)
PNI Modified

การนําแผนไปปฏิบัติ
(PNIModified =0.33)

ภาค
ภาค ภาค
ตะวัน
กลาง เหนือ
ออก

42. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน มีการณรงค์
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะ การใช้ดิน น้ํา อากาศ
แสงสว่าง พลังงาน อาหาร น้าํ อุปโภคบริโภค ไฟฟ้า
และเครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี
การปล่อยน้ําเสีย ขยะ มลพิษ และการแก้ปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อม
43. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนในชุมชน
มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
44. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ในปัจจุบัน เช่น รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะ
ด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม

0.40 0.24 0.23

ภาค
แปล
ตะวัน
ลําดับ
ออก รวม ผล
เฉียง
เหนือ
0.42 0.32 โอกาส 3

0.53 0.37 0.35

0.48

0.43

ภาวะ
คุกคาม

1

0.30 0.12 0.22

0.35

0.26

โอกาส

1

0.35 0.29 0.26 0.37 0.32

สภาพแวดล้อมภายใน

0.24 0.22 0.23

สภาพแวดล้อมภายนอก

0.49 0.38 0.29

จุด
แข็ง
0.31 0.25 จุด
แข็ง
0.43 0.39 ภาวะ
คุกคาม
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ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)
PNI Modified

การนําแผนไปปฏิบัติ
(PNIModified =0.33)

ภาค
ภาค ภาค
ตะวัน
กลาง เหนือ
ออก

45. โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ดิน น้ํา พลังงาน สัตว์ และ
ป่าไม้ รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การนํากลับมาใช้ซา้ํ การรีไซเคิลและ
การใช้พลังงานทดแทนเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน
46.โรงเรียนจัดทําปฏิทินปฏิบตั ิงานเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในทุกแผนงานทุกโครงการและ
ทุกกิจกรรม
47. โรงเรียนอนุมัติงบประมาณตามแผนงาน
โครงการและกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างเพียงพอ
48. โรงเรียนใช้งบประมาณตามแผนงาน
โครงการและกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ
49. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามแผน
ที่กําหนด
50. โรงเรียนบํารุงรักษาอุปกรณ์ใช้น้ํา เพื่อให้สามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดน้ํา
51. โรงเรียนบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
52. กฎหมายคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อโรงเรียนในการนําเรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0.20 0.24 0.30

ภาค
แปล
ตะวัน
ลําดับ
ออก รวม ผล
เฉียง
เหนือ
0.36 0.27 จุด 4
อ่อน

0.37 0.27 0.30

0.51

0.36

จุด
อ่อน

1

0.27 0.22 0.24

0.47

0.29

จุด
อ่อน

3

0.28 0.30 0.26

0.41

0.31

จุด
อ่อน

2

0.35 0.23 0.26

0.41

0.31

จุด
อ่อน

2

0.17 0.10 0.12

0.08

0.12

1

0.12 0.17 0.17

0.06

0.13

จุด
แข็ง
จุด
แข็ง

0.40 0.34 0.29

0.24

0.31 โอกาส

2
2
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ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)
PNI Modified
ภาค
การนําแผนไปปฏิบัติ
แปล
ภาค ตะวัน
ลําดับ
ภาค ภาค
(PNIModified =0.33)
ตะวัน ออก รวม ผล
กลาง เหนือ
ออก เฉียง
เหนือ
ไปปฏิบัติ เช่น การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ํา พลังงาน
สัตว์ป่า ป่าไม้ อาหาร น้ําดื่ม ไฟฟ้า กระดาษ
พลังงานทดแทน การปล่อยน้ําเสีย ขยะ และมลพิษ
53. ผู้รักษากฎหมายได้ลงโทษผู้ฝ่าฝืนที่ปล่อยของ 0.61 0.50 0.47 0.50 0.52 ภาวะ 2
คุก
เสียมาทําลายดิน น้ํา ผูล้ ่าสัตว์ปา่ ผู้บุกรุกป่าไม้
คาม
ผู้ปล่อยสารเคมี น้ําเสีย ขยะและมลพิษ ตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดและจริงจัง
54. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบัน 0.63 0.58 0.41 0.59 0.55 ภาวะ 1
คุก
มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ดิน น้ํา พลังงาน สัตว์ และ
คาม
ป่าไม้ รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ํา
การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน
55. ผู้ปกครองและครอบครัวมีส่วนช่วยในส่งเสริม 0.52 0.45 0.27 0.47 0.42 ภาวะ 3
คุก
การอนุรักษ์ดิน น้ํา พลังงาน สัตว์ และป่าไม้รวมทั้ง
คาม
รณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิลและ
การใช้พลังงานทดแทน
0.57 0.35 0.21 0.62 0.42 ภาวะ 3
56. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน มีการณรงค์
คุก
ส่งเสริม ดิน น้ํา พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมทั้ง
คาม
รณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิลและ
การใช้พลังงานทดแทน
57. สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ 0.43 0.26 0.27 0.29 0.31 โอกาส 2
ส่งเสริมการอนุรักษ์ น้ํา พลังงาน สัตว์ และป่าไม้
รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซา้ํ
การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน
58. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย 0.31 0.24 0.19 0.40 0.28 โอกาส 1
ในปัจจุบัน เช่น รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่
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ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)
PNI Modified

การนําแผนไปปฏิบัติ
(PNIModified =0.33)

e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่ยาวนาน
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมภายใน
สภาพแวดล้อมภายนอก

59. โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพื่อทําให้
น้ําดื่ม อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ โรงอาหาร
การจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะ และการจัดการ
มลพิษภายในโรงเรียนมีคุณภาพ รวมทั้งการปรับปรุง
อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
60.โรงเรียนจัดทําปฏิทินปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในทุกแผนงาน ทุกโครงการและ
ทุกกิจกรรม
61. โรงเรียนอนุมัติงบประมาณตามแผนงาน
โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างเพียงพอ

ภาค
แปล
ภาค ตะวัน
ลําดับ
ภาค ภาค
ตะวัน ออก รวม ผล
กลาง เหนือ
ออก เฉียง
เหนือ

0.29 0.21 0.23 0.26 0.25

จุด
แข็ง
0.28 0.21 0.23 0.27 0.25 จุด
แข็ง
0.31 0.23 0.22 0.24 0.25 โอ
กาส
0.15 0.19 0.25 0.30 0.22 จุด
แข็ง

6

0.31 0.22 0.37

0.54

0.35

จุด
อ่อน

2

0.26 0.27 0.22

0.40

0.29

จุด
อ่อน

5

125
ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)
PNI Modified

การนําแผนไปปฏิบัติ
(PNIModified =0.33)

ภาค
ภาค ภาค
ตะวัน
กลาง เหนือ
ออก

62. โรงเรียนใช้งบประมาณตามแผนงาน โครงการ
และกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ
63. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนด
64. โรงเรียนจําหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัย
มีประโยชน์และถูกสุขอนามัย
65. โรงเรียนจําหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์การ
เรียนที่มีบรรจุภัณฑ์น้อยและย่อยสลายง่าย
66. โรงเรียนมีมาตรการ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ
ในการเลือกซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ํา
เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5 หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่าย ฯลฯ
67. โรงเรียนนําสิ่งอื่นมาทดแทนการใช้สารเคมีที่เป็น
พิษและทําลายสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการ
ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้น้ําหมักชีวภาพแทนน้ํายาล้างห้องน้ําชนิด
ที่เป็นสารเคมี ฯลฯ
68. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และพื้นที่สเี ขียว
โดยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
69. โรงเรียนมีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
พื้นที่สเี ขียวให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย
และเอื้อต่อการเรียนรู้

0.19 0.17 0.26

ภาค
ตะวัน
ออก รวม
เฉียง
เหนือ
0.29 0.22

0.23 0.28 0.29

0.57

0.25 0.19 0.17

แปล
ผล

ลํา
ดับ

จุด
แข็ง

6

0.33

จุด
อ่อน

3

0.17

0.20

5

0.47 0.37 0.40

0.28

0.38

จุด
แข็ง
จุด
อ่อน

0.17 0.12 0.10

0.08

0.12 จุดแข็ง

1

0.53 0.30 0.30

0.18

0.32

จุด
อ่อน

4

0.28 0.18 0.15

0.18

0.19 จุดแข็ง

4

0.18 0.15 0.15

0.19

0.17 จุดแข็ง 3

1
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ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)
PNI Modified

การนําแผนไปปฏิบัติ
(PNIModified =0.33)

ภาค
ภาค ภาค
ตะวัน
กลาง เหนือ
ออก

70.โรงเรียนกําจัดน้ําทิง้ ภายในโรงเรียนอย่างถูกวิธี
71. โรงเรียนมีถังขยะหรือจุดรับขยะแบบแยกประเภท
ภายในโรงเรียนเพียงพอและจัดวางในสถานที่ที่เหมาะสม
72. โรงเรียนมีการกําจัดมลพิษทางอากาศภายใน
โรงเรียน อาทิ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่นละออง
เขม่าควัน อย่างถูกวิธีและสม่าํ เสมอ
73. โรงเรียนดําเนินการเก็บสถิติ บันทึกสถิติ และ
เปรียบเทียบสถิติ การใช้น้ํา ไฟฟ้า กระดาษ
ปริมาณขยะ และการบําบัดน้ําเสียอย่างสม่ําเสมอ
74. กฎหมายคุ้มครองคุณภาพอาหาร น้ําดื่ม
ผลิตภัณฑ์ สารเคมี อาคาร รวมทั้งการจัดการน้ําเสีย
การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษ ส่งผลต่อ
การนําการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
ไปปฏิบัติ
75. องค์การที่ผลิตอาหาร น้ําดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ สารเคมีในปัจจุบัน ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
76. สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการนํามาใช้
ในโรงเรียน เช่น ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ํา ผลิตภัณฑ์
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แผงโซล่าเซลล์ ผลิตภัณฑ์
ลดคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สามารถ
รีไซเคิลได้ ฯลฯ

0.16 0.14 0.18
0.27 0.17 0.17

ภาค
แปล ลํา
ตะวัน
ออก รวม ผล ดับ
เฉียง
เหนือ
0.15 0.16 จุดแข็ง 2
0.31 0.23 จุดแข็ง 7

0.43 0.18 0.18

0.27

0.26

จุด
อ่อน

6

0.43 0.27 0.30

0.27

0.32

จุด
อ่อน

4

0.33 0.32 0.19

0.30

0.28 ภาวะ
คุก
คาม

2

0.43 0.17 0.17

0.00

0.18 โอกาส

1

0.21 0.18 0.27

0.15

0.20 โอกาส 2
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ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)
PNI Modified

การนําแผนไปปฏิบัติ
(PNIModified =0.33)

ภาค
ภาค ภาค
ตะวัน
กลาง เหนือ
ออก

77. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบัน
เปลี่ยนมาใช้สินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เช่น อาหารปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์
ประหยัดน้ํา ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
พลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ที่มบี รรจุภัณฑ์สามารถ
รีไซเคิลได้ ฯลฯ
78. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ในปัจจุบัน อาทิ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ e-learningมี
ส่วนช่วยในการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

0.36 0.31 0.26

ภาค
แปล ลํา
ตะวัน
ออก รวม ผล ดับ
เฉียง
เหนือ
0.43 0.34 ภาวะ 1
คุก
คาม

0.26 0.19 0.22

0.42

0.27

0.39 0.46 0.42

0.46

0.43

สภาพแวดล้อมภายใน

0.30 0.38 0.34

0.34

สภาพแวดล้อมภายนอก

0.47 0.59 0.52

0.67

0.17 0.26 0.30

0.42

79. โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล การทํา
กิจกรรมร่วมกัน และการประสานความร่วมมือ
ที่เชื่อมโยงในระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับองค์การ
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยเผยแพร่
และรณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน น้ํา

ภาวะ 3
คุกคาม

จุด
อ่อน
0.36 จุด
อ่อน
0.56 ภาวะ
คุกคาม
0.30 จุด
6
แข็ง
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ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)
PNI Modified

การนําแผนไปปฏิบัติ
(PNIModified =0.33)

ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์
การจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ
และการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน
80.โรงเรียนจัดทําปฏิทินปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
ในทุกแผนงาน ทุกโครงการและทุกกิจกรรม
81. โรงเรียนอนุมัติงบประมาณตามแผนงาน
โครงการและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ
82. โรงเรียนใช้งบประมาณตามแผนงาน โครงการ
และกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมแลเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
83. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
84. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่และ
รณรงค์ เช่น การใช้น้ําอุปโภคบริโภค การใช้ไฟฟ้า
และเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์
การจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะ และการจัดการ
มลพิษ

ภาค
ภาค ตะวัน
ภาค ภาค
ตะวัน ออก รวม
กลาง เหนือ
ออก เฉียง
เหนือ

แปล
ผล

ลํา
ดับ

0.36 0.35 0.35

0.40

0.37

จุด
อ่อน

4

0.22 0.26 0.24

0.22

0.24

จุด
แข็ง

3

0.25 0.35 0.23

0.14

0.25

จุด
แข็ง

4

0.25 0.24 0.23

0.18

0.23

จุด
แข็ง

2

0.23 0.26 0.28

0.28

0.24

จุด
แข็ง

3
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ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)
PNI Modified

การนําแผนไปปฏิบัติ
(PNIModified =0.33)

ภาค
ภาค ภาค
ตะวัน
กลาง เหนือ
ออก

85. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม เช่น การลดภาวะ โลกร้อน การลด
ภาวะเรือนกระจก เสริมสร้างความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ฯลฯ
86. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับชุมชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
87. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับองค์การทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในการจัดการน้ําเสีย การจัดการ
ขยะ และการจัดการมลพิษ
88. โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ํา กรมควบคุม
มลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิโลกสีเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) Green Peace ฯลฯ
89. โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่าย กับองค์การด้าน
พลังงาน เช่น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวงแห่ง
ประเทศไทย บริษัท ปตท. จํากัด ฯลฯ

0.26 0.31 0.29

ภาค
ตะวัน
ออก รวม
เฉียง
เหนือ
0.28 0.29

0.23 0.26 0.26

0.17

0.24

0.15 0.17 0.17

0.17

0.20

0.76 0.37 0.47

0.58

0.35 0.59 0.56

0.68

แปล
ผล

ลํา
ดับ

จุด
แข็ง

5

จุด
แข็ง
จุด
แข็ง

3

0.68

จุด
อ่อน

2

0.65

จุด
อ่อน

3

1
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ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็น
โดยภาพรวมของผูใ้ ห้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)
PNI Modified
ภาค
การนําแผนไปปฏิบัติ
แปล ลํา
ภาค ตะวัน
ภาค ภาค
ตะวัน ออก รวม ผล ดับ
(PNIModified =0.33)
กลาง เหนือ
ออก เฉียง
เหนือ
90.โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การประเมิน 0.36 1.08 0.69 0.6 0.69 จุด
1
โรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โรงเรียน สีเขียวของ
อ่อน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โครงการ
สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานของการไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) โครงการ Honda Green School ของ
บริษัทเอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์จํากัด โครงการ
โรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน ฯลฯ
91. ค่านิยมและพฤติกรรมของครอบครัวมีส่วนช่วย 0.38 0.31 0.31 0.55 0.38 โอกาส 1
ในการส่งเสริม การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม
92. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
0.53 0.50 0.67 0.86 0.62 ภาวะ 2
ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
คุก
โรงเรียนในเครือฯ
คาม
93. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมให้เกิด 0.26 0.50 0.67 0.56 0.48 โอกาส 2
ปฏิสัมพันธ์ในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล
การทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
94. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
0.83 1.38 0.48 0.79 0.81 ภาวะ 1
ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
คุก
ระหว่างโรงเรียนในเครือฯ
คาม
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ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ด้านการประเมินผลที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 4 ภาค
PNI Modified

0.42 0.39 0.42

ภาค
ตะวัน
ออก รวม
เฉียง
เหนือ
0.43 0.41

สภาพแวดล้อมภายใน

0.37 0.34 0.38

0.37

สภาพแวดล้อมภายนอก

0.71 0.67 0.61

0.73

0.38 0.36 0.75

0.63

0.21 0.50 0.36

0.56

0.39

จุด
อ่อน

4

0.34 0.30 0.23

0.22

0.27

จุด
แข็ง

1

0.40 0.30 0.28

0.25

0.31

จุด
แข็ง

4

การประเมินผล
(PNIModified =0.37)

การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

95. โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรเพื่อปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมจุดประสงค์
การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม และการประเมินผล
การเรียนรู้
96. โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน
โครงการและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและ
งบประมาณ
97. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม
จิตสํานึกและพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างรู้คุณค่า เช่น การใช้ดิน น้ํา อากาศ แสงสว่าง
พลังงาน สัตว์ และต้นไม้ ฯลฯ
98. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม
จิตสํานึกและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่มีประโยชน์และลดการบริโภคอาหาร
อย่างฟุ่มเฟือยหรือเกินความจําเป็น

ภาค
ภาค ภาค
ตะวัน
กลาง เหนือ
ออก

แปล
ลําดับ
ผล

จุด
อ่อน
0.37 จุด
อ่อน
0.68 ภาวะ
คุกคาม
0.51 จุด
อ่อน

1
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ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ด้านการประเมินผลที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)

การประเมินผล
(PNIModified =0.37)

99. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม
จิตสํานึกและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
และใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี
100. นักเรียนคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังเสมอ
101. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม
จิตสํานึกและพฤติกรรมลดการปล่อยสารเคมีลงสู่ดิน
แหล่งน้ํา และอากาศ
102. โรงเรียนมีการนําผลประเมินหลักสูตร
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปปรับปรุง
หลักสูตร
103. โรงเรียนมีการนําผลประเมินแผนงาน โครงการ
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี
104. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เข้ามาประเมินหลักสูตรเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
105. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ประเมินแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การประจําปีเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม

PNI Modified
ภาค
ภาค ตะวัน
ภาค ภาค
ตะวัน ออก
กลาง เหนือ
ออก เฉียง
เหนือ
0.38 0.30 0.27 0.27

รวม

0.56 0.47 0.46

0.44

0.48

0.46 0.28 0.26

0.18

0.39 0.35 0.56

0.30

แปล
ลําดับ
ผล

จุด
แข็ง

3

จุด
อ่อน
0.29 จุด
แข็ง

2

0.43

0.43

จุด
อ่อน

3

0.30 0.27 0.36

0.56

0.36

จุด
แข็ง

5

0.60 0.71 0.75

0.63

0.67

โอ
กาส

1

0.81 0.63 0.50

0.86

0.68 ภาวะ
คุก
คาม

1

2
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ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ด้านการประเมินผลที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)

การประเมินผล
(PNIModified =0.37)

การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม

PNI Modified
ภาค
ภาค ตะวัน
ภาค ภาค
ตะวัน ออก
กลาง เหนือ
ออก เฉียง
เหนือ
0.47 0.42 0.40 0.43

สภาพแวดล้อมภายใน

0.44 0.43 0.39

0.35

สภาพแวดล้อมภายนอก

0.66 0.37 0.45

1.00

106. โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน
โครงการและกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและงบประมาณ
107. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การอนุรักษ์ดนิ ให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป
108. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การอนุรักษ์นา้ํ และแหล่งน้าํ ให้คงอยู่ยาวนาน
สําหรับคนรุ่นต่อไป
109. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การอนุรักษ์พลังงาน ให้คงอยู่ยาวนาน
สําหรับคนรุ่นต่อไป
110. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การอนุรักษ์สัตว์ปา่ และสัตว์สงวนให้คงอยู่ยาวนาน
สําหรับคนรุ่นต่อไป
111. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์
ต้นไม้และป่าไม้ ให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป

0.26 0.30 0.50 0.75

รวม

แปล
ลําดับ
ผล

0.43

จุด
อ่อน
0.40 จุด
อ่อน
0.58 ภาวะ
คุกคาม
0.43 จุด
5
อ่อน

0.60 0.54 0.48 0.38

0.49

จุด
อ่อน
จุด
อ่อน

1

0.51 0.48 0.39

0.40

0.44

0.47 0.46 0.46

0.43

0.45

จุด
อ่อน

3

0.57 0.44 0.38

0.37

0.44

จุด
อ่อน

4

0.43 0.40 0.37

0.27

0.36

จุด
แข็ง

2

4
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ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ด้านการประเมินผลที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)
PNI Modified

การประเมินผล
(PNIModified =0.37)

112. นักเรียนใช้กระดาษครบ 2 หน้าและลดการใช้
ผลิตภัณฑ์ ที่ย่อยสลายยาก
113. นักเรียนนําเศษกระดาษ และเศษบรรจุภณ
ั ฑ์
กลับมาใช้ซ้ําหรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และคุ้มค่า
114. โรงเรียนมีการนําผลการประเมินสถิติการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมา
บริหารจัดการ เพื่อลดการใช้น้ํา การใช้ไฟฟ้า
การใช้กระดาษ ลดปริมาณขยะ และปรับปรุงคุณภาพ
น้ําทิ้งในแผนปฏิบัติการประจําปี
115. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ประเมินแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การประจําปีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
116. องค์การภาครัฐหรือเอกชน เข้ามาประเมิน
โรงเรียนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ
โรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.)
โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานของ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ฯลฯ

ภาค
แปล
ภาค ตะวัน
ลําดับ
ภาค ภาค
ตะวัน ออก รวม ผล
กลาง เหนือ
ออก เฉียง
เหนือ
0.49 0.44 0.41 0.37 0.43 จุด
5
อ่อน
0.54 0.44 0.44

0.43

0.46

จุด
อ่อน
จุด
แข็ง

2

0.21 0.40 0.10

-0.08 0.15

0.61 0.44 0.56

1.17

0.65 ภาวะ
คุก
คาม
0.52 โอ
กาส

1

0.71 0.30 0.36

0.86

1

1
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ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ด้านการประเมินผลที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)
PNI Modified

การประเมินผล
(PNIModified =0.37)

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมภายใน
สภาพแวดล้อมภายนอก
117. โรงเรียนมีการตรวจสอบอุปกรณ์ทเี่ กี่ยวกับน้าํ
อย่างสม่ําเสมอ เช่น ท่อน้ํา ก๊อกน้ํา โถปัสสาวะ
โถส้วม ฯลฯ
118. โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
สม่ําเสมอ
119. โรงเรียนมีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง
ปลั๊กไฟ และสายไฟฟ้าสม่าํ เสมอ
120. น้าํ ในแท็งก์น้ําดื่มหรือตูน้ ้ําดื่มที่ให้บริการ
ภายในโรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพน้ําดื่ม
จากองค์การที่มีมาตรฐาน เช่น การประปานครหลวง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ
121. คุณภาพโรงอาหารภายในโรงเรียนได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากองค์การที่มีมาตรฐาน เช่น
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน
สาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฯลฯ
122. โรงเรียนมีอาคารสถานทีส่ ะอาด ร่มรื่น สวยงาม
ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้

ภาค
แปล
ภาค ตะวัน
ลําดับ
ภาค ภาค
ตะวัน ออก รวม ผล
กลาง เหนือ
ออก เฉียง
เหนือ
0.25 0.15 0.22 0.14 0.19 จุด
แข็ง
0.26 0.16 0.18 0.19 0.20 จุด
แข็ง
0.24 0.13 0.28 0.13 0.19 โอกาส
0.25 0.08 0.18 0.00 0.12 จุด
4
แข็ง
0.15

0.15

0.00

0.07

0.09

0.16 0.27

0.08

0.08

0.14

0.21 0.00

0.17

0.00

0.08

จุด
แข็ง

2

0.15 0.00

0.00

0.07

0.05

จุด
แข็ง

1

0.17

0.10

0.13

0.13

จุด
แข็ง

5

0.13

จุด
แข็ง
จุด
แข็ง

3
6
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ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ด้านประเมินผลที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผูใ้ ห้ข้อมูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)
PNI Modified
ภาค
การประเมินผล
ภาค ตะวัน
ภาค ภาค
ตะวัน ออก รวม
(PNIModified =0.37)
กลาง เหนือ
ออก เฉียง
เหนือ
123. ห้องน้าํ และท่อระบายน้าํ ภายในโรงเรียนสะอาด 0.40 0.39 0.30 0.27 0.34
และไม่ส่งกลิ่นรบกวน
124. คุณภาพน้ําในบ่อบําบัดน้าํ เสียภายในโรงเรียน 0.25 0.18 0.09 0.00 0.13
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
125. โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน 0.53 0.30 0.50 0.75 0.51
โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและงบประมาณ
126. โรงเรียนมีการนําผลประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ 0.45 0.30 0.50 0.75 0.49
สิ่งแวดล้อมไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี
127. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพน้ําดื่ม 0.04 0.15 0.40 0.07 0.15
ภายในโรงเรียน
0.12 0.15 -0.08 0.07 0.07
128. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพ
อาหารภายในโรงเรียน
0.25 0.15 0.09 0.15 0.16
129. หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน
0.21 0.15 0.00 0.08 0.11
130. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพ
โรงอาหารภายในโรงเรียน
0.16 0.07 0.56 0.07 0.18
131. หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบคุณภาพ
อาคารภายในโรงเรียน
0.36 0.08 0.56 0.15 0.27
132. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพ
น้ําเสียในบ่อบําบัดน้ําเสียภายในโรงเรียน

แปล
ลําดับ
ผล

จุด
อ่อน
จุดแข็ง

3

จุด
อ่อน

1

จุด
อ่อน
โอกาส

2
3

โอกาส

1

โอกาส

4

โอกาส

2

โอกาส

5

ภาวะ
คุก
คาม

2

5
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ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ด้านการประเมินผลที่ได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 4 ภาค (ต่อ)
PNI Modified
ภาค
การประเมินผล
แปล
ภาค ตะวัน
ลําดับ
ภาค ภาค
ตะวัน ออก รวม ผล
(PNIModified =0.37)
กลาง เหนือ
ออก เฉียง
เหนือ
1
133. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินระดับมลพิษ 0.75 0.18 0.75 0.25 0.44 ภาวะ
คุกคาม
ภายในโรงเรียน
0.48 0.39 0.42 0.65 0.48 จุด
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
อ่อน
สภาพแวดล้อมภายใน
0.44 0.30 0.36 0.63 0.42 จุด
อ่อน
สภาพแวดล้อมภายนอก
0.56 0.63 0.56 0.71 0.61 ภาวะ
คุกคาม
1
134. โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน 0.50 0.30 0.36 0.63 0.43 จุด
อ่อน
โครงการและกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและ
งบประมาณ
135. โรงเรียนมีการนําผลประเมิน เพื่อการมีส่วนร่วม 0.39 0.30 0.36 0.63 0.41 จุดแข็ง 1
และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การประจําปี
136. องค์การภาครัฐหรือเอกชน เข้ามาประเมิน
0.56 0.63 0.56 0.71 0.61 ภาวะ 1
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
คุกคาม
โรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.)
โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานของการไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) โครงการ Honda Green School
ของบริษัทเอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์จํากัด
โครงการโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน
ฯลฯ
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2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิดโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยการใช้สถิติค่าความถี่
และจัดเรียงลําดับความถี่จากมากไปหาน้อย ในตารางที่ 4.12 ดังนี้
ตารางที่ 4.12 ตารางแสดงความถี่ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด
สรุปประเด็น
สภาพแวดล้อมภายใน

ความถี่

จุดแข็ง
1. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสิง่ แวดล้อม

70

2. หลักสูตรของโรงเรียนครอบคลุมการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

64

3. โรงเรียนมีกฎระเบียบที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

56

4. ผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรม
ในการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์หรือส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

51
50

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. โรงเรียนปรับปรุงและบํารุงรักษาอาคารสถานทีใ่ ห้สะอาดและปลอดภัย

45

7. โรงเรียนตรวจคุณภาพโรงอาหารและคุณภาพน้ําเป็นประจํา

44

8. โรงเรียนมีมาตรการประหยัดพลังงาน

31

9. โรงเรียนมีถังขยะเพียงพอและมีระบบจัดการขยะที่ดี

22

จุดอ่อน
1. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสิง่ แวดล้อมร่วมกับชุมชนน้อย

66

2. การประเมินผลความสําเร็จของแผนงาน โครงการและกิจกรรมเรื่องการมีส่วนร่วมและ

62

เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมน้อย
3. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมไม่ครอบคลุมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

57

4. นักเรียนมีจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ดิน น้ํา ป่าและสัตว์ป่าน้อย

53

5. โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมน้อย
6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของครูยังมีน้อย

42
37
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ตารางที่ 4.12 ตารางแสดงความถี่ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (ต่อ)
สรุปประเด็น

ความถี่

7. นักเรียนมีจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมน้อย

25

8. โรงเรียนยังใช้พลังงานทดแทนน้อย

13

9. โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไม่ต่อเนื่อง

12

10. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนา

10

สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนน้อย
สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส
1. ชุมชนและองค์การรอบบริเวณโรงเรียนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี
2. ปัจจุบันองค์การภาครัฐหรือเอกชนรณรงค์เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อโทรทัศน์
วิทยุ และป้ายรณรงค์
3. องค์การภาครัฐหรือเอกชนรณรงค์ให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
4. ผู้ผลิตสินค้าในปัจจุบันผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

43
39
24
15

5. นโยบายของภาครัฐหรือเอกชนก่อให้เกิดกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

12

6. สังคมในปัจจุบันให้ความสําคัญกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

11

7. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเข้ามาประเมินคุณภาพการศึกษาของทุก
โรงเรียนในเครือฯปีละ 1 ครั้ง
8. มีกฎหมายควบคุมคุณภาพสิง่ แวดล้อมที่บังคับให้โรงเรียนและประชาชนต้องปฏิบัติ

6

ภาวะคุกคาม
1. พฤติกรรมของคนในสังคมยังแสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อย
2. คนในสังคมขาดความรับผิดชอบและขาดความตระหนักในหน้าที่ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
3. องค์การภาครัฐหรือเอกชนจัดสถานที่สําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อย
4. ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
5. กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมทําให้การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

5
37
32
29
22
17

ลดประสิทธิภาพ
6. คนในสังคมมองวิกฤตสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไกลตัว

16

140
ตารางที่ 4.12 ตารางแสดงความถี่ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (ต่อ)
สรุปประเด็น
7. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนน้อย
8. พฤติกรรมของคนในชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนยังปฏิบัติสวนทางกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
9. ผู้รักษากฎหมายยังไม่เข้มงวดในการลงโทษผู้ฝา่ ฝืนกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ความถี่
14
12
10

จากตารางที่ 4.12 ตารางแสดงจุ ด แข็ ง จุ ดอ่ อ น โอกาสและภาวะคุ กคามที่ไ ด้ จากแบบสอบถาม
ปลายเปิ ด พบว่ า มี จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาสและภาวะคุ ก คามที่ ใ กล้ เคีย งกั บ ที่ ได้ จ ากค่ าดั ช นี PNI Modified
ดังนั้นจึงเลือกใช้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามที่ได้จากค่าดัชนี PNI Modified เท่านั้น
ตอนที่ 3 ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 1
ดําเนินการร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 1 โดยใช้ผลจากการวิจัยที่พบ คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภาวะคุกคามที่เชื่อมโยงกับค่าดัชนี PNI Modified โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. กําหนดยุทธศาสตร์หลักของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก จากกรอบแนวคิ ด การบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์ คาเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย ประกอบด้ ว ย 3 ด้ า น คื อ การวางแผน การนํ า แผนไปปฏิ บั ติ แ ละ
การประเมินผล โดยใช้ทั้ง 3 ด้านมากําหนดเป็นยุทธศาสตร์หลัก เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของ
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน
1.2 นําค่าการจัดลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิค ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้า งการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมที่ยั่ งยืนของทั้ง 3 ด้าน
จากตารางที่ 4.5 (หน้ า 102) มาพิ จ ารณาเพื่ อ เรี ย งลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของความต้ อ งการจํ า เป็ น จาก
ค่าดัชนี PNI Modified มากไปหาค่าดัชนี PNI Modified น้อย
1.3 กําหนดชื่อยุทธศาสตร์หลัก ในตารางที่ 4.13 ดังนี้
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ตารางที่ 4.13 ตารางแสดงร่างยุทธศาสตร์หลักการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 1

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

3. การนําแผนไปปฏิบัติ
(PNI Modified =0.33)

ภาคกลาง

1. การวางแผน
(PNI Modified =0.44)
2. การประเมินผล
(PNI Modified =0.37)

ยุทธศาสตร์หลัก

ภาพรวม

การจัดลําดับความสําคัญ
ตามความต้องการจําเป็น
ของการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ลําดับความสําคัญ
ตามความต้องการจําเป็น
ของการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯเป็นรายภาค

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

1. ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2. ยกระดับการกํากับติดตามและ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3. ปรับกระบวนทัศน์การนําแผน
ไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน

จากตารางที่ 4.13 พบว่า การเรียงลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียน
ทั้ง 4 ภาคประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียงลําดับเหมือน
ภาพรวม โดยเรียงลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็น ดังนี้ 1.การวางแผน 2.การประเมินผล และ
3.การนําแผนไปปฏิบัติ
จากการเรียงลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์ตามความต้องการจําเป็นดังกล่าวข้างต้น สรุปเป็น
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2) ยุทธศาสตร์ยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์ปรับกระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2. กําหนดยุทธศาสตร์รองของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 กํ าหนดยุ ท ธศาสตร์ร องจากกรอบแนวคิด การพั ฒนาสิ่ ง แวดล้อ มที่ยั่ งยื น ประกอบด้ ว ย
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทั้ง 4 องค์ประกอบ มากําหนดเป็นยุทธศาสตร์รอง เนื่องจาก
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ผลการวิจัย พบว่าสภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 องค์ประกอบ
2.2 นําค่าความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น ของทั้ ง 4 องค์ ป ระกอบ
จากตารางที่ 4.5 (หน้ า 102) มาพิจารณา เพื่อเรียงลําดั บความสําคั ญตามความต้ องการจําเป็นของทั้ ง 4
องค์ประกอบ จากค่าดัชนี PNI Modified มากไปหาค่าดัชนี PNI Modified น้อย ในตารางที่ 4.14 ดังนี้
ตารางที่ 4.14 ตารางแสดงการเรียงลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนในภาพรวม
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลฯ เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
การวางแผน
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การประเมินผล
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การนําแผนไปปฏิบัติ
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รวม

PNI Modified

ลําดับPIE

0.44
0.61
0.51
0.37
0.32
0.37
0.48
0.43
0.41
0.19
0.33
0.43
0.35
0.32
0.25
0.38

1

ลําดับสิ่งแวดล้อม
1
2
3
4

2
1
2
3
4
3
1
2
3
4

2.3 กํ าหนดยุ ทธศาสตร์ รองของการบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ ฯ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นา
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น จากผลการวิ จั ย ในตารางที่ 4.6 (หน้ า 104) ซึ่ ง เป็ น การจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ
ตามความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลแต่ละภูมิภาค และจากผลการวิจัยในตารางที่ 4.14 การเรียงลําดับความสําคัญ
ตามความต้ อ งการจํ า เป็ น ของการบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ คณะเซนต์ คาเบรี ยลแห่ ง ประเทศไทย
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เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น โดยภาพรวม มาประกอบการตั ด สิ น ใจในการกํ าหนด
ยุทธศาสตร์รอง ดังนี้
1) การจัดลําดับด้านการวางแผน พบว่า ทั้ง 4 ภาค เหมือนภาพรวม
2) การจัดลําดับด้านการประเมินผล พบว่า ทั้ง 4 ภาค เหมือนภาพรวม
3) การจัดลําดับด้านการนําแผนไปปฏิบัติ พบว่า ทั้ง 4 ภาค เหมือนภาพรวม
4) การเรียงลําดับด้านการวางแผน พบว่า เรียงลําดับค่าดัชนี PNI Modified จากมากไปหาน้อย ดังนี้
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามลําดับ
5) การเรียงลําดับด้านการประเมินผล พบว่า เรียงลําดับค่าดัชนี PNI Modified จากมากไปหาน้อย
ดังนี้ การมี ส่วนร่วมและเครื อข่ายด้ านสิ่ งแวดล้ อม การอนุรั กษ์สิ่ งแวดล้ อม การปลูกฝั งการเรียนรู้เกี่ยวกั บ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามลําดับ
6) การเรียงลําดับด้านการนําแผนไปปฏิบัติ พบว่า เรียงลําดับค่าดัชนี PNI Modified จากมากไปหา
น้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามลําดับ
2.4 กําหนดยุทธศาสตร์รอง โดยนําจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามที่มีค่าดัชนี PNI Modified
มากจากตารางที่ 4.9 –ตารางที่ 4.11 (หน้า 113 - หน้า137) มาวิเคราะห์และสรุปผลได้ดังนี้
จุดแข็ง
S1 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมครอบคลุมการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การนําวัสดุและบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิล และการใช้พลังงานทดแทน (PNIModified
=0.33)
S2 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมครอบคลุมการปลูกฝังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
ดิน น้ํา อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์และต้นไม้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (PNIModified =0.27)
S3 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมครอบคลุมการปลูกฝังการใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น น้ําอุปโภคบริโภค อาหาร ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี
และอาคารสถานที่อย่างถูกวิธีและประหยัด (PNIModified =0.29)
S4 การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียน มีการกําหนดจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้
ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.30)
S5 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมครอบคลุมการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ภ ายในโรงเรี ย นให้ ส ะอาด ร่ ม รื่ น สวยงาม ปลอดภั ย และเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างต่อเนื่อง (PNIModified =0.17)
S6 คุณภาพโรงอาหาร น้ําในตู้น้ําดื่ม และบ่อบําบัดน้ําเสียภายในโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากองค์การที่มีมาตรฐาน (PNIModified =0.05)
S7 โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสม่ําเสมอ (PNIModified =0.09)
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S8 โรงเรียนมีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ําและอุปกรณ์ต่อพ่วง ปลั๊กไฟ และสายไฟฟ้า
อย่างสม่ําเสมอ (PNIModified =0.12)
S9 โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ (PNIModified
=0.13)
S10 โรงเรียนบํารุงรักษาอุปกรณ์ใช้น้ํา เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดน้ํา
(PNIModified =0.12)
S11 โรงเรียนบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
พลังงาน (PNIModified =0.13)
S12 โรงเรียนมี มาตรการ ระเบียบหรือ แนวปฏิบัติในการเลือกซื้ อวัสดุครุภัณฑ์ และผลิตภัณ ฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สุขภัณฑ์รุ่น ประหยัดน้ํา เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5 หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่าย (PNIModified =0.12)
S13 โรงเรียนกําจัดน้ําทิ้งภายในโรงเรียนอย่างถูกวิธี (PNIModified =0.16)
S14 โรงเรียนมีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และพื้นที่สีเขียวให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย
และเอื้อต่อการเรียนรู้ (PNIModified =0.17)
S15 โรงเรียนมีอาคารสถานที่และพื้นที่สีเขียว โดยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
(PNIModified =0.19)
S16 โรงเรียนจําหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์ และถูกสุขอนามัย (PNIModified =0.20)
จุดอ่อน
W1 โรงเรียนวางแผนออกไปมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่ว นร่ ว มกับโรงเรี ยน จั ด ทํ าโครงการความร่ ว มมื อ ระหว่า งโรงเรีย นกั บ ชุ ม ชน รวมถึง วางแผนเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมน้อย (PNIModified =0.44)
W2 โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ ระยะเวลา
และงบประมาณ (PNIModified =0.43)
W3 นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ดิน พลังงาน สัตว์ป่าและสัตว์สงวน น้ําและแหล่งน้ําน้อย
(PNIModified =0.49)
W4 นักเรียนนําเศษกระดาษ และเศษบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ําหรือรีไซเคิลไม่ถูกวิธี และไม่คุ้มค่า
(PNIModified =0.46)
W5 นักเรียนใช้กระดาษครบ 2 หน้าและลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยอ่ ยสลายยากน้อย(PNIModified =0.43)
W6 โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่ ค รอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ วิ ธี ดํ า เนิ น การ ระยะเวลาและงบประมาณ
(PNIModified =0.43)
W7 โรงเรี ยนมีการประเมินหลัก สูตรเพื่ อปลูกฝั งการเรี ยนรู้เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้ อมไม่ค รอบคลุ ม
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม และการประเมินผลการเรียนรู้ (PNIModified =0.51)
W8 นักเรียนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังเสมอ (PNIModified =0.48)
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W9 โรงเรียนมีการนําผลประเมินหลักสูตรเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปปรับปรุง
หลักสูตรน้อย (PNIModified =0.43)
W10 โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและ
งบประมาณ (PNIModified =0.39)
W11 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมน้อย (PNIModified
=0.69)
W12 โรงเรียนเข้ าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมน้อ ย
(PNIModified =0.68)
W13 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การด้านพลังงานน้อย (PNIModified =0.65)
W14 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า รวมทั้ง
ไม่ครอบคลุมความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.49)
W15 โรงเรียนประเมินผลการเรียนรู้ไม่ครอบคลุมความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ไม่ครอบคลุมความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.47)
W16 โรงเรียนเตรียมครู สถานที่ และสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มี
ประสิทธิภาพ (PNIModified =0.38)
โอกาส
O1 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถนํามาวางแผน
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ (PNIModified =0.23)
O2 ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(PNIModified =0.50)
O3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน (PNIModified =0.29)
O4 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เข้ามาประเมินหลักสูตรเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.67)
O5 หน่ วยงานภายนอกเข้า มาประเมิน คุ ณภาพอาหาร น้ํ า ดื่ม และโรงอาหารภายในโรงเรี ย น
(PNIModified =0.07)
O6 หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน (PNIModified
=0.16)
O7 หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบคุณภาพอาคารภายในโรงเรียน (PNIModified =0.18)
O8 ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เช่น รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
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ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.26)
O9 สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(PNIModified =0.28)
O10 องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน มีการณรงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะการใช้ดิน น้ํา อากาศ แสงสว่าง พลังงาน อาหาร น้ําอุปโภคบริโภค
ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี การปล่อยน้ําเสีย ขยะ มลพิษ และการแก้ปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.32)
O11 ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เช่น รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่ยาวนานเพื่อคนรุ่นต่อไป (PNIModified =0.28)
O12 สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ น้ํา พลังงาน สัตว์ และ
ป่าไม้ รวมทั้ง รณรงค์ ลดการใช้ การนํ ากลั บมาใช้ซ้ํา การรี ไซเคิล และการใช้พ ลังงานทดแทน (PNIModified
=0.31)
O13 องค์การที่ผลิตอาหาร น้ําดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ สารเคมีในปัจจุบัน ผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน (PNIModified =0.18)
O14 สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการนํามาใช้
ในโรงเรี ย น เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระหยั ด น้ํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระหยั ด ไฟฟ้ า เบอร์ 5 แผงโซล่ า เซลล์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ลดคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้ ฯลฯ (PNIModified =0.20)
ภาวะคุกคาม
T1 ชุ ม ชน หน่ ว ยงาน องค์ ก ารภาครั ฐ หรื อ เอกชนเข้ า มาร่ ว มวางแผนพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ
ทางโรงเรียนน้อย (PNIModified =1.00)
T2 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กําหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯไม่ชัดเจน (PNIModified =1.19)
T3 องค์การภาครัฐหรือเอกชนเข้ามาประเมินการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมน้อ ย
(PNIModified =0.61)
T4 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ไม่เข้ามาประเมินแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.65)
T5 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโรงเรียนในเครือฯน้อย (PNIModified =0.81)
T6 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โรงเรียนในเครือฯน้อย (PNIModified =0.62)
2.5 กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ร อง โดยนํ า จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาสและภาวะคุ ก คามมาจั บ คู่
ในตารางเมตริกซ์ โดยใช้ผลการวิจัยจากตาราง 4.7 (หน้า 109) ดังนี้
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ตารางที่ 4.15 ตารางเมตริกซ์ด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์หลัก ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
จุดอ่อน
ภาวะคุกคาม
W1 โรงเรียนวางแผนออกไปมีส่วนร่วม
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ ชุ ม ชน เปิ ด โอกาส
ให้ ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มกั บ โรงเรี ย น
จั ด ทํ า โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
โรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน รวมถึ ง วางแผน
เครือข่าย ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
และเครื อ ข่ า ยการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
น้อย (PNIModified =0.44)
จุดแข็ง
S1 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม ครอบคลุมการลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การนําวัสดุและบรรจุภัณฑ์
กลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิล และการใช้
พลังงานทดแทน (PNI=0.33)
จุดแข็ง
S2 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม ครอบคลุมการปลูกฝัง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ํา
อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์และ
ต้นไม้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(PNI=0.27)
S3 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม ครอบคลุมการปลูกฝัง
การใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น น้ําอุปโภคบริโภค
อาหาร ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า
กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี และ
อาคารสถานที่อย่างถูกวิธีและประหยัด
(PNI=0.29)

ยุทธศาสตร์รอง

T1 ชุมชน หน่วยงาน องค์การ
ภาครัฐหรือเอกชนเข้ามา
ร่วมวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมกับ
ทางโรงเรียนน้อย (PNI=1.00)

วางแผนการมีส่วนร่วม
และเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม (WT)

ภาวะคุกคาม
T2 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย กําหนดนโยบาย
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กบั
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯไม่ชัดเจน
(PNI=1.19)

ยุทธศาสตร์รอง
เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
การวางแผนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (ST)

โอกาส
O1 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สามารถนํามา
วางแผนเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ (PNIModified
=0.23)
O2 ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ในการออกแบบหลักสูตร
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.50)

ยุทธศาสตร์รอง
ออกแบบการปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
เชิงบูรณาการ (SO)
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ตารางที่ 4.15 ตารางเมตริกซ์ด้านการวางแผน (ต่อ)
จุดแข็ง
ภาวะคุกคาม
S4 การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียน
มีการกําหนดจุดประสงค์ เนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุม
การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึก
และพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อย
ของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(PNI=0.30)
จุดแข็ง
โอกาส
S5 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและ
O3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
กิจกรรม ครอบคลุมการบริหารจัดการ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อ
เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่
การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
(PNI=0.29)
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
(PNI=0.17)

ยุทธศาสตร์รอง

ยุทธศาสตร์รอง
วางแผนเพื่อพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่
มาตรฐานสากล (SO)

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ยุทธศาสตร์หลักปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
มียุทธศาสตร์รอง 4 ยุทธศาสตร์ คือ
1. ยุทธศาสตร์วางแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT)
2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างขีดความสามารถการวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ST)
3. ยุทธศาสตร์ออกแบบการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (SO)
4. ยุทธศาสตร์วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล (SO)
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ตารางที่ 4.16 ตารางเมตริกซ์ด้านการประเมินผล
ยุทธศาสตร์หลัก ยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
จุดอ่อน
ภาวะคุกคาม
ยุทธศาสตร์รอง
W2 โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จ T3 องค์การภาครัฐหรือเอกชน
ประเมินผลการมีส่วนร่วม
ของแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เข้ามาประเมินการมีส่วนร่วมและ
และเครือข่ายด้าน
เพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมน้อย
สิ่งแวดล้อม (WT)
ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ครอบคลุม
(PNI=0.61)
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ
ระยะเวลาและงบประมาณ (PNI=0.43)
จุดอ่อน
ภาวะคุกคาม
ยุทธศาสตร์รอง
W3 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็น T4 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
วัดและประเมินผลเพื่อ
ถึงการอนุรักษ์ดิน พลังงาน สัตว์ป่าและ ประเทศไทย ไม่เข้ามาประเมิน
พัฒนาจิตสํานึกและ
สั ต ว์ ส งวน น้ํ า และแหล่ ง น้ํ า ให้ ค งอยู่ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมใน
พฤติกรรม การอนุรักษ์
ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไปน้อย
แผนปฏิบัติการประจําปีเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม (WT)
(PNIModified =0.49)
สิ่งแวดล้อม (PNI=0.65)
W4 นั ก เรี ย นนํ า เศษกระดาษ และ
เศษบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ําหรือรีไซเคิล
ไม่ถูกวิธี และไม่คุ้มค่า (PNIModified =0.46)
W5 นักเรียนใช้กระดาษครบ 2 หน้าและ
ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากน้อย
(PNIModified =0.43)
W6 โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จ
ของแผนงาน โครงการและกิ จ กรรม
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ
ระยะเวลาและงบประมาณ (PNIModified
=0.43)
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ตารางที่ 4.16 ตารางเมตริกซ์ด้านการประเมินผล (ต่อ)
จุดอ่อน
โอกาส
W7 โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตร
O4 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประเทศไทย เข้ามาประเมินหลักสูตร
สิ่งแวดล้อม ไม่ครอบคลุมจุดประสงค์
เพื่ อ ปลู กฝั งกา รเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม และ
สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.67)
การประเมินผลการเรียนรู้ (PNI=0.51)
W8 นักเรียนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง
เสมอ (PNI=0.48)
W9 โรงเรียนมีการนําผลประเมินหลักสูตร
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมไปปรับปรุงหลักสูตรน้อย
(PNI=0.43)
W10 โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จ
ของแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและงบประมาณ
(PNI=0.39)
จุดแข็ง
โอกาส
S6 คุณภาพโรงอาหาร น้ําในตู้น้ําดื่ม และ O5 หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมิน
บ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ภายในโรงเรี ย นได้ รั บ คุณภาพอาหาร น้ําดื่มและโรงอาหาร
การรั บ รอ งม าต รฐ าน จา กอ งค์ กา ร ภายในโรงเรียน (PNIModified =0.07)
ที่มีมาตรฐาน (PNIModified =0.05)
O6หน่วยงานภายนอกเข้ามา
S7 โรงเรีย นมี การตรวจสอบคุ ณภาพ ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
อาหารสม่ําเสมอ (PNIModified =0.09)
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน
S8 โรงเรี ยนมี การตรวจสอบอุ ปกรณ์ (PNIModified =0.16)
ที่เกี่ยวกับน้ําและอุปกรณ์ต่อพ่วง ปลั๊กไฟ O7 หน่วยงานภายนอกเข้ามา
และสายไฟฟ้าอย่างสม่ําเสมอ (PNIModified ตรวจสอบคุณภาพอาคาร
=0.12)
ภายในโรงเรียน (PNIModified =0.18)
S9 โรงเรี ย นมี อ าคารสถานที่ ส ะอาด
ร่ ม รื่ น สวยงาม ปลอดภั ย และเอื้ อ ต่ อ
การเรียนรู้ (PNIModified =0.13)

ยุทธศาสตร์รอง
ปรับรูปแบบ
การประเมินผล
การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (WO)

ยุทธศาสตร์รอง
ประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สู่ความเป็นเลิศ (SO)
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จากตารางที่ 4.16 พบว่า ยุทธศาสตร์หลักยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มียุทธศาสตร์รอง 4 ยุทธศาสตร์ คือ
1. ยุทธศาสตร์ประเมินผลการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT)
2. ยุทธศาสตร์วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (WT)
3. ยุทธศาสตร์ปรับรูปแบบการประเมินผลการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (WO)
4. ยุทธศาสตร์ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ (SO)
ตารางที่ 4.17 ตารางเมตริกซ์ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์หลัก ปรับกระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
จุดอ่อน
ภาวะคุกคาม
ยุทธศาสตร์รอง
W11 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ
องค์การประเมินโรงเรียน
ด้านสิ่งแวดล้อมน้อย (PNI=0.66)
W12 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ
องค์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมน้อย (PNI=0.58)
W13 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ
องค์การด้านพลังงานน้อย (PNI=0.55)
จุดอ่อน
W14 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้
ไม่ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม
จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างคุ้มค่า รวมทั้งไม่ครอบคลุม
ความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(PNIModified =0.49)
W15 โรงเรียนประเมินผลการเรียนรู้
ไม่ครอบคลุมความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรม
ในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสีย
มาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ไม่ครอบคลุมความตระหนักรู้ถึงปัญหา

T5 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ส่งเสริมเครือข่าย
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โรงเรียนในเครือฯน้อย (PNI=0.81)
T6 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงเรียน
ในเครือฯน้อย (PNI=0.62)
โอกาส
O8ระบบสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เช่น
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โทรศัพท์เคลื่อนที่ e-learning ฯลฯ
มีส่วนช่วยปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม
จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(PNIModified =0.26)
O9สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติค่านิยม
จิตสํานึ กและทั กษะด้ านสิ่งแวดล้อ ม
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ

เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมและขยาย
เครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม (WT)

ยุทธศาสตร์รอง
ปลูกฝังเสริมปัญญา
ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(WO)
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ตารางที่ 4.17 ตารางเมตริกซ์ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ (ต่อ)
จุดอ่อน
โอกาส
ยุทธศาสตร์รอง
และการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(PNIModified =0.47)
(PNIModified =0.28)
W16 โรงเรียนเตรียมครู สถานที่ และ
O10 องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน
สื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
มีการรณรงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
(PNIModified =0.38)
ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะ การใช้
ดิน น้ํา อากาศ แสงสว่าง พลังงาน
อาหาร น้ําอุปโภคบริโภค ไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์ สารเคมี การปล่อยน้ําเสีย
ขยะ มลพิษ และการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.32)
จุดแข็ง
โอกาส
ยุทธศาสตร์รอง
S10 โรงเรียนบํารุงรักษาอุปกรณ์ใช้น้ํา
O11 ระบบสื่อสาร และการใช้
เสริมสร้างวัฒนธรรม
เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เช่น
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพและประหยัดน้ํา
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ
(SO)
(PNI=0.12)
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
S11 โรงเรียนบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ e-learning ฯลฯ
เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่าง
มีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์
มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(PNI=0.13)
เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมคงอยู่ยาวนาน
เพื่อคนรุ่นต่อไป (PNIModified =0.28)
O12 สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์ น้ํา พลังงาน สัตว์ และ
ป่าไม้ รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้
การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิลและ
การใช้ พ ลั ง งานทดแทน (PNIModified
=0.31)
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ตารางที่ 4.17 ตารางเมตริกซ์ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ (ต่อ)
จุดแข็ง
โอกาส
S12 โรงเรียนมีมาตรการ ระเบียบหรือ
O13 องค์การที่ผลิตอาหาร น้าํ ดืม่
แนวปฏิบัติในการเลือกซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ สารเคมี
และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและ
เช่น สุขภัณฑ์รุ่น ประหยัดน้ํา
ได้มาตรฐาน (PNI=0.18)
เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5 หลอดไฟฟ้า
O14 สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์
กับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลต่อ
ที่ย่อยสลายง่าย ฯลฯ (PNI=0.12)
การตัดสินใจในการนํามาใช้
S13 โรงเรียนกําจัดน้ําทิ้งภายในโรงเรียน ในโรงเรียน เช่น ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ํา
อย่างถูกวิธี (PNI=0.16)
ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แผง
S14 โรงเรียนมีการบํารุงรักษาอาคาร
โซล่าเซลล์ ผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอน
สถานที่และพื้นที่สีเขียวให้สะอาด ร่มรื่น ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สามารถ
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อ
รีไซเคิลได้ (PNI=0.20)
การเรียนรู้ (PNI=0.17)
S15 โรงเรียนมีอาคารสถานที่และพื้นที่
สีเขียว โดยรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อม (PNI=0.19)
S16 โรงเรียนจําหน่ายอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย มีประโยชน์และถูกสุขอนามัย
(PNI=0.20)

ยุทธศาสตร์รอง
เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการของเสีย (SO)

จากตารางที่ 4.17 พบว่ า ยุทธศาสตร์ หลั ก ปรับกระบวนทัศน์การนํ าแผนไปปฏิบัติ เพื่ อการพั ฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มียุทธศาสตร์รอง 4 ยุทธศาสตร์ คือ
1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT)
2. ยุทธศาสตร์ปลูกฝังเสริมปัญญาฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม (WO)
3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (SO)
4. ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย (SO)
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ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาพรวม

ตารางที่ 4.18 ตารางแสดงร่างยุทธศาสตร์รองการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 1
การจัดลําดับความสําคัญ
ตามความต้องการจําเป็น
การเรียงลําดับความสําคัญ
ของการบริหารโรงเรียน
ตามความต้องการจําเป็นของ
ยุทธศาสตร์หลัก
ในเครือมูลนิธิฯ เป็นรายภาค
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
และยุทธศาสตร์รอง
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
1

1

1

1

1

1.1 การมีส่วนร่วมและเครือข่าย
1
ด้านสิ่งแวดล้อม (PNI Modified =0.61)
1.2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2
(PNI Modified =0.51)
1.3 การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ 3
สิ่งแวดล้อม (PNI Modified =0.37)
1. 4 การพัฒนาคุณภาพ
4
สิ่งแวดล้อม (PNI Modified =0.32)
2
2. การประเมินผล
(PNI Modified =0.37)

2

1

1

1

1

2

2

2

3

3

4

3

4

4

3

4

2

2

2

2

1

2

1

1

1

2

1

3

2

2

3

2

1

2

3

1. การวางแผน
(PNI Modified =0.44)

2.1 การมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม(PNI Modified =0.48)
2.2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(PNI Modified =0.43)

2.3 การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(PNI Modified =0.41)

ยุทธศาสตร์หลัก : ปฏิรูป
การวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รอง :
1.1 วางแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม (WT)
1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถ
การวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ST)
1.3 ออกแบบการปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (SO)
1.4 วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล (SO)
ยุทธศาสตร์หลัก : ยกระดับการกํากับ
ติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รอง :
2.1 ประเมินผลการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT)
2.2 วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
จิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (WT)
2.3 ปรับรูปแบบการประเมินผล
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม (WO)
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ตารางที่ 4.18 ตารางแสดงร่างยุทธศาสตร์รองการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทีย่ ั่งยืนฉบับที่ 1 (ต่อ)

3.1 การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อมเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (PNI Modified =0.43)
3.2 การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (PNI Modified =0.35)
3.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(PNI Modified =0.32)
3.4 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เรื่องการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(PNI Modified =0.25)

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาพรวม

ภาคเหนือ

2.4 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(PNI Modified =0.19)
3. การนําแผนไปปฏิบัติ
(PNI Modified =0.33)

ยุทธศาสตร์หลัก
และยุทธศาสตร์รอง

ภาคกลาง

การเรียงลําดับความสําคัญ
ตามความต้องการจําเป็นของ
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน

การจัดลําดับความสําคัญ
ตามความต้องการจําเป็น
ของการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ เป็นรายภาค

4

4

4

4

3

3

3

3

1

1

1

1

3

2

1

2

2 3.2 ปลูกฝังเสริมปัญญาฝ่าวิกฤต
สิ่งแวดล้อม (WO)

2

1

3

2

3 3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (SO)

4

4

4

4

4 3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ของเสีย (SO)

4 2.4 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ (SO)
3 ยุทธศาสตร์หลัก : ปรับ
กระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รอง :
1 3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
ขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT)

3. ร่ า งยุ ทธศาสตร์ ก ารบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ คณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
จัดทําตารางยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จของ
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน ฉบับที่ 1 เรียงตามค่าดัชนี PNI Modified จากมากไปหาน้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน ในตารางที่ 4.19 ดังนี้
ตารางที่ 4.19 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการวางแผน ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
1.ปฏิรูป
1.วางแผนการมี 1. โรงเรียนวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระดับความพึงพอใจต่อ
การวางแผน
ส่วนร่วมและ
ให้ครอบคลุมโรงเรียนออกไปมี
แผนงานพัฒนา
เพื่อการพัฒนา
เครือข่ายด้าน
ส่วนร่วมกับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชน สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน และจัดทํา แบบบูรณาการของ
ที่ยั่งยืน
(W1,T1)
โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียน โรงเรียนกับชุมชน
กับชุมชน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. โรงเรียนกับชุมชนร่วมกันเผยแพร่
และรณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า
กระดาษและผลิตภัณฑ์
3.โรงเรียนกับชุมชนนําวิกฤต
สิ่งแวดล้อมของชุมชนมาวางแผน
ร่วมกัน โดยขอความสนับสนุน
ด้านบุคลากรและงบประมาณ
จากหน่วยงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
4.โรงเรียนกับชุมชนนําปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อมของชุมชนมาจัดทํา
เป็นแผนงานแบบบูรณาการ
1.ปฏิรูป
2.เสริมสร้าง
1.มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
1.แผนงานของ
การวางแผน
ขีดความสามารถ ประเทศไทย กําหนดนโยบาย
ทุกโรงเรียนมีเป้าหมาย
เพื่อการพัฒนา
การวางแผน
ให้ทุกโรงเรียนมีเป้าหมาย
ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
ในแผนพัฒนาโรงเรียน โดยโรงเรียน
2.บรรลุเป้าหมายของ
(S1,T2)
กําหนดเป้าหมายด้านการอนุรักษ์
โรงเรียนด้าน
สิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาโรงเรียนหรือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติการประจําปีและจัดทํา
มากกว่าร้อยละ 80
รายงานความก้าวหน้า
ภายในปีการศึกษา
2.โรงเรียนกําหนดให้มีนโยบาย และ
2559
มาตรการประหยัดพลังงานและ
3.ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
สิ่งแวดล้อม โดย
และน้ําลดลงร้อยละ
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ตารางที่ 4.19 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการวางแผน ฉบับที่ 1 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
1.ปฏิรูป
2.เสริมสร้าง
2.1 ประกาศนโยบาย และมาตรการ 10 เมื่อเทียบกับรายจ่ายใน
การวางแผน
ขีดความสามารถ ประหยัดไฟฟ้า และประหยัดน้ํา
เรื่องเดียวกันของ
เพื่อการพัฒนา การวางแผน
2.2 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปีการศึกษา 2555
สิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์
ดําเนินงานด้านการอนุรักษ์
4.โรงเรียนมีแผนงาน
ที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก โครงการและกิจกรรม
(S1,T2)
หน่วยงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ครอบคลุมด้านการ
กับสิ่งแวดล้อม มาเป็นที่ปรึกษา
อนุรักษ์ดิน น้ํา พลังงาน
2.3 คณะกรรมการดําเนินงาน
สัตว์และป่าไม้ รวมทั้ง
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดทํา
ลดการใช้
แผนงาน โครงการและกิจกรรมด้าน การนํากลับมาใช้ซ้ํา
การอนุรักษ์ดิน น้ํา พลังงาน สัตว์และ การรีไซเคิลและการใช้
ป่าไม้ รวมทั้งจัดทําแผนงานรณรงค์ พลังงานทดแทน
ลดการใช้ การนํากลับมา ใช้ซา้ํ การ
รีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน
2.4 คณะกรรมการดําเนินงานด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ติดตามผล
การดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน
2.5 คณะกรรมการดําเนินงานด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สรุปผลและ
เผยแพร่การเปรียบเทียบสถิติปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าและน้ําเป็นรายเดือนและ
รายปี แก่ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
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ตารางที่ 4.19 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการวางแผน ฉบับที่ 1 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
1.ปฏิรูป
3.ออกแบบ
1.ออกแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเชิง 1.หลักสูตรของโรงเรียน
การวางแผน
การปลูกฝัง
บูรณาการให้ครอบคลุมการพัฒนา ทุกแห่งมีการบูรณาการ
เพื่อการพัฒนา การเรียนรู้เกี่ยวกับ นักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ครอบคลุมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
นักเรียนให้มีความรู้
ที่ยั่งยืน
(S2,S3,S4,O1,O2) พฤติกรรมในการใช้ทรัพยากร
ความเข้าใจ ทัศนคติ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค่านิยม จิตสํานึกและ
การปล่อยของเสียมาทําลาย
พฤติกรรมในการใช้
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความตระหนักรู้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ถึงปัญหาและการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม การปล่อย
วิกฤตสิ่งแวดล้อม ประเมิน
ของเสียมาทําลาย
ความเหมาะสมของหลักสูตร โดย
สิ่งแวดล้อม และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และ
การแก้ปัญหาวิกฤต
ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วออกแบบ
สิ่งแวดล้อม
การกํากับติดตามและการประเมินผล 2.โรงเรียนมีจํานวน
ของการนําหลักสูตรไปใช้
แผนงาน โครงการและ
2. จัดทําแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมที่ครอบคลุม
กิจกรรมให้ครอบคลุมการปลูกฝัง
การปลูกฝังการใช้
การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายใน
ที่มนุษย์สร้างขึ้น
ปีการศึกษา 2559
3.จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและ 3.โรงเรียนมีจํานวน
กําหนดตัวชี้วัด
แผนงาน โครงการและ
4.นําผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
กิจกรรมที่ครอบคลุม
ในการออกแบบหลักสูตร
การปลูกฝัง
5.นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การใช้สิ่งแวดล้อม
มาบูรณาการในหลักสูตร
ทางกายภาพที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ภายในปีการศึกษา 2559
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ตารางที่ 4.19 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการวางแผน ฉบับที่ 1 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
1.ปฏิรูป
4.วางแผนเพื่อ
1. โรงเรียนจัดทําแผนงาน โครงการ โรงเรียนมีแผนงาน
การวางแผน
พัฒนาคุณภาพ
และกิจกรรมให้ครอบคลุมการบริหาร โครงการและกิจกรรม
เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมสู่
จัดการอาคารเรียน อาคารประกอบ พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานสากล
โรงอาหาร สนาม บริเวณรอบ
สิ่งแวดล้อมสู่
ที่ยั่งยืน
(S5,O3)
โรงเรียน และบ่อบําบัดน้ําเสียให้มี
มาตรฐานสากล
มาตรฐาน โดยใช้พระราชบัญญัติ
ที่มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานสากล
ด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นกรอบ
ในการจัดทําแผน
2. โรงเรียนจัดทําแผนงานเพื่อพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
3. โรงเรียนให้องค์การที่รับรอง
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมิน
คุณภาพ
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2) ยุทธศาสตร์ด้านการประเมินผล ดังตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการประเมินผล ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
2.ยกระดับ
1.กํากับติดตามและ 1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผลการประเมินการมี
การกํากับติดตาม ประเมินผล
เพื่อกํากับติดตามและประเมินผล
ส่วนร่วมและเครือข่าย
และประเมินผล
เพื่อเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
การมีส่วนร่วมและ ด้านสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
สิ่งแวดล้อม
เครือข่ายด้าน
2. โรงเรียนส่งเสริมให้องค์การภาครัฐ
ที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม(W2,T3) หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
เข้ามาประเมินการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
3. โรงเรียนนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุง แก้ไขเพื่อพัฒนาการมี
ส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม
2.วัดและ
1. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 1.มีมาตรฐานด้าน
ประเมินผล
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯจัดทํา
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาจิตสํานึก มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของ
ของมูลนิธิคณะ
และพฤติกรรม
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
เซนต์คาเบรียลแห่ง
การอนุรักษ์
ให้ครอบคลุมการประเมินพฤติกรรม ประเทศไทย
สิ่งแวดล้อม
นักเรียนเกี่ยวกับ
2.นักเรียนมีจิตสํานึกและ
(W3,W4,W5,W6, 1)การอนุรักษ์ดิน
พฤติกรรมการอนุรักษ์
T4)
2)การนําเศษกระดาษ และ
สิ่งแวดล้อมมากกว่า
เศษบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ําหรือ
ร้อยละ 80 ภายใน
รีไซเคิลอย่างถูกวิธี และคุ้มค่า
ปีการศึกษา 2559
3)การอนุรักษ์พลังงานให้คงอยู่
3.บรรลุเป้าหมาย
ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป
ด้านการอนุรักษ์
4)การอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์สงวน สิ่งแวดล้อมในแผน
5)การอนุรักษ์น้ําและแหล่งน้ํา
พัฒนาโรงเรียนมากกว่า
6)การใช้กระดาษครบ 2 หน้าและ
ร้อยละ 80 ภายใน
ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ย่อยสลายยาก ปีการศึกษา 2559
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ตารางที่ 4.20 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการประเมินผล ฉบับที่ 1 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
2.ยกระดับ
2.วัดและ
7)ประเมินความสําเร็จของแผนงาน 4.มีรายงานคุณภาพ
การกํากับติดตาม ประเมินผล
โครงการและกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์
ด้านสิ่งแวดล้อมใน SAR
และประเมินผล
เพื่อพัฒนาจิตสํานึก สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 5.ผลการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพ
เพื่อการพัฒนา
และพฤติกรรม
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
การศึกษาของโรงเรียน
สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์
วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและ
ทุกแห่งมีกระบวนการ
ที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
งบประมาณ
และผลลัพธ์
(W3,W4,W5,W6, โดยดําเนินการดังนี้
ด้านสิ่งแวดล้อม
T4)
1.1 เพิ่มมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
1.2 กําหนดตัวบ่งชี้ด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับดีขึ้นไป
1.3 กําหนดเกณฑ์พจิ ารณา
ด้านสิ่งแวดล้อม
1.4 นําเกณฑ์มาตรฐานให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมและรับรอง
1.5 เสนอประธานมูลนิธิฯอนุมัติ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ
ประกาศใช้
2.งานประกันคุณภาพของโรงเรียน
กํากับติดตามและประเมินผล
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน โดย
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
2.2 จัดทําปฏิทินตรวจติดตาม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
2.3 ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภายใน
2.4 จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา (SAR)
3. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯเข้าตรวจ
ประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ปี
ละ 1 ครั้ง
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ตารางที่ 4.20 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการประเมินผล ฉบับที่ 1 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
2.ยกระดับ
3.ปรับวิธี
1. งานหลักสูตรของโรงเรียน
1.โรงเรียนมีเครื่องมือ
การกํากับติดตาม การประเมินผล
ดําเนินการดังนี้
วัดที่หลากหลาย
และประเมินผล
เพื่อปลูกฝัง
1)ทบทวนการประเมินหลักสูตร
ในการประเมินผล
เพื่อการพัฒนา
การเรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่องการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ เพื่อการปลูกฝัง
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ที่ยั่งยืน
(W7,W8,W9,
2) ประเมินหลักสูตรการปลูกฝัง
สิ่งแวดล้อม
W10,O4)
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2.นักเรียนร้อยละ 80
ให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ มีทัศนคติ ค่านิยม
เนื้อหา กิจกรรมและการประเมินผล จิตสํานึกและ
การเรียนรู้
พฤติกรรม
3) เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และ ที่เป็นมิตรกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
มาประเมินหลักสูตรเรื่องการปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน
4) นําผลการประเมินหลักสูตรเรื่อง
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมจากงานหลักสูตรของ
โรงเรียน และจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับปรุงหลักสูตร
2. งานการเรียนการสอน
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดย
2.1 เน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน
เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีทัศนคติ
ค่านิยม จิตสํานึก และพฤติกรรม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2.2 นําศีลธรรมและหลักธรรม
ทางศาสนามาพัฒนาจิตใจนักเรียน
เพื่อลดความต้องการในการบริโภค
ที่เกินความจําเป็นและไม่เบียดเบียน
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ตารางที่ 4.20 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการประเมินผล ฉบับที่ 1 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
ความสมดุลของระบบนิเวศ เช่น
การใช้สติและปัญญา(Wisdom)
ญาณปัญญา
3. งานวัดและประเมินผลของ
โรงเรียน ปรับการวัดและประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลาย โดย
เน้นที่การวัดทัศนคติ ค่านิยม
จิตสํานึกและพฤติกรรมของนักเรียน
เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
4. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯเข้าตรวจ
ประเมินความสําเร็จของแผนงาน
โครงการและกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ปีละ 1 ครั้ง
2.ยกระดับ
4.ประเมินผล
1. งานโภชนาการของโรงเรียน
1.โรงเรียนทุกแห่ง
การกํากับติดตาม การพัฒนาคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพอาหารสม่ําเสมอ ได้รับการรับรอง
และประเมินผล
สิ่งแวดล้อมสู่
และพัฒนาโรงอาหารตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงอาหาร
เพื่อการพัฒนา
ความเป็นเลิศ
มาตรฐานโรงอาหารระดับประเทศ
ระดับดีมาก
สิ่งแวดล้อม
(S6,S7,S8,S9,O5, และระดับสากล
2.ความพึงพอใจ
ที่ยั่งยืน
O6,O7)
2. งานอาคารสถานที่ของโรงเรียน
ในคุณภาพอาหาร
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพอาคาร ในโรงอาหารของครู
สถานที่อย่างสม่ําเสมอ และพัฒนา
และนักเรียนอยู่ใน
อาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐาน
ระดับดีขึ้นไป
ระดับประเทศและระดับสากล ดังนี้
3.โรงเรียนทุกแห่ง
2.1 ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ
ได้รับการรับรอง
น้ําในบ่อบําบัดน้ําเสีย
มาตรฐานคุณภาพ
2.2 ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ
น้ําในบ่อบําบัดน้ําเสีย
น้ําในตู้น้ําดื่มที่ให้บริการภายใน
ระดับประเทศและ
โรงเรียน
ระดับสากล
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ตารางที่ 4.20 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการประเมินผล ฉบับที่ 1 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
2.ยกระดับ
4.ประเมินผล
2.3 ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์
4.โรงเรียนทุกแห่ง
การกํากับติดตาม การพัฒนาคุณภาพ ที่เกี่ยวกับน้ํา เช่น ท่อน้ํา ก๊อกน้ํา
ได้รับการรับรอง
และประเมินผล
สิ่งแวดล้อมสู่
โถปัสสาวะ โถส้วม ฯลฯ และเปลี่ยน มาตรฐานคุณภาพ
เพื่อการพัฒนา
ความเป็นเลิศ
มาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ํา
น้ําในตู้น้ําดื่ม
สิ่งแวดล้อม
(S6,S7,S8,S9,O5, 2.4ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ
ที่ให้บริการภายใน
ที่ยั่งยืน
O6,O7)
อาคารสถานที่
โรงเรียนระดับประเทศ
2.5 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง
และระดับสากล
ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า และเปลี่ยนมาใช้ 5.โรงเรียนทุกแห่ง
ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
ได้รับการรับรอง
แผงโซล่าเซลล์ ผลิตภัณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ
ลดคาร์บอน ใช้พลังงานทดแทนหรือ อาคารเรียน
พลังงานทางเลือกอื่น
6.ปริมาณการใช้น้ํา
2.6 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานการกํากับ ลดลงร้อยละ 10 เมื่อ
ติดตามและประเมินผล
เทียบกับรายจ่ายของ
2.7 ติดตามผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
เป็นประจําทุกเดือน
7.ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
2.8 สรุปผลและเผยแพร่
ลดลงร้อยละ 10
การเปรียบเทียบสถิติปริมาณ
เมื่อเทียบกับรายจ่าย
การใช้ไฟฟ้าและน้ําเป็นรายเดือนและ ของปีการศึกษา 2555
รายปี แก่ครู นักเรียนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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3) ยุทธศาสตร์ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ดังตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.21 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
3.ปรับกระบวน
1. เสริมสร้างการมี 1. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
1. โรงเรียนในเครือ
ทัศน์การนําแผน ส่วนร่วมและขยาย ประเทศไทยร่วมกับองค์การภาครัฐ มูลนิธิฯ โรงเรียน
ไปปฏิบัติ
เครือข่ายด้าน
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
เป็นโรงเรียนแกนนํา
เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม จัดทําโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
(W11,W12,W13,
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ไม่น้อยกว่า 3
ที่ยั่งยืน
T5,T6)
ให้เป็นโรงเรียนแกนนําด้าน
2. โรงเรียนมีครูแกนนํา
สิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
2. โรงเรียนร่วมกับองค์การภาครัฐ อย่างน้อยร้อยละ 3
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
3.โรงเรียนมีนักเรียน
สิ่งแวดล้อมจัดทําโครงการพัฒนาครู แกนนําด้านสิ่งแวดล้อม
แกนนําและนักเรียนแกนนําด้าน
อย่างน้อยร้อยละ 3
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 4.โรงเรียนทุกแห่ง
3. โรงเรียนพัฒนาเครือข่าย
มีจํานวนเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนมีอยู่ให้มี ด้านสิ่งแวดล้อม
คุณภาพมากขึ้น
ที่มีคุณภาพอย่างน้อย
4. โรงเรียนสร้างเครือข่ายใหม่
3 เครือข่ายภายใน
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยโรงเรียนจัดทํา ปีการศึกษา 2559
ความร่วมมือ(MOU)กับองค์การ
5. มีต้นแบบ
ภายนอกที่ส่งเสริมการพัฒนา
ความสําเร็จ
สิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
5.มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
การขยายผลอย่างน้อย
ประเทศไทย จัดโครงการประกวด
โรงเรียนละ 1 เรื่อง
ด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ
6. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู
ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน
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ตารางที่ 4.21 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับที่ 1 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
3.ปรับกระบวน
2. ปลูกฝัง
1.บูรณาการแผนการเรียนรู้และ
1.นักเรียนร้อยละ 80
ทัศน์การนําแผน เสริมปัญญา
จัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ
มีทัศนคติ ค่านิยม
ไปปฏิบัติ
ฝ่าวิกฤต
สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนานักเรียน
จิตสํานึกและ
เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ให้เข้าใจ มีทักษะ มีจิตสํานึกและ
พฤติกรรมที่เป็นมิตร
สิ่งแวดล้อม
(W14,W15,W16,
พฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กับสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
O8,O9,O10)
เกี่ยวกับ
2. โรงเรียน
1)การใช้สารเคมีต่างๆ โดยไม่เป็นพิษ มีความร่วมมือกับ
ต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทําลาย
องค์การภาครัฐหรือ
ธรรมชาติ
เอกชนในการจัด
2)การปล่อยน้ําทิ้ง การทิ้งขยะ และ กิจกรรมรณรงค์
การปล่อยมลพิษอย่างถูกวิธี
ด้านสิ่งแวดล้อม
3)การใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์
อย่างน้อย 2 โครงการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อปี
4)การใช้และดูแลรักษาอาคาร
3. โรงเรียน
สถานที่และที่พักอาศัยอย่างถูกวิธี มีแผนบูรณาการ
5)การใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า
สิ่งแวดล้อมในกิจกรรม
อย่างถูกวิธีและประหยัด
พัฒนาผู้เรียน
6)การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างน้อย 2 แผนต่อปี
อย่างประหยัด เช่น การใช้ดิน น้าํ
4. โรงเรียน
อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์
มีความร่วมมือกับ
และต้นไม้
องค์การภาครัฐหรือ
7)มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ เอกชนจัดค่าย
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
โดยดําเนินการดังนี้
อย่างน้อย 1 ค่ายต่อปี
1.1 นําระบบสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี ที่ทันสมัยในปัจจุบัน
มาเป็นสื่อในการปลูกฝังการเรียนรู้
1.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นการปลูกฝังจิตสํานึกและ
การปรับพฤติกรรม เน้นการเรียนรู้
มากกว่าการสอน นําศีลธรรมและ
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ตารางที่ 4.21 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับที่ 1 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
3.ปรับกระบวน
2. ปลูกฝัง
หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนา
ทัศน์การนําแผน เสริมปัญญา
เรียนรู้ เช่น ค่ายประหยัดพลังงาน
ไปปฏิบัติเพื่อ
ฝ่าวิกฤต
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ค่ายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(W14,W15,W16,
สิ่งแวดล้อม ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา
ค่ายนิเวศวิทยา ค่ายเทคโนโลยี
ที่ยั่งยืน
O8,O9,O10)
สะอาดฯลฯ
3. เสริมสร้าง
1.ดําเนินการลดวงจรการใช้
1. ลดปริมาณ
วัฒนธรรม
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
การใช้กระดาษ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการปล่อยของเสีย ภายในโรงเรียนลง
สิ่งแวดล้อม
มาทําลายสิ่งแวดล้อม โดย
ร้อยละ 10 เทียบกับ
(S10,S11,O11,O12)
1.1 ลดการใช้น้ําและไฟฟ้า
ปีการศึกษา 2556
1.2 ลดการใช้กระดาษเพื่อลดวงจร ภายในปีการศึกษา
การทําลายต้นไม้ ไฟฟ้า น้ํามันและ 2559
พลังงานอื่น รวมถึงลดปัญหา
2. ลดอัตราการจัดซื้อ
การเกิดขยะ
ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุ
1.3 ลดการนํ า เข้ า น้ํ า ดื่ ม บรรจุ ข วด ภัณฑ์พลาสติกและวัสดุ
พลาสติ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี บ รรจุ ย่อยสลายยาก
ภัณฑ์พลาสติกเข้ามาจําหน่าย
อย่างน้อยร้อยละ 10
ในโรงเรียนและจัดหาวัสดุทดแทน
เทียบกับปีการศึกษา
1.4 ใช้วัสดุย่อยสลายง่าย
2556 ภายในปี
แทนการใช้โฟม
การศึกษา 2559
2.ดําเนินการลดปริมาณการปล่อย 3. ปราศจากโฟม
ของเสีย โดยใช้มาตรการ 3R
ในโรงเรียน ภายใน
(Reduce Reuse Recycle) โดย
ปีการศึกษา 2559
2.1 ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า เช่น
4.จํานวนงบประมาณ
ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้าและนํากลับมา ที่ใช้ในการจัดซื้อลดลง
ใช้ใหม่
ร้อยละ 5 เทียบกับ
2.2 รณรงค์การรับประทานอาหาร ปีการศึกษา 2556
ให้หมดจาน นําเศษอาหารหรือวัสดุ ภายในปีการศึกษา
ย่อยสลายได้กลับมาใช้ประโยชน์
2559
ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า
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ตารางที่ 4.21 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับที่ 1 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
3.ปรับกระบวน
3. เสริมสร้าง
2.3 ตั้งจุดรองรับขยะในโรงเรียน
5.โรงเรียนมีพลังงาน
ทัศน์การนําแผน วัฒนธรรม
โดยแยกประเภทของขยะ
ทดแทนอย่างน้อย
ไปปฏิบัติเพื่อ
การอนุรักษ์
2.4 ประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียน
1 อย่าง ภายใน
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
การสอนโดยใช้เศษวัสดุ และ
ปี 2559
สิ่งแวดล้อม
(S10,S11,O11,O12)
สิ่งของเหลือใช้
6.พื้นที่สีเขียว
ที่ยั่งยืน
2.5 ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่าย ในโรงเรียนมีสัดส่วน
และวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นวัสดุแทนพลาสติกและโฟม
ด้านสิ่งแวดล้อม
2.6 นําวัสดุธรรมชาติมาใช้ทดแทน
7.ระดับความพึงพอใจ
เคมีภัณฑ์ เช่นน้ํายาทําความสะอาด ของครู ผู้ปกครอง
สารเคมีกําจัดแมลง
นักเรียน ต่อกลิ่นและ
2.7 ลดการจําหน่ายอาหารและ
มลพิษทางอากาศ
เครื่องดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์
ภายในโรงเรียน
ย่อยสลายยาก
อยู่ในระดับดีมาก
3.ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
4.การจัดการมลพิษภายในโรงเรียน
โดย
4.1 จัดระบบการจราจร
ภายในโรงเรียนเพื่อลดการนํารถ
เข้าโรงเรียน
4.2 ปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับสารพิษ
4.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียว
5. นําระบบสื่อสาร สื่อสารมวลชน
และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในปัจจุบันมาเป็นสื่อในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
3.ปรับกระบวน
4.การจัดการ
1.โรงเรียนทบทวนและปรับปรุง
ร้อยละ 50 ของ
ทัศน์การนําแผน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพของมาตรการ ระเบียบ โรงเรียนในเครือฯ
ไปปฏิบัติเพื่อ
และการจัดการ
หรือแนวปฏิบัติในการเลือกซื้อวัสดุ เป็นโรงเรียนต้นแบบ
การพัฒนา
ของเสีย
ครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ ด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
(S12,S13,S14,S15, สิ่งแวดล้อม มีคุณภาพและได้
ที่ยั่งยืน
S16,O13,O14)
มาตรฐาน
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ตารางที่ 4.21 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับที่ 1 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
3.ปรับกระบวน
4.การจัดการ
2.โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพ
ทัศน์การนําแผน คุณภาพสิ่งแวดล้อม การกําจัดน้ําทิ้งและการกําจัดขยะ
ไปปฏิบัติ
และการจัดการ
ภายในโรงเรียน
เพื่อการพัฒนา
ของเสีย
3.โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพ
สิ่งแวดล้อม
(S12,S13,S14,S15, การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
ที่ยั่งยืน
S16,O13,O14)
พื้นที่สีเขียวให้สะอาด ร่มรื่น
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อ
การเรียนรู้ให้มากขึ้น
4.โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพ
การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
พื้นที่สีเขียว โดยรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

ตอนที่ 4 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 1
นําเสนอผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนําร่างยุทธศาสตร์การบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับที่ 1
ไปใช้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายบุคคล ในตารางที่ 4.22 – ตารางที่ 4.26 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

170
ตารางที่ 4.22 ตารางแสดงสถานภาพของผู้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปของการนําร่าง
ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับที่ 1 ไปใช้
รวม
ข้อมูลพื้นฐาน
จํานวน
ร้อยละ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8
17.78
กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
3
6.67
กรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
3
6.67
ประเทศไทย
ผู้อํานวยการโรงเรียน
4
8.89
4
8.89
สถานภาพ รองผู้อํานวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่าย
6
13.33
ครู
8
17.78
ผู้ปกครอง
5
11.11
นักเรียน
4
8.89
รวม
45
100.00
จากตารางที่ 4.22 พบว่ า ผู้ต อบตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็น ไปของการนําร่าง
ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับที่ 1 ไปใช้ มีจํานวน 45 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 8 คน เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจํานวน 3 คน เป็นกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยจํานวน 3 คน ผู้อํานวยการโรงเรียนจํานวน 4 คน รองผู้อํานวยการโรงเรียนจํานวน 4 คน
หัวหน้าฝ่ายจํานวน 6 คน ครูจํานวน 8 คน ผู้ปกครองจํานวน 5 คน และนักเรียนจํานวน 4 คน
ตารางที่ 4.23 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์หลัก
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ยุทธศาสตร์
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
4.80
4.78
มาก
มาก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนา
0.40
0.42
ที่สุด
ที่สุด
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
4.67
4.67
มาก
มาก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการกํากับติดตามและ
0.48
0.56
ที่สุด
ที่สุด
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
4.80
4.56
มาก
มาก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับกระบวนทัศน์การนําแผน
0.40
0.50
ที่สุด
ที่สุด
ไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
มาก
มาก
4.76
4.67
รวม
ที่สุด
ที่สุด
0.08
0.11
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จากตารางที่ 4.23 พบว่า ยุทธศาสตร์หลักในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.76 อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.67 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมีความเหมาะสมที่ค่า 4.80 อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุ ด และความเป็ น ไปได้ 4.78 อยู่ใ นระดับ เป็น ไปได้ม ากที่ สุ ด และยุท ธศาสตร์ ที่ 3 ปรั บ
กระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมีความเหมาะสมที่ค่า 4.80 อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.56 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ
การกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมีความเหมาะสมเป็นลําดับสุดท้ายที่ค่า
4.67 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.67 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด
ตารางที่ 4.24 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์รอง

ข้อ

ยุทธศาสตร์

ความเหมาะสม

ความเป็นไปได้

X

แปลผล

X

แปลผล

4.58
0.54
4.71
0.46
4.67
0.48
4.40
0.65
4.59
0.14

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

4.56
0.50
4.60
0.54
4.58
0.50
4.47
0.50
4.55
0.06

4.67
0.50
4.58
0.50
4.60
0.54

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.53
มาก
0.55
ที่สุด
4.56
มาก
0.50
ที่สุด
4.60 มาก
0.58 ที่สุด

S.D.

1
2
3
4

5
6
7

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รอง1.1 วางแผนการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์รอง1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถ
การวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์รอง1.3 พัฒนาการปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์รอง1.4 วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการกํากับติดตามและ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รอง2.1 ประเมินผลการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์รอง2.2 วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
จิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์รอง2.3 ปรับวิธีการประเมินผล
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

มาก

S.D.

มาก
มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 4.24 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์รอง (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ข้อ
ยุทธศาสตร์
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
8 ยุทธศาสตร์รอง2.4 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
4.40
4.42
มาก
มาก
สิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ
0.69
0.62
4.57
มาก
4.53
มาก
รวม
0.10
ที่สุด
0.08
ที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับกระบวนทัศน์การนําแผน
ไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
9 ยุทธศาสตร์รอง3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
4.67
มาก
4.51
มาก
ขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
0.48
ที่สุด
0.55
ที่สุด
10 ยุทธศาสตร์รอง3.2 ปลูกฝังเสริมปัญญาฝ่าวิกฤต
4.64
มาก
4.60
มาก
สิ่งแวดล้อม
0.48
ที่สุด
0.54
ที่สุด
11 ยุทธศาสตร์รอง3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ 4.64
มาก
4.51
มาก
สิ่งแวดล้อม
0.53
ที่สุด
0.55
ที่สุด
12 ยุทธศาสตร์รอง3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
4.56
มาก
4.47
มาก
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย
0.55
ที่สุด
0.50
ที่สุด
4.63
มาก
4.52
มาก
รวม
0.05
ที่สุด
0.06
ที่สุด
จากตารางที่ 4.24 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.59 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.55 อยู่ในระดับ
เป็นไปได้มากที่สุด ยุทธศาสตร์รอง1.1 วางแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม
4.58 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.56 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด ยุทธศาสตร์รอง
1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถการวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม 4.71 อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.60 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด ยุทธศาสตร์รอง1.3 พัฒนาการปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม 4.67 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้
4.58 อยู่ ใ นระดั บ เป็ น ไปได้ ม ากที่ สุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ร อง1.4 วางแผนเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มสู่
มาตรฐานสากล มีความเหมาะสม 4.40 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก และความเป็นไปได้ 4.47 อยู่ในระดับ
เป็นไปได้มาก ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
โดยภาพรวมมีความเหมาะสม 4.57 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.53 อยู่ในระดับ
เป็ น ไปได้ ม ากที่ สุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ร อง2.1 ประเมิ น ผลการมี ส่ ว นร่ ว มและเครื อ ข่ า ยด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
มีค วามเหมาะสม 4.67 อยู่ ใ นระดั บ เหมาะสมมากที่ สุ ด และความเป็ น ไปได้ 4.53 อยู่ ใ นระดั บ เป็น ไปได้
มากที่สุด ยุทธศาสตร์รอง2.2 วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีค วามเหมาะสม 4.58 อยู่ใ นระดั บเหมาะสมมากที่ สุ ด และความเป็น ไปได้ 4.56 อยู่ใ นระดั บเป็ นไปได้
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มากที่ สุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ร อง2.3 ปรั บ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลเพื่ อ ปลู ก ฝั ง การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
มีค วามเหมาะสม 4.60 อยู่ ใ นระดั บเหมาะสมมากที่ สุด และความเป็น ไปได้ 4.60 อยู่ ในระดับ เป็ นไปได้
มากที่สุด ยุทธศาสตร์รอง2.4 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศมีความเหมาะสม
4.40 อยู่ ใ นระดั บ เหมาะสมมาก และความเป็ น ไปได้ 4.42 อยู่ ใ นระดั บ เป็ น ไปได้ ม าก ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3
ปรับกระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยภาพรวมมีความเหมาะสม 4.63
อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.52 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด ยุทธศาสตร์รอง3.1
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม 4.67 อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.51 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด ยุทธศาสตร์รอง3.2 ปลูกฝังเสริมปัญญา
ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม 4.64 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.60 อยู่ใน
ระดับเป็นไปได้มากที่สุด ยุทธศาสตร์รอง3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม
4.64 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.51 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด ยุทธศาสตร์รอง
3.4 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและการจั ด การของเสี ย มี ค วามเหมาะสม 4.56
อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.47 อยู่ในระดับเป็นไปได้มาก
ตารางที่ 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ข้อ
วิธีดาํ เนินการ
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รอง1.1 วางแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิง่ แวดล้อม
1 1. โรงเรียนวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม
โรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับชุมชน เปิดโอกาส
4.40
4.44
มาก
มาก
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน และจัดทํา
0.58
0.50
โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2 2. โรงเรียนกับชุมชนร่วมกันการเผยแพร่และรณรงค์
4.56
มาก
4.53
มาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ไฟฟ้าและ
0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
เครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์
3 3. โรงเรียนกับชุมชนนําวิกฤตสิง่ แวดล้อมของชุมชน
มาวางแผนร่วมกัน โดยขอความสนับสนุน
4.49
4.49
มาก
มาก
ด้านบุคลากรและงบประมาณจากหน่วยงานของ
0.59
0.59
กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
4 4. โรงเรียนกับชุมชนนําปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของ 4.47
4.42
มาก
มาก
ชุมชนมาจัดทําเป็นแผนงานแบบบูรณาการ
0.50
0.54
4.48
4.47
มาก
มาก
รวม
0.06
0.05
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ตารางที่ 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
แปล
แปล
ข้อ
วิธีดาํ เนินการ
X
X
S.D.
S.D.
ผล
ผล
ยุทธศาสตร์รอง1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถการวางแผน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5 1. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กําหนด
นโยบายให้ทุกโรงเรียนมีเป้าหมายด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาโรงเรียน โดยโรงเรียน
4.53
มาก
4.51
มาก
กําหนดเป้าหมายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
0.59 ที่สุด
0.51
ที่สุด
ในแผนพัฒนาโรงเรียนหรือแผนปฏิบัติการประจําปีและ
จัดทํารายงานความก้าวหน้า
6 2. โรงเรียนกําหนดให้มีนโยบาย และมาตรการ
4.53
มาก
4.62
มาก
ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย
0.59 ที่สุด
0.53 ที่สุด
7 2.1 ประกาศนโยบาย และมาตรการประหยัดไฟฟ้า
4.56
มาก
4.51
มาก
และประหยัดน้ํา
0.50 ที่สุด
0.59 ที่สุด
8 2.2 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
4.42
4.38
มาก
มาก
จากหน่วยงานของกระทรวงที่เกีย่ วข้องกับสิ่งแวดล้อม 0.62
0.53
มาเป็นที่ปรึกษา
9 2.3 คณะกรรมการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมจัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรม
4.47
4.47
ด้านการอนุรักษ์ดิน น้ํา พลังงาน สัตว์และป่าไม้
มาก
มาก
0.55
0.55
รวมทั้งจัดทําแผนงานรณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมา
ใช้ซ้ํา การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน
10 2.4 คณะกรรมการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์
4.42
4.47
สิ่งแวดล้อม ติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา
มาก
มาก
0.66
0.55
ทุกเดือน
11 2.5 คณะกรรมการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมสรุปผลและเผยแพร่การเปรียบเทียบสถิติ
4.36
4.49
มาก
มาก
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ําเป็นรายเดือนและรายปี
0.57
0.51
แก่ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้เสีย
รวม

4.47
0.07

มาก

4.51
0.07

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ข้อ
วิธีดาํ เนินการ
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
ยุทธศาสตร์รอง1.3 พัฒนาการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
12 1.ออกแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
ให้ครอบคลุม การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรม
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
4.56
มาก
4.51
มาก
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
0.55
ที่สุด
0.51
ที่สุด
สิ่งแวดล้อม ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและด้านสิ่งแวดล้อม
แล้วออกแบบการกํากับติดตามและการประเมินผล
ของการนําหลักสูตรไปใช้
13 2. จัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรม ให้ครอบคลุม
4.60
มาก
4.53
มาก
การปลูกฝังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้
0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น
14 3.จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและกําหนดตัวชี้วัด
4.44
4.36
มาก
มาก
0.62
0.53
15 4.นําผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
4.47
4.44
มาก
มาก
หลักสูตร
0.55
0.50
16 5.นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
4.44
4.62
มาก
มาก
ในหลักสูตร
0.59
0.49
ที่สุด
4.50
มาก
4.49
มาก
รวม
0.07
ที่สุด
0.10
ยุทธศาสตร์รอง1.4 วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สู่มาตรฐานสากล
17 1. โรงเรียนจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรม
ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการอาคารเรียน อาคารประกอบ
โรงอาหาร สนาม บริเวณรอบโรงเรียน และบ่อบําบัดน้ําเสีย 4.56
มาก
4.60
มาก
ให้มีมาตรฐาน โดยใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
คุณภาพสิง่ แวดล้อม และมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม
มาเป็นกรอบในการจัดทําแผน
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ตารางที่ 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ข้อ
วิธีดาํ เนินการ
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
18 2. โรงเรียนจัดทําแผนงานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
4.53
มาก
4.58
มาก
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
19 3. โรงเรียนให้องค์การที่รับรองมาตรฐาน
4.47
4.53
มาก
มาก
ด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมินคุณภาพ
0.59
0.55
ที่สุด
4.52
มาก
4.57
มาก
รวม
0.05
ที่สุด
0.03
ที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผล
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รอง2.1 ประเมินผลการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม
20 1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกํากับติดตามและ
4.62
มาก
4.53
มาก
ประเมินผลการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
0.49
ที่สุด
0.59
ที่สุด
21 2. โรงเรียนส่งเสริมให้องค์การภาครัฐหรือเอกชน
4.53
มาก
4.58
มาก
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาประเมินการมีส่วนร่วม
0.50
ที่สุด
0.54
ที่สุด
และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
22 3. โรงเรียนนําผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
4.53
มาก
4.51
มาก
พัฒนาการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
0.59
ที่สุด
0.51
ที่สุด
4.56
มาก
4.54
มาก
รวม
0.05
ที่สุด
0.03
ที่สุด
ยุทธศาสตร์รอง2.2 วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาจิตสํานึกและ
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
23 1. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา
มูลนิธิฯจัดทํามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
4.44
4.51
มาก
มาก
ในเครือมูลนิธิฯ ให้ครอบคลุมการประเมินพฤติกรรม
0.62
0.51
ที่สุด
นักเรียนเกี่ยวกับ
24 1) การอนุรักษ์ดิน
4.42
4.53
มาก
มาก
0.54
0.50
ที่สุด
25 2) การนําเศษกระดาษ และเศษบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ํา 4.56
มาก
4.53
มาก
หรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และคุ้มค่า
0.55
ที่สุด
0.55
ที่สุด
26 3) การอนุรักษ์พลังงานให้คงอยู่ยาวนาน
4.60
มาก
4.56
มาก
สําหรับคนรุ่นต่อไป
0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
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ตารางที่ 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ข้อ
วิธีดาํ เนินการ
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
27 4) การอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์สงวน
4.53
มาก
4.58
มาก
0.59
ที่สุด
0.54
ที่สุด
28 5) การอนุรักษ์น้ําและแหล่งน้าํ
4.60
มาก
4.71
มาก
0.50
ที่สุด
0.46
ที่สุด
29 6) การใช้กระดาษครบ 2 หน้าและลดการใช้ผลิตภัณฑ์ 4.58
มาก
4.60
มาก
ที่ย่อยสลายยาก
0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
30 7) ประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครอบคลุม
4.56
มาก
4.58
มาก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและงบประมาณ
31 โดยดําเนินการดังนี้
4.49
4.64
มาก
มาก
1.1 เพิ่มมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
0.59
0.48
ที่สุด
32 1.2 กําหนดตัวบ่งชี้ด้านสิ่งแวดล้อม
4.69
มาก
4.51
มาก
0.47
ที่สุด
0.51
ที่สุด
33 1.3 กําหนดเกณฑ์พจิ ารณาด้านสิ่งแวดล้อม
4.53
มาก
4.56
มาก
0.55
ที่สุด
0.50
ที่สุด
34 1.4 นําเกณฑ์มาตรฐานให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
4.58
มาก
4.56
มาก
ความเหมาะสมและรับรอง
0.62
ที่สุด
0.55
ที่สุด
35 1.5 เสนอประธานมูลนิธิฯอนุมัติมาตรฐาน
4.40
4.56
มาก
มาก
ด้านสิ่งแวดล้อมและประกาศใช้
0.58
0.55
ที่สุด
36 2.งานประกันคุณภาพของโรงเรียนกํากับติดตามและ
4.47
4.67
มาก
มาก
ประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดย 0.50
0.48
ที่สุด
37 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพ
4.56
มาก
4.58
มาก
สิ่งแวดล้อมภายใน
0.55
ที่สุด
0.54
ที่สุด
38 2.2 จัดทําปฏิทินตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.53
มาก
4.47
มาก
ภายใน
0.59
ที่สุด
0.50
39 2.3 ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
4.53
มาก
4.60
มาก
0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
40 2.4 จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา (SAR)
4.49
4.51
มาก
มาก
0.55
0.51
ที่สุด
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ตารางที่ 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ข้อ
วิธีดาํ เนินการ
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
41 3. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา
4.64
4.64
มาก
มาก
มูลนิธิฯเข้าตรวจประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
0.48
0.48
ที่สุด
ที่สุด
ปีละ 1 ครั้ง
4.54
มาก
4.57
มาก
รวม
0.07
ที่สุด
0.06
ที่สุด
ยุทธศาสตร์รอง2.3 ปรับวิธีการประเมินผลเพื่อปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
42 1. งานหลักสูตรของโรงเรียนดําเนินการดังนี้
4.54
มาก
4.55
มาก
1)ทบทวนการประเมินหลักสูตรเรื่องการปลูกฝัง
0.53
ที่สุด
0.55
ที่สุด
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
43 2) ประเมินหลักสูตรการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
4.53
มาก
4.69
มาก
สิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา
0.59
ที่สุด
0.47
ที่สุด
กิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้
44 3) เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และผู้เชี่ยวชาญ
4.67
มาก
4.60
มาก
ด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมินหลักสูตรเรื่องการปลูกฝัง
0.48
ที่สุด
0.50
ที่สุด
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
45 4) นําผลการประเมินหลักสูตรเรื่องการปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากงานหลักสูตรของ
4.58
มาก
4.69
มาก
โรงเรียน และจากผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และ
0.50
ที่สุด
0.47
ที่สุด
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับปรุงหลักสูตรฯ
46 2. งานการเรียนการสอน ปรับการเรียน
4.56
มาก
4.60
มาก
เปลี่ยนการสอน โดย
0.55
ที่สุด
0.50
ที่สุด
47 2.1 เน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอนเพื่อปลูกฝัง
4.60
มาก
4.56
มาก
นักเรียนให้มีทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึก และพฤติกรรม
0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
48 2.2 นําศีลธรรมและหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนา
จิตใจนักเรียนเพื่อลดความต้องการในการบริโภค
4.56
มาก
4.64
มาก
ที่เกินความจําเป็นและไม่เบียดเบียนความสมดุลของ
0.50
ที่สุด
0.48
ที่สุด
ระบบนิเวศ เช่น การใช้สติและปัญญา(Wisdom)
ญาณปัญญา
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ตารางที่ 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ข้อ
วิธีดาํ เนินการ
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
49 3. งานวัดและประเมินผลของโรงเรียน ปรับการวัดและ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้
4.51
มาก
4.49
เครื่องมือวัดที่หลากหลาย โดยเน้นที่การวัดทัศนคติ
มาก
0.51
ที่สุด
0.51
ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
50 4. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา
มูลนิธิฯเข้าตรวจประเมินความสําเร็จของแผนงาน
4.64
มาก
4.56
มาก
โครงการและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
0.48
ที่สุด
0.50
ที่สุด
สิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง
4.57
มาก
4.59
มาก
รวม
0.06
ที่สุด
0.07
ที่สุด
ยุทธศาสตร์รอง2.4 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สู่ความเป็นเลิศ
51 1. งานโภชนาการของโรงเรียนตรวจสอบคุณภาพ
4.56
มาก
4.58
มาก
อาหารสม่ําเสมอและพัฒนาโรงอาหารตามเกณฑ์
0.09
ที่สุด
0.50
ที่สุด
มาตรฐานโรงอาหารระดับประเทศและระดับสากล
52 2. งานอาคารสถานที่ของโรงเรียน ดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพอาคารสถานที่อย่างสม่ําเสมอ และ 4.56
มาก
4.62
มาก
พัฒนาอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานระดับประเทศและ 0.55
ที่สุด
0.49
ที่สุด
ระดับสากล ดังนี้
53 2.1 ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพน้ํา
4.56
มาก
4.69
มาก
ในบ่อบําบัดน้ําเสีย
0.55
ที่สุด
0.47
ที่สุด
54 2.2 ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพน้ําในตู้น้ําดื่ม
4.53
มาก
4.64
มาก
ที่ให้บริการภายในโรงเรียน
0.55
ที่สุด
0.48
ที่สุด
55 2.3 ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ํา เช่น
4.44
4.58
มาก
ท่อน้ํา ก๊อกน้ํา โถปัสสาวะ โถส้วม ฯลฯ และเปลี่ยน
มาก
0.59
0.50
ที่สุด
มาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ํา
56 2.4ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพอาคารสถานที่
4.51
มาก
4.64
มาก
0.51
ที่สุด
0.48
ที่สุด

180
ตารางที่ 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ข้อ
วิธีดาํ เนินการ
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
57 2.5 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า และ
เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4.53
มาก
4.51
มาก
แผงโซล่าเซลล์ ผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอน
0.50
ที่สุด
0.51
ที่สุด
ใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกอื่น
58 2.6 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานการกํากับติดตามและ
4.56
มาก
4.53
มาก
ประเมินผล
0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
59 2.7 ติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน
4.64
มาก
4.58
มาก
0.53
ที่สุด
0.50
ที่สุด
60 2.8 สรุปผลและเผยแพร่การเปรียบเทียบสถิติปริมาณ
4.67
มาก
4.64
มาก
การใช้ไฟฟ้าและน้ําเป็นรายเดือนและรายปีแก่ครู
0.48
ที่สุด
0.48
ที่สุด
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.56
มาก
4.60
มาก
รวม
0.06
ที่สุด
0.06
ที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับกระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รอง3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
ขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
61 1. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับ
องค์การภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
4.49
4.51
มาก
มาก
0.55
ที่สุด
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
0.55
ให้เป็นโรงเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม
62 2. โรงเรียนร่วมกับองค์การภาครัฐหรือเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจัดทําโครงการพัฒนา
4.56
มาก
4.53
มาก
ครูแกนนําและนักเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม
0.55
ที่สุด
0.50
ที่สุด
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
63 3. โรงเรียนพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
4.47
4.58
มาก
มาก
ที่โรงเรียนมีอยู่ให้มีคุณภาพมากขึ้น
0.59
0.62
ที่สุด
64 4. โรงเรียนสร้างเครือข่ายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม โดย
4.40
4.40
โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ(MOU)กับองค์การ
มาก
มาก
0.62
0.69
ภายนอกที่ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ข้อ
วิธีดาํ เนินการ
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
65 5.มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
4.71
มาก
4.64
มาก
จัดโครงการประกวดด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างโรงเรียน
0.46
ที่สุด
0.48
ที่สุด
ในเครือมูลนิธิฯ
66 6. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและ
4.64
มาก
4.64
มาก
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
0.53
ที่สุด
0.48
ที่สุด
แก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
4.54
มาก
4.55
มาก
รวม
0.12
ที่สุด
0.09
ที่สุด
ยุทธศาสตร์รอง3.2 ปลูกฝังเสริมปัญญาฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม
67 1.บูรณาการแผนการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนานักเรียนให้เข้าใจ
4.53
มาก
4.47
มาก
มีทักษะ มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่เป็นมิตร
0.55
ที่สุด
0.55
กับสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ
68 1)การใช้สารเคมีต่างๆ โดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
4.53
มาก
4.64
มาก
และไม่ทําลายธรรมชาติ
0.50
ที่สุด
0.48
ที่สุด
69 2)การปล่อยน้ําทิ้ง การทิ้งขยะ และการปล่อยมลพิษ
4.64
มาก
4.64
มาก
อย่างถูกวิธี
0.53
ที่สุด
0.48
ที่สุด
70 3)การใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
4.67
มาก
4.64
มาก
กับสิ่งแวดล้อม
0.48
ที่สุด
0.48
ที่สุด
71 4)การใช้และดูแลรักษาอาคารสถานที่และที่พักอาศัย
4.53
มาก
4.53
มาก
อย่างถูกวิธี
0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
72 5)การใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและ
4.73
มาก
4.56
มาก
ประหยัด
0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
73 6)การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด เช่น การใช้ 4.51
มาก
4.58
มาก
ดิน น้ํา อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์ และต้นไม้
0.51
ที่สุด
0.50
ที่สุด
74 7)มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต 4.51
มาก
4.62
มาก
สิ่งแวดล้อมโดยดําเนินการดังนี้
0.51
ที่สุด
0.49
ที่สุด
75 1.1 นําระบบสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย
4.42
4.71
มาก
มาก
ในปัจจุบันมาเป็นสื่อในการปลูกฝังการเรียนรู้
0.54
0.46
ที่สุด
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ตารางที่ 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ข้อ
วิธีดาํ เนินการ
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
76 1.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปลูกฝัง
จิตสํานึกและการปรับพฤติกรรม เน้นการเรียนรู้
มากกว่าการสอน นําศีลธรรมและหลักธรรม
4.58
มาก
4.62
มาก
ทางศาสนามาพัฒนาจิตใจนักเรียน เพื่อลด
0.50
ที่สุด
0.49
ที่สุด
ความต้องการในการบริโภคที่เกินความจําเป็นและ
ไม่เบียดเบียนความสมดุลของระบบนิเวศ
77 1.3 ผลิตสื่อการเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาทิ
4.58
มาก
4.56
มาก
ผลิตเพลงรณรงค์สิ่งแวดล้อม เกมสิ่งแวดล้อม
0.54
ที่สุด
0.55
ที่สุด
ชุดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
78 1.4 ปรับการวัดและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม
4.51
มาก
4.67
มาก
ที่เน้นการวัดและประเมินผลที่จิตสํานึกและพฤติกรรม 0.55
ที่สุด
0.48
ที่สุด
79 1.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
4.56
มาก
4.60
มาก
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
80 1.6 เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข
4.42
4.40
มาก
มาก
0.58
0.54
81 2.ร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือเอกชน มูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรม
4.44
4.58
มาก
รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อน
มาก
0.58
0.50
ที่สุด
ภาวะเรือนกระจก ภาวะอากาศแปรปรวน ปัญหาขยะ
ปัญหาน้ําเสีย มลพิษทางอากาศ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง
82 3. บูรณาการสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.40
4.42
มาก
มาก
0.62
0.66
83 4. ร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือเอกชนจัดกิจกรรม
เสริมสร้างประสบการณ์ที่นักเรียนมีส่วนร่วม มีการฝึก 4.67
มาก
4.53
มาก
ทักษะ ฝึกกระบวนการคิด ฝึกการแก้ปัญหาและ
0.48
ที่สุด
0.50
ที่สุด
ปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้
4.54
มาก
4.58
มาก
รวม
0.09
ที่สุด
0.09
ที่สุด
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ตารางที่ 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ข้อ
วิธีดาํ เนินการ
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
ยุทธศาสตร์รอง3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
84 1.ดําเนินการลดวงจรการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและ
4.71
มาก
4.53
มาก
สิ่งแวดล้อมและการปล่อยของเสียมาทําลาย
0.51
ที่สุด
0.50
ที่สุด
สิ่งแวดล้อม โดย
85 1.1 ลดการใช้น้ําและไฟฟ้า
4.62
มาก
4.58
มาก
0.53
ที่สุด
0.50
ที่สุด
86 1.2 ลดการใช้กระดาษเพื่อลดวงจรการทําลายต้นไม้
4.56
มาก
4.64
มาก
ไฟฟ้า น้ํามันและพลังงานอื่น รวมถึงลดปัญหา
0.55
ที่สุด
0.48
ที่สุด
การเกิดขยะ
87 1.3 ลดการนําเข้าน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก และ
4.56
มาก
4.49
ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์พลาสติกเข้ามาจําหน่าย
มาก
0.55
ที่สุด
0.51
ในโรงเรียนและจัดหาวัสดุทดแทน
88 1.4 ใช้วัสดุย่อยสลายง่ายแทนการใช้โฟม
4.58
มาก
4.56
มาก
0.58
ที่สุด
0.50
ที่สุด
89 2.ดําเนินการลดปริมาณการปล่อยของเสีย โดยใช้
4.53
มาก
4.58
มาก
มาตรการ 3R (Reduce Reuse Recycle) โดย
0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
90 2.1 ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า เช่น ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า
4.60
มาก
4.62
มาก
และนํากลับมาใช้ใหม่
0.50
ที่สุด
0.49
ที่สุด
91 2.2 รณรงค์การรับประทานอาหารให้หมดจาน
4.42
4.54
มาก
นําเศษอาหารหรือวัสดุย่อยสลายได้กลับมาใช้
มาก
0.55
ที่สุด
0.58
ประโยชน์ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า
92 2.3 ตั้งจุดรองรับขยะในโรงเรียน โดยแยกประเภท
4.58
มาก
4.56
มาก
ของขยะ
0.54
ที่สุด
0.50
ที่สุด
93 2.4 ประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เศษวัสดุ
4.58
มาก
4.58
มาก
และสิ่งของเหลือใช้
0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
94

2.5 ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่ายและวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่นเป็นวัสดุแทนพลาสติกและโฟม

4.69
0.47

มาก
ที่สุด

4.64
0.48

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ข้อ
วิธีดาํ เนินการ
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
95 2.6 นําวัสดุธรรมชาติมาใช้ทดแทนเคมีภัณฑ์ เช่น
4.51
มาก
4.51
มาก
น้ํายาทําความสะอาด สารเคมีกาํ จัดแมลง
0.55
ที่สุด
0.51
ที่สุด
96 2.7 ลดการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
4.49
4.51
มาก
มาก
ที่มีบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก
0.55
0.55
ที่สุด
97 3.ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
4.67
มาก
4.58
มาก
0.48
ที่สุด
0.50
ที่สุด
98 4.การจัดการมลพิษภายในโรงเรียน โดย
4.56
มาก
4.64
มาก
0.50
ที่สุด
0.48
ที่สุด
99 4.1 จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียน
4.47
4.51
มาก
มาก
เพื่อลดการนํารถเข้าโรงเรียน
0.50
0.51
ที่สุด
100 4.2 ปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับสารพิษ
4.58
มาก
4.53
มาก
0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
101 4.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียว
4.56
มาก
4.60
มาก
0.55
ที่สุด
0.50
ที่สุด
102 5. นําระบบสื่อสาร สื่อสารมวลชนและ
4.49
4.67
มาก
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันมาเป็นสื่อ
มาก
0.55
0.48
ที่สุด
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.56
มาก
4.57
มาก
รวม
0.07
ที่สุด
0.06
ที่สุด
ยุทธศาสตร์รอง3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย
103 1.โรงเรียนทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
มาตรการ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการเลือกซื้อ
4.60
มาก
4.69
มาก
วัสดุครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0.50
ที่สุด
0.47
ที่สุด
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
104 2.โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดน้ําทิ้งและ
4.47
4.58
มาก
มาก
การกําจัดขยะภายในโรงเรียน
0.59
0.54
ที่สุด
105 3.โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษา
อาคารสถานที่และพื้นที่สีเขียวให้สะอาด ร่มรื่น
4.47
4.56
มาก
มาก
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น
0.55
0.50
ที่สุด
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ตารางที่ 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ข้อ
วิธีดาํ เนินการ
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
106 4.โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษา
4.56
มาก
4.51
มาก
อาคารสถานที่และพื้นที่สีเขียว โดยรักษาความสมดุล
0.55
ที่สุด
0.55
ที่สุด
ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
4.52
มาก
4.58
มาก
รวม
0.07 ที่สดุ
0.08 ที่สดุ
จากตารางที่ 4.25 พบว่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ ในยุทธศาสตร์ที่ 1
ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์รอง1.1 วางแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้า นสิ่ง แวดล้ อมมี วิธี ก ารดํ าเนิ นการในภาพรวมมี ความเหมาะสม 4.48 อยู่ ในระดั บ เหมาะสมมาก และ
ความเป็นไปได้ 4.47 อยู่ในระดับเป็นไปได้มาก ยุทธศาสตร์รอง1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถการวางแผน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวิธีการดําเนินการในภาพรวม มีความเหมาะสม 4.47 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
และความเป็นไปได้ 4.51 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด ยุทธศาสตร์รอง1.3 พัฒนาการปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีวิธีการดําเนินการในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.50 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
และความเป็ น ไปได้ 4.49 อยู่ ใ นระดั บ เป็ น ไปได้ ม าก ยุ ท ธศาสตร์ ร อง1.4 วางแผนเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลมีวิธีการดําเนินการในภาพรวม มีความเหมาะสม 4.52 อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.57 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการกํากับติดตาม
และประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่ งแวดล้อ มที่ยั่งยื น ยุทธศาสตร์ร อง2.1 ประเมินผลการมีส่วนร่วมและ
เครือ ข่ายด้านสิ่งแวดล้ อมมีวิ ธีการดํา เนิน การในภาพรวม มี ความเหมาะสม 4.56 อยู่ ในระดับ เหมาะสม
มากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.54 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด ยุทธศาสตร์รอง2.2 วัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวิธีการดําเนินการในภาพรวมมีความเหมาะสม
4.54 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.57 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด ยุทธศาสตร์รอง
2.3 ปรั บ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลเพื่ อ ปลู ก ฝั ง การเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมี วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การในภาพรวม
มีค วามเหมาะสม 4.57 อยู่ ใ นระดั บ เหมาะสมมากที่ สุ ด และความเป็ น ไปได้ 4.59 อยู่ ใ นระดั บ เป็น ไปได้
มากที่สุด ยุทธศาสตร์รอง2.4 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศมีวิธีการดําเนินการ
ในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.56 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.60 อยู่ในระดับ
เป็นไปได้มากที่สุด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับกระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ รอง3.1 เสริ มสร้ างการมีส่ว นร่ว มและขยายเครือข่ ายด้ านสิ่งแวดล้ อมมีวิธี การดํา เนิน การ
ในภาพรวมมี ความเหมาะสม 4.54 อยู่ในระดั บเหมาะสมมากที่สุดและความเป็นไปได้ 4.55 อยู่ในระดั บ
เป็น ไปได้ มากที่ สุด ยุ ทธศาสตร์ร อง3.2 ปลูก ฝัง เสริม ปัญญาฝ่ าวิ กฤตสิ่ งแวดล้อ มมี วิธี การดํ าเนิน การ
ในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.54 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.58 อยู่ในระดับ
เป็นไปได้มากที่สุด ยุทธศาสตร์รอง3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวิธีการดําเนินการ
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ในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.56 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.57 อยู่ในระดับ
เป็นไปได้มากที่สุด ยุทธศาสตร์รอง3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ของเสี ย มี วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การในภาพรวม มี ค วามเหมาะสม 4.52 อยู่ ใ นระดั บ เหมาะสมมากที่ สุ ด และ
ความเป็นไปได้ 4.58 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด
ตารางที่ 4.26 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จ
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
เป้าหมายความสําเร็จ
ข้อ
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รอง1.1 วางแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม
1 ระดับความพึงพอใจต่อแผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4.42
4.49
มาก
มาก
แบบบูรณาการของโรงเรียนกับชุมชนอยู่ในระดับดีขึ้นไป
0.62
0.51
4.42
4.49
มาก
มาก
รวม
0.62
0.51
ยุทธศาสตร์รอง1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถการวางแผน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2 1.แผนงานของทุกโรงเรียน มีเป้าหมาย
4.56
มาก
4.58
มาก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
0.55
ที่สุด
0.50
ที่สุด
3 2.บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนด้านการอนุรักษ์
4.49
4.42
สิ่งแวดล้อมมากกว่าร้อยละ 80 ภายในปีการศึกษา
มาก
มาก
0.51
0.50
2559
4 3.ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้าํ ลดลงร้อยละ 10
4.50
มาก
4.38
มาก
เมื่อเทียบกับรายจ่ายในเรื่องเดียวกันของปี 2555
0.55
ที่สุด
0.49
5 4.โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม
ครอบคลุมด้านการอนุรักษ์ดิน น้ํา พลังงาน สัตว์และ 4.56
มาก
4.51
มาก
ป่าไม้ รวมทั้งลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ํา
0.55
ที่สุด
0.51
ที่สุด
การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน
4.54
มาก
4.49
มาก
รวม
0.02
ที่สุด
0.08
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ตารางที่ 4.26 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จ (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
เป้าหมายความสําเร็จ
ข้อ
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
ยุทธศาสตร์รอง1.3 พัฒนาการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
6 1.หลักสูตรของโรงเรียนทุกแห่งมีการบูรณาการ
ที่ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรม 4.51
มาก
4.53
มาก
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0.51
ที่สุด
0.50
ที่สุด
การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม และ
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
7 2.โรงเรียนมีจํานวนแผนงาน โครงการและกิจกรรม
4.51
มาก
4.51
มาก
ที่ครอบคลุมการปลูกฝังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
0.70
ที่สุด
0.51
ที่สุด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปีการศึกษา 2559
8 3.โรงเรียนมีจํานวนแผนงาน โครงการและกิจกรรม
ที่ครอบคลุมการปลูกฝังการใช้สิ่งแวดล้อม
4.52
มาก
4.58
มาก
ทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
0.58
ที่สุด
0.50
ที่สุด
ภายในปีการศึกษา 2559
4.41
4.44
มาก
มาก
รวม
0.10
0.08
ยุทธศาสตร์รอง1.4 วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล
9 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนา
4.56
มาก
4.51
มาก
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล
0.55
ที่สุด
0.51
ที่สุด
ที่มีประสิทธิภาพ
4.56
มาก
4.51
มาก
รวม
0.55
ที่สุด
0.51
ที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการกํากับติดตามและ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รอง2.1 ประเมินผลการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 4.26 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จ (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
เป้าหมายความสําเร็จ
ข้อ
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
10 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
4.51
มาก
4.53
มาก
ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีขึ้นไป
0.59
ที่สุด
0.50
ที่สุด
4.51
มาก
4.53
มาก
รวม
0.59
ที่สุด
0.50
ที่สุด
ยุทธศาสตร์รอง2.2 วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
จิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
11 1.มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมทีม่ ีคุณภาพของมูลนิธิ
4.58
มาก
4.58
มาก
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
0.54
ที่สุด
0.50
ที่สุด
12 2.นักเรียนมีจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์
4.58
มาก
4.64
มาก
สิ่งแวดล้อมมากกว่าร้อยละ 80 ภายในปีการศึกษา
0.50
ที่สุด
0.48
ที่สุด
2559
13 3.บรรลุเป้าหมายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.69
มาก
4.53
มาก
ในแผนพัฒนาโรงเรียน มากกว่าร้อยละ 80 ภายใน
0.47
ที่สุด
0.50
ที่สุด
ปีการศึกษา 2559
14 4.มีรายงานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมใน SAR
4.51
มาก
4.53
มาก
0.55
ที่สุด
0.50
ที่สุด
15 5.ผลการประเมินมาตรฐาน คุณภาพการศึกษาของ
4.49
4.56
มาก
โรงเรียนทุกแห่งมีกระบวนการและผลลัพธ์
มาก
0.55
0.50
ที่สุด
ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับดีขึ้นไป
4.57
มาก
4.57
มาก
รวม
0.08
ที่สุด
0.05
ที่สุด
ยุทธศาสตร์รอง2.3 ปรับวิธีการประเมินผล
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
16 1.โรงเรียนมีเครื่องมือวัดที่หลากหลาย
4.64
มาก
4.62
มาก
ในการประเมินผลเพื่อการปลูกฝังการเรียนรู้
0.53
ที่สุด
0.49
ที่สุด
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
17 2.นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึก
4.44
4.47
มาก
มาก
และพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0.62
0.55
4.54
มาก
4.54
มาก
รวม
0.14
ที่สุด
0.11
ที่สุด
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ตารางที่ 4.26 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จ (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
เป้าหมายความสําเร็จ
ข้อ
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
ยุทธศาสตร์รอง2.4 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ
18 1.โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน
4.60
มาก
4.69
มาก
โรงอาหารระดับดีมาก
0.58
ที่สุด
0.47
ที่สุด
19 2.ความพึงพอใจในคุณภาพอาหารในโรงอาหารของ
4.64
มาก
4.60
มาก
ครูและนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป
0.48
ที่สุด
0.50
ที่สุด
20 3.โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 4.53
มาก
4.58
มาก
น้ําในบ่อบําบัดน้ําเสียระดับประเทศและระดับสากล
0.55
ที่สุด
0.54
ที่สุด
21 4.โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
4.53
มาก
4.51
มาก
น้ําในตู้น้ําดื่มที่ให้บริการภายในโรงเรียนระดับประเทศ
0.55
ที่สุด
0.55
ที่สุด
และระดับสากล
22 5.โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 4.64
มาก
4.56
มาก
อาคารเรียน
0.53
ที่สุด
0.55
ที่สุด
23 6.ปริมาณการใช้น้ําลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
4.67
มาก
4.51
มาก
รายจ่ายของปีการศึกษา 2555
0.48
ที่สุด
0.51
ที่สุด
24 7.ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ 4.53
มาก
4.53
มาก
รายจ่ายของปีการศึกษา 2555
0.50
ที่สุด
0.55
ที่สุด
4.59
มาก
4.57
มาก
รวม
0.06
ที่สุด
0.06
ที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับกระบวนทัศน์การนําแผน
ไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รอง3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
ขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
25 1. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เป็นโรงเรียนแกนนํา
4.73
มาก
4.56
มาก
ด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน
0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
26 2. โรงเรียนมีครูแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม
4.51
มาก
4.58
มาก
อย่างน้อยร้อยละ 3
0.51
ที่สุด
0.50
ที่สุด
27 3.โรงเรียนมีนักเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อยร้อยละ 3
4.51
มาก
4.60
มาก
0.51
ที่สุด
0.50
ที่สุด
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ตารางที่ 4.26 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จ (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ข้อ
ยุทธศาสตร์
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
28 4.โรงเรียนทุกแห่งมีจํานวนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
4.56
มาก
4.51
มาก
ที่มีคุณภาพอย่างน้อย 3 เครือข่ายภายในปีการศึกษา
0.55
ที่สุด
0.55
ที่สุด
2559
29 5. มีต้นแบบความสําเร็จด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
4.58
มาก
4.53
มาก
การขยายผลอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 เรื่อง
0.50
ที่สุด
0.55
ที่สุด
4.58
มาก
4.56
มาก
รวม
0.09
ที่สุด
0.04
ที่สุด
ยุทธศาสตร์รอง3.2 ปลูกฝังเสริมปัญญาฝ่าวิกฤต
สิ่งแวดล้อม
30 1.นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ 4.53
มาก
4.51
มาก
พฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0.50
ที่สุด
0.51
ที่สุด
31 2. โรงเรียนมีความร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือ
4.60
มาก
4.64
มาก
เอกชนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
0.50
ที่สุด
0.48
ที่สุด
อย่างน้อย 2 โครงการต่อปี
32 3. โรงเรียนมีแผนบูรณาการสิ่งแวดล้อมในกิจกรรม
4.33
4.44
มาก
มาก
พัฒนาผู้เรียนอย่างน้อย 2 แผนต่อปี
0.64
0.55
33 4. โรงเรียนมีความร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือ
4.58
มาก
4.62
มาก
เอกชนจัดค่ายสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ค่ายต่อปี
0.54
ที่สุด
0.53
ที่สุด
4.50
มาก
4.57
มาก
รวม
0.15
ที่สุด
0.11
ที่สุด
ยุทธศาสตร์รอง3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
34 1. ลดปริมาณการใช้กระดาษ ภายในโรงเรียนลง
4.58
มาก
4.60
มาก
ร้อยละ 10 เทียบกับปีการศึกษา 2556 ภายใน
0.50
ที่สุด
0.54
ที่สุด
ปีการศึกษา 2559
35 2. ลดอัตราการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทมี่ ีบรรจุภัณฑ์พลาสติก
4.69
มาก
4.51
มาก
และวัสดุย่อยสลายยากอย่างน้อย ร้อยละ 10 เทียบกับ
0.47
ที่สุด
0.55
ที่สุด
ปีการศึกษา 2556 ภายในปีการศึกษา 2559
36 3. ปราศจากโฟมในโรงเรียน ภายในปีการศึกษา
4.51
มาก
4.48
2559
มาก
0.55
ที่สุด
0.50
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ตารางที่ 4.26 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จ (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
ข้อ
ยุทธศาสตร์
X
แปลผล X แปลผล
S.D.
S.D.
37 4.จํานวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อลดลงร้อยละ 5 4.53
มาก
4.60
มาก
เทียบกับปีการศึกษา 2556 ภายในปีการศึกษา 2559 0.50
ที่สุด
0.50
ที่สุด
38 5.โรงเรียนมีพลังงานทดแทนอย่างน้อย 1 อย่าง
4.62
มาก
4.53
มาก
ภายในปี 2559
0.53
ที่สุด
0.55
ที่สุด
39 6.พื้นที่สีเขียวในโรงเรียนมีสัดส่วนตามเกณฑ์
4.58
มาก
4.58
มาก
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
0.54
ที่สุด
0.54
ที่สุด
40 7.ระดับความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง นักเรียน ต่อกลิ่น 4.56
มาก
4.51
มาก
และมลพิษทางอากาศภายในโรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก
0.55
ที่สุด
0.55
ที่สุด
4.58
มาก
4.56
มาก
รวม
0.06
ที่สุด
0.04
ที่สุด
ยุทธศาสตร์รอง3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย
41 ร้อยละ 50 ของโรงเรียนในเครือฯ
4.53
มาก
4.60
มาก
เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม
0.63
ที่สุด
0.50
ที่สุด
4.53
มาก
4.60
มาก
รวม
0.63
ที่สุด
0.50
ที่สุด
4.53
มาก
4.53
มาก
ภาพรวมเป้าหมายความสําเร็จ
0.06
ที่สุด
0.04
ที่สุด
จากตารางที่ 4.26 พบว่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จในภาพรวม
มีความเหมาะสม 4.53 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.53 อยู่ในระดับความเป็นไปได้
มากที่สุด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เป้าหมายความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์รอง1.1 วางแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.42
อยู่ในระดับเหมาะสมมากและความเป็นไปได้ 4.49 อยู่ในระดับเป็นไปได้มาก เป้าหมายความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์รอง1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถการวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม
4.54 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดและความเป็นไปได้ 4.49 อยู่ในระดับเป็นไปได้มาก เป้าหมายความสําเร็จ
ของยุทธศาสตร์รอง1.3 พัฒนาการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.41
อยู่ในระดับเหมาะสมมากและความเป็นไปได้ 4.44 อยู่ในระดั บเป็นไปได้มาก เป้า หมายความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์รอง1.4 วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลในภาพรวมมีความเหมาะสม
4.56 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดและความเป็นไปได้ 4.51 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับการกํากับ ติดตามและประเมิ นผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อ มที่ยั่งยืน เป้าหมายความสํ าเร็จของ
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ยุทธศาสตร์รอง2.1 ประเมินผลการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.51
อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดและความเป็นไปได้ 4.53 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด เป้าหมายความสําเร็จ
ของยุ ท ธศาสตร์ ร อง2.2 วั ด และประเมิ น ผลเพื่ อ พั ฒ นาจิ ต สํ า นึ ก และพฤติ ก รรมการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.57 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดและความเป็นไปได้ 4.57 อยู่ ในระดั บ
เป็ น ไปได้ ม ากที่ สุ ด เป้ า หมายความสํ า เร็ จ ของยุ ท ธศาสตร์ ร อง2.3 ปรั บ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลเพื่ อ ปลู ก ฝั ง
การเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในภาพรวมมี ค วามเหมาะสม 4.54 อยู่ ใ นระดั บ เหมาะสมมากที่ สุ ด และ
ความเป็นไปได้ 4.54 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด เป้าหมายความสําเร็จของยุทธศาสตร์รอง2.4 ประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.59 อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุดและความเป็นไปได้ 4.57 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับกระบวนทัศน์การนํา
แผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เป้าหมายความสําเร็จของยุทธศาสตร์รอง3.1 เสริมสร้างการมี
ส่ ว นร่ ว มและขยายเครื อ ข่ า ยด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในภาพรวมมี ค วามเหมาะสม 4.58 อยู่ ใ นระดั บ เหมาะสม
มากที่สุดและความเป็นไปได้ 4.56 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด เป้าหมายความสําเร็จของยุทธศาสตร์รอง
3.2 ปลูกฝังเสริมปัญญาฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.50 อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุดและความเป็นไปได้ 4.57 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด เป้าหมายความสําเร็จของยุทธศาสตร์รอง
3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.58 อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุดและความเป็นไปได้ 4.56 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด เป้าหมายความสําเร็จของยุทธศาสตร์รอง
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียในภาพรวมมีความเหมาะสม
4.53 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดและความเป็นไปได้ 4.60 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากที่สุด จากตารางที่
4.23 - ตารางที่ 4.26 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ร่ า งยุ ทธศาสตร์
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน ฉบับที่ 1 สรุปได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์หลัก ไม่มีข้อเสนอแนะ
2. ยุทธศาสตร์รอง เสนอปรับยุทธศาสตร์รองจาก “พัฒนาการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”
เป็ น “ออกแบบการปลู ก ฝั ง การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเชิ ง บู ร ณาการ” เสนอปรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ร อง
จาก “ปรับวิธีการประเมินผลเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” เป็น “ปรับรูปแบบการประเมินผล
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”
3. วิธีดําเนินการและเป้าหมายความสําเร็จ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และเสนอปรับปรุงดังนี้
3.1 ยุทธศาสตร์รองวางแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) ควรแยกให้ชัดเจน
ระหว่า งวิ ธี ดํ า เนิ น การวางแผนการมี ส่ ว นร่ ว มด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ วางแผนเครื อ ข่ า ยด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ระบุ ให้ชั ดเจนว่า ใครบ้างที่เป็ นผู้มี ส่ว นร่ว มด้า นสิ่ง แวดล้อม และใครบ้ างที่ เป็น เครื อข่า ยด้า นสิ่ง แวดล้อ ม
พร้อมทั้งปรับเป้าหมายความสําเร็จให้สอดคล้องกัน
3.2 ยุทธศาสตร์รองเสริมสร้างขีดความสามารถการวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ST) ควรเขีย น
วิธีดําเนินการให้กระชับโดยเสนอให้ตัดรายละเอียดของวิธีดําเนินการบางส่วนออก สําหรับข้อ2.2 ถึง2.5
เสนอให้รวมเป็นข้อเดียวและเสนอให้ระบุโครงการที่เป็นไปได้ลงไว้ด้วย
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3.3 ยุ ท ธศาสตร์ ร องพั ฒ นาการปลู ก ฝั ง การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม(ST) ระบุ ใ ห้ ชั ด เจนว่ า
หน่วยงานใดเป็นผู้ออกแบบหลักสูตร หรือจัดทําโครงการ และควรตัดข้อ 3 - ข้อ 5 ออก
3.4 ยุทธศาสตร์รองวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(WT) ควรตัดรายละเอียดบางส่วนของวิธีดําเนินการข้อ 1 และข้อ 2ออก สําหรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯไม่จําเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญรับรอง
3.5 ยุทธศาสตร์รองปรับวิธีการประเมินผลเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม(WT) ควรตัด
รายละเอียดบางส่วนของวิธีดําเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ออก สําหรับเป้าหมายความสําเร็จข้อ 2 ควรตัดออก
เพราะเขียนไม่สอดคล้องกับชื่อยุทธศาสตร์รอง
3.6 ยุทธศาสตร์รองประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ(SO) ควรควบรวม
รายละเอียดของวิธีดําเนินการข้อ 2.1 ถึง 2.5 ไว้ในข้อเดียว ส่วนข้อ2.6และ2.7 ให้ตัดออก ข้อ2.8 ให้แยก
เป็นข้อใหม่
3.7 ยุทธศาสตร์รองเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) เสนอเพิ่ม
โดยให้โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ(MOU)กับโรงเรียนอาชีวศึกษา เช่น การผลิตวัสดุทดแทน การซ่อมบํารุง
เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ (MOU) กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น สุขาภิบาล
อาหาร อาคารสถานที่ ฯลฯ และให้เพิ่ ม ว่ า โรงเรี ย นสร้ า งแรงจู ง ใจให้ กั บครู นั กเรี ย นและผู้ ปกครอง
ให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
3.8 ยุทธศาสตร์รองปลูกฝังเสริมปัญญาฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม (WT) ควรควบรวมรายละเอียดของ
วิธีดําเนินการข้อ 1 ให้กระชับ และตัดข้อ 3 ออก
3.9 ยุทธศาสตร์รองเสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ST) ควรตัดหรือลดรายละเอียด
ของวิธีดําเนินการข้อ 1 และข้อ2
3.10 ให้ทบทวนการเขียนวิธีดําเนินการแต่ละข้อ ควรเขียนให้ชัดว่าใครทํา ใครกําหนดบทบาท
ใครประกาศนโยบาย เช่น มูลนิธิฯ หรือ โรงเรียน หรือหน่วยงาน และการเสริมสร้างใคร เช่น ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง หรือชุมชน
ตอนที่ 5 ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 2
นํ าข้อ เสนอแนะของผู ้ท รงคุณ วุฒ ิแ ละผู ้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย ในขั ้น ตอนที ่ 4 มาปรับ ปรุง
ร่า งยุทธศาสตร์ก ารบริหารโรงเรีย นในเครือมูลนิธิค ณะเซนต์คาเบรีย ลแห่งประเทศไทย เพื่อ เสริม สร้า ง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับที่ 1 เพื่อพัฒนาเป็นร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์ค าเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อ เสริม สร้า งการพัฒ นาสิ่ง แวดล้อ มที่ยั่ง ยืน ฉบับ ที่2 ในตารางที่
4.27 - ตารางที่ 4.29 ดังนี้
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ตารางที่ 4.27 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการวางแผน ฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
1.ปฏิรูป
1.วางแผน
1. โรงเรียนวางแผนส่งเสริมการมี
1.ระดับความพึงพอใจ
การวางแผน
การมีส่วนร่วมและ ส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ของผู้มีส่วนร่วมต่อ
เพื่อการพัฒนา
เครือข่าย
โดยโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับ
แผนส่งเสริมการมี
สิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
(W1,T1)
มีส่วนร่วมกับโรงเรียน และจัดทํา
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
โครงการความร่วมมือระหว่าง
ดีขึ้นไป
โรงเรียนกับชุมชน
2.โรงเรียนมีแผน
-ผู้มีส่วนร่วมประกอบด้วยผู้บริหาร การจัดตั้งเครือข่าย
โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ด้านสิ่งแวดล้อม
ชุมชน หน่วยงาน องค์การภาครัฐ
อย่างน้อย 3 เครือข่าย
หรือเอกชน
-วางแผนให้ครอบคลุมการใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติ ไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์ การจัดการน้ําเสีย
การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ
และการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
2. โรงเรียนวางแผนการจัดตั้ง
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่าย
การจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
ชุมชน หน่วยงาน องค์การภาครัฐ
หรือเอกชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เพื่อนําองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ขับเคลื่อนผ่านศูนย์การเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ สื่อสารมวลชน
โครงการ กิจกรรมและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกรูปแบบ
สู่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
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ด้านการวางแผน ฉบับที่ 2 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
1.ปฏิรูป
2.เสริมสร้าง
1.มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
1.โรงเรียนทุกแห่ง
การวางแผน
ขีดความสามารถ
ประเทศไทย กําหนดนโยบาย
ในเครือมูลนิธิฯ
เพื่อการพัฒนา
การวางแผน
ให้ทุกโรงเรียนมีเป้าหมาย
มีเป้าหมาย
สิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการอนุรักษ์
ที่ยั่งยืน
(S1,T2)
ในแผนพัฒนาโรงเรียน
สิ่งแวดล้อม
2.โรงเรียนกําหนดนโยบาย และ
ในแผนพัฒนาโรงเรียน
มาตรการ 3R (Reduce Reuse
2. นโยบายและ
Recycle) เช่น ประหยัดไฟฟ้า
มาตรการ 3R ของ
ประหยัดน้ํา การนําวัสดุและบรรจุ โรงเรียนในเครือ
ภัณฑ์กลับมาใช้ซา้ํ การรีไซเคิล ฯลฯ มูลนิธิฯ มีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนจัดทําโครงการเกี่ยวกับ และประสิทธิผล
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ
3. โรงเรียนมีโครงการ
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน โครงการลดการใช้
ที่ตอบสนองนโยบาย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการ และมาตรการ 3R
จัดการและลดปริมาณขยะ
ของโรงเรียน
ในโรงเรียน โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกัน บําบัดและฟื้นฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โครงการเยาวชน
สัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกป่า
โครงการใช้คาร์บอนต่ํา
3.ออกแบบ
1.งานหลักสูตรออกแบบหลักสูตร
1.หลักสูตรของโรงเรียน
การปลูกฝัง
สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
ทุกแห่งในเครือมูลนิธิฯ
การเรียนรู้เกี่ยวกับ ให้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียน
มีการบูรณาการ
สิ่งแวดล้อม
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
ที่ครอบคลุมการพัฒนา
เชิงบูรณาการ
ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรม
นักเรียนให้มีความรู้
(S2,S3,S4,O1,O2) ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความเข้าใจ ทัศนคติ
สิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสีย
ค่านิยม จิตสํานึกและ
มาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
พฤติกรรมในการใช้
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 4.27 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการวางแผน ฉบับที่ 2 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
1.ปฏิรูป
3.ออกแบบ
โดยมีการประเมินความเหมาะสม
การปล่อยของเสีย
การวางแผน
การปลูกฝัง
ของหลักสูตร จากผู้เชี่ยวชาญ
มาทําลายสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
การเรียนรู้เกี่ยวกับ ด้านหลักสูตร และด้านสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
และออกแบบการกํากับติดตามและ สิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี
การประเมินผลของ
ที่ยั่งยืน
เชิงบูรณาการ
2.โรงเรียนมีจํานวน
(S2,S3,S4,O1,O2) การนําหลักสูตรไปใช้
แผนงาน โครงการและ
2. นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ครอบคลุม
มาบูรณาการในหลักสูตร
การปลูกฝังการใช้
3. นําผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการออกแบบหลักสูตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายใน
4. งานนโยบายและแผนร่วมกับ
ปีการศึกษา 2559
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนงาน 3.โรงเรียนมีจํานวน
โครงการและกิจกรรมให้ครอบคลุม แผนงาน โครงการและ
การปลูกฝังการใช้ทรัพยากร
กิจกรรมที่ครอบคลุม
ธรรมชาติ และการใช้สิ่งแวดล้อม
การปลูกฝังการใช้
ทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ภายในปี
การศึกษา 2559
4.วางแผน
1. โรงเรียนจัดทําแผนงาน โครงการ โรงเรียนมีแผนงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ และกิจกรรมให้ครอบคลุม
โครงการและกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมสู่
การบริหารจัดการอาคารเรียน
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสากล
อาคารประกอบ โรงอาหาร
สิ่งแวดล้อมสู่
(S5,O3)
สนาม บริเวณรอบโรงเรียน และ
มาตรฐานสากล
บ่อบําบัดน้ําเสียให้มีมาตรฐาน โดย ที่มีประสิทธิภาพ
ใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม
มาเป็นกรอบในการจัดทําแผน
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ตารางที่ 4.27 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการวางแผน ฉบับที่ 2 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
1.ปฏิรูป
4.วางแผน
2. โรงเรียนจัดทําแผนงาน
การวางแผน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมสู่
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานสากล
3. โรงเรียนให้องค์การที่รับรอง
ที่ยั่งยืน
(S5,O3)
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
มาประเมินคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ
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ตารางที่ 4.28 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการประเมินผล ฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
2.ยกระดับ
1.กํากับติดตามและ 1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผลการประเมิน
การกํากับติดตาม ประเมินผล
เพื่อกํากับติดตามและประเมินผล
การมีส่วนร่วมและ
และประเมินผล
เพื่อเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมหรือเครือข่าย
เครือข่าย
เพื่อการพัฒนา
การมีส่วนร่วมและ ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
เครือข่ายด้าน
2. โรงเรียนส่งเสริมให้องค์การ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม(W2,T3) ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมเข้ามาประเมินการมีส่วน
ร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
3. โรงเรียนนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุง แก้ไขเพื่อพัฒนา
การมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม
2.วัดและประเมินผล 1. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 1.มีมาตรฐานด้าน
เพื่อพัฒนาจิตสํานึก ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯจัดทํา
สิ่งแวดล้อมของมูลนิธิ
และพฤติกรรม
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
การอนุรักษ์
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โดยกําหนด ประเทศไทยที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
สิ่งแวดล้อม
2.นักเรียนมีจิตสํานึก
การพิจารณาให้ครอบคลุม
(W3,W4,W5,W6,
และพฤติกรรม
การประเมินจิตสํานึกและพฤติกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
T4)
นักเรียนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มากกว่าร้อยละ 80
นํามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในปีการศึกษา
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
2559
ความเหมาะสม นํามาปรับปรุงและ 3.บรรลุเป้าหมาย
นําเสนอประธานมูลนิธิอนุมัติ
ด้านการอนุรักษ์
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งแวดล้อม
ประกาศใช้
ในแผนพัฒนาโรงเรียน
2.งานประกันคุณภาพของโรงเรียน มากกว่าร้อยละ 80
กํากับติดตามและประเมินผล
ภายในปีการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงการของ
2559
โรงเรียนและมาตรฐานมูลนิธิฯ
4.มีรายงานคุณภาพ
พร้อมทั้งจัดทํารายงานคุณภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อมใน SAR
ด้านสิ่งแวดล้อมใน SAR
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ตารางที่ 4.28 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการประเมินผล ฉบับที่ 2 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
2.ยกระดับ
3. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 5.ผลการประเมิน
การกํากับติดตาม
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯเข้าตรวจ
มาตรฐานคุณภาพ
และประเมินผล
ประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาของโรงเรียน
เพื่อการพัฒนา
ของโรงเรียนทุกแห่งในเครือมูลนิธิฯ ทุกแห่งมีกระบวนการและ
ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ปีละ 1 ครั้ง
ในระดับดีขึ้นไป
ที่ยั่งยืน
3.ปรับรูปแบบ
1. งานหลักสูตรดําเนินการทบทวน โรงเรียนมีเครื่องมือวัด
การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนรู้
ที่หลากหลาย
เพื่อปลูกฝัง
ในหลักสูตรโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ในการประเมินผล
การเรียนรู้เกี่ยวกับ ด้านหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อการปลูกฝัง
สิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมินรูปแบบ การเรียนรู้เกี่ยวกับ
(W7,W8,W9,
ประเมินผลการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อม
W10,O4)
นําผลการประเมินมาปรับปรุง
รูปแบบการประเมินผล
เพื่อการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
2. งานวัดและประเมินผลของ
โรงเรียนปรับการวัดและประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลาย
โดยเน้นที่การวัดทัศนคติ ค่านิยม
จิตสํานึกและพฤติกรรมของนักเรียน
เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
3. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯเข้าตรวจ
ประเมินความสําเร็จของแผนงาน
โครงการและกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ปีละ 1 ครั้ง
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ตารางที่ 4.28 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการประเมินผล ฉบับที่ 2 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
2.ยกระดับ
4.ประเมินผล
1. งานโภชนาการของโรงเรียน
1.โรงเรียนทุกแห่งได้รับ
การกํากับติดตาม การพัฒนาคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพอาหารสม่ําเสมอ การรับรองมาตรฐาน
และประเมินผล
สิ่งแวดล้อม
และพัฒนาโรงอาหารตามเกณฑ์
โรงอาหารระดับประเทศ
เพื่อการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานโรงอาหารระดับประเทศ และระดับสากลไม่น้อย
สิ่งแวดล้อม
(S6,S7,S8,S9,
และระดับสากล
กว่าระดับดีมาก
ที่ยั่งยืน
O5,O6,O7)
2. งานอาคารสถานที่ของโรงเรียน 2.ความพึงพอใจ
ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์
ในคุณภาพอาหาร
ที่เกี่ยวกับน้ํา ตรวจสอบอุปกรณ์
ในโรงอาหารของครูและ
ต่อพ่วงปลั๊กไฟและสายไฟ
นักเรียนอยู่ในระดับ
ตรวจสอบคุณภาพอาคารสถานที่ ดีขึ้นไป
อย่างสม่ําเสมอ และพัฒนาคุณภาพ 3.ปริมาณการใช้น้ําลดลง
น้ําในบ่อบําบัดน้ําเสีย คุณภาพน้ํา ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ในตู้น้ําดื่ม และคุณภาพอาคารเรียน รายจ่ายของปีการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานระดับประเทศและ 2555
4.ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ระดับสากล
ลดลงร้อยละ 10 เมื่อ
3.โรงเรียนสรุปผลและเผยแพร่
การเปรียบเทียบสถิติปริมาณการใช้ เทียบกับรายจ่ายของ
น้ําและไฟฟ้าเป็นรายเดือนและรายปี ปีการศึกษา 2555
5.โรงเรียนทุกแห่งได้รับ
แก่ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้
การรับรองมาตรฐาน
ส่วนเสีย
คุณภาพน้ําในบ่อบําบัด
น้ําเสียระดับประเทศและ
ระดับสากล
6.โรงเรียนทุกแห่งได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพน้ําในตู้น้ําดื่ม
ที่ให้บริการภายใน
โรงเรียนระดับประเทศ
และระดับสากล
7.โรงเรียนทุกแห่งได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพอาคารเรียน
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ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
3.ปรับกระบวน
1. เสริมสร้าง
1. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
1. โรงเรียนในเครือ
ทัศน์การนําแผน การมีส่วนร่วมและ ประเทศไทยร่วมกับองค์การภาครัฐ มูลนิธิฯ เป็นโรงเรียน
ไปปฏิบัติ
ขยายเครือข่าย
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
แกนนําด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม จัดทําโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน
สิ่งแวดล้อม
(W11,W12,W13,
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 2. โรงเรียนมีครูแกนนํา
ที่ยั่งยืน
T5,T6)
ให้เป็นโรงเรียนแกนนํา
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อยร้อยละ 3
2. โรงเรียนร่วมกับองค์การภาครัฐ 3.โรงเรียนมีนักเรียน
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
แกนนําด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมจัดทําโครงการพัฒนาครู อย่างน้อยร้อยละ 3
แกนนําและนักเรียนแกนนํา
4.โรงเรียนทุกแห่ง
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ มีจํานวนเครือข่าย
ยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
3. โรงเรียนพัฒนาเครือข่าย
คุณภาพอย่างน้อย 3
ด้านสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนมีอยู่
เครือข่ายภายใน
ให้มีคุณภาพมากขึ้น
ปีการศึกษา 2559
4. โรงเรียนสร้างเครือข่ายใหม่
5. มีต้นแบบ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ความสําเร็จ
-โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
(MOU)กับองค์การภายนอก
การขยายผลอย่างน้อย
ที่ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนละ 1 เรื่อง
-โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ
6. สัดส่วนครู
(MOU)กับโรงเรียนอาชีวศึกษา เช่น ผู้ปกครอง นักเรียนและ
การผลิตวัสดุทดแทน การซ่อมบํารุง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
เพิ่มขึ้นทุกปี
-โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ
(MOU)กับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
เช่น สุขาภิบาลอาหาร อาคาร
สถานที่ ฯลฯ
5.โรงเรียนสร้างแรงจูงใจให้กับครู
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ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับที่ 2 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
3.ปรับกระบวน
1. เสริมสร้าง
นักเรียนและผู้ปกครองในการเข้ามา
ทัศน์การนําแผน การมีส่วนร่วมและ มีส่วนร่วมและเป็นเครือข่าย
ไปปฏิบัติ
ขยายเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม
6.มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
สิ่งแวดล้อม
(W11,W12,W13,
ประเทศไทย จัดโครงการประกวด
ที่ยั่งยืน
T5,T6)
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ
7. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู
ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน
2. ปลูกฝัง
1.งานหลักสูตรเพิ่มเนื้อหา
1.นักเรียนร้อยละ 80
เสริมปัญญา
การจัดการสิ่งแวดล้อมในรายวิชา มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ฝ่าวิกฤต
ที่มีอยู่
ค่านิยม จิตสํานึกและ
สิ่งแวดล้อม
2. งานการเรียนการสอน
พฤติกรรมที่รับผิดชอบ
(W14,W15,W16,
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
ต่อสิ่งแวดล้อม
O8,O9,O10)
โดยเน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน 2.โรงเรียน
นําศีลธรรมและหลักธรรม
มีสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ทางศาสนามาพัฒนาจิตใจนักเรียน สิ่งแวดล้อม
เพื่อลดความต้องการในการบริโภค ที่มีประสิทธิภาพ
ที่เกินความจําเป็นและไม่เบียดเบียน 3.โรงเรียนร่วมมือกับ
ความสมดุลของระบบนิเวศ
องค์การภาครัฐหรือ
3.โรงเรียนพัฒนาและจัดการ
เอกชนจัดกิจกรรม
องค์ความรู้ (KM) ด้านสิ่งแวดล้อม รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
จัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
แบบบูรณาการเกี่ยวกับการใช้
ต่อปี
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ไฟฟ้า 4.โรงเรียนร่วมมือกับ
และเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษ องค์การภาครัฐหรือ
และผลิตภัณฑ์ การใช้สารเคมี
เอกชนจัดกิจกรรมหรือ
การปล่อยน้ําทิ้ง
จัดค่ายสิ่งแวดล้อม
การทิ้งขยะและ
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ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับที่ 2 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
3.ปรับกระบวน
2. ปลูกฝัง
การปล่อยมลพิษอย่างถูกวิธี
อย่างน้อย 1 ค่ายต่อปี
ทัศน์การนําแผน เสริมปัญญา
ตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
ไปปฏิบัติ
ฝ่าวิกฤต
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของ
เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ชุมชนและโลก เพื่อพัฒนานักเรียน
สิ่งแวดล้อม
(W14,W15,W16,
ตั้งแต่เยาว์วัยให้เข้าใจ มีทัศนคติ
ที่ยั่งยืน
O8,O9,O10)
มีค่านิยม มีจิตสํานึกและพฤติกรรม
ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
4. โรงเรียนนําระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีมาช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น
ชุดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
เกมสิ่งแวดล้อม เพลงเพื่อรณรงค์
สิ่งแวดล้อม e-learning เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
5. งานวัดและประเมินผล
ปรับการวัดและประเมินผลนักเรียน
โดยเน้นที่การพัฒนาทัศนคติ
ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
6.โรงเรียนร่วมมือกับองค์การ
ภาครัฐหรือเอกชนจัดกิจกรรมหรือ
จัดค่ายสิ่งแวดล้อม เพื่อฝึกทักษะ
ฝึกกระบวนการคิด
ฝึกการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม และ
ปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. เสริมสร้าง
1.งานอาคารสถานที่บํารุงรักษา
1.ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
วัฒนธรรม
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ใช้น้ํา
ลดลงร้อยละ 10
การอนุรักษ์
เพื่อให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับรายจ่ายของ
ปีการศึกษา 2555
สิ่งแวดล้อม
ประหยัดไฟฟ้า และประหยัดน้ํา
(S10,S11,O11,O12)
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ตารางที่ 4.29 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับที่ 2 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
3.ปรับกระบวน
3. เสริมสร้าง
2.ครูและนักเรียนลดวงจรการใช้
2.ปริมาณการใช้น้ําลดลง
ทัศน์การนําแผน วัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ไปปฏิบัติ
การอนุรักษ์
และลดการปล่อยของเสียมาทําลาย รายจ่ายของปีการศึกษา
เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้กระดาษ 2555
สิ่งแวดล้อม
(S10,S11,O11,O12)
ลดการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี
3.ลดปริมาณการใช้
ที่ยั่งยืน
บรรจุภัณฑ์พลาสติกและวัสดุยอ่ ย กระดาษภายในโรงเรียน
สลายยาก ลดการใช้โฟม ฯลฯ
ลงร้อยละ 10 เทียบกับ
ปีการศึกษา 2556
3.โรงเรียนลดปริมาณการปล่อย
ภายในปีการศึกษา 2559
ของเสีย โดยใช้มาตรการ 3R
4.ลดอัตราการจัดซื้อ
(Reduce Reuse Recycle)
4.โรงเรียนส่งเสริมการใช้พลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์
พลาสติกและ
ทดแทนหรือพลังงานทางเลือก
วัสดุย่อยสลายยาก
5.โรงเรียนจัดการมลพิษ
ภายในโรงเรียนโดยเน้นการป้องกัน อย่างน้อยร้อยละ 10
เทียบกับปีการศึกษา
มากกว่าการแก้ปัญหา
6.นําระบบสื่อสาร สื่อสารมวลชน 2556 ภายใน
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559
มาเป็นสื่อในการรณรงค์การอนุรักษ์ 5. ปริมาณการใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่าย
สิ่งแวดล้อม
และวัสดุธรรมชาติ
แทนพลาสติกและโฟม
เพิ่มมากขึ้น
6.จํานวนงบประมาณที่ใช้
ในการจัดซื้อลดลง
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
ปีการศึกษา 2556
ภายในปีการศึกษา 2559
7.โรงเรียนมีพลังงาน
ทดแทนหรือพลังงาน
ทางเลือกอย่างน้อย
1 อย่าง ภายใน
ปีการศึกษา 2559
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ตารางที่ 4.29 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ
ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับที่ 2 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์รอง
วิธีดําเนินการ
เป้าหมายความสําเร็จ
3.ปรับกระบวน
3. เสริมสร้าง
8.พื้นที่สีเขียวในโรงเรียน
ทัศน์การนําแผน วัฒนธรรม
มีสัดส่วนตามเกณฑ์
ไปปฏิบัติ
การอนุรักษ์
มาตรฐาน
เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
(S10,S11,O11,O12)
9. ระดับความพึงพอใจ
ที่ยั่งยืน
ของครู ผู้ปกครอง
นักเรียนต่อกลิ่นและ
มลพิษทางอากาศภายใน
โรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก
4.เพิ่มประสิทธิภาพ 1.โรงเรียนทบทวนและปรับปรุง
ร้อยละ 50 ของโรงเรียน
การจัดการคุณภาพ ประสิทธิภาพของมาตรการ ระเบียบ ในเครือฯ เป็นโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมและ
หรือแนวปฏิบัติในการเลือกซื้อ
ต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสีย วัสดุครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
(S12,S13,S14,S15, ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพ
S16,O13,O14)
และได้มาตรฐาน
2.โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพ
การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
พื้นที่สีเขียวให้สะอาด ร่มรื่น
สวยงาม ปลอดภัย และ
เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น
3.โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพ
การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
พื้นที่สีเขียว โดยรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
4.โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพ
การจําหน่ายอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย มีประโยชน์ และ
ถูกสุขอนามัย
5.โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพ
การกําจัดน้ําทิ้งและการกําจัดขยะ
ภายในโรงเรียน
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ตอนที่ 6 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 2
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมและ
ความเป็ น ไปได้ ใ นการนํ า ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ฯ ฉบั บ ที่ 2 ไปใช้ โดยผู ้ท รงคุณ วุฒ ิแ ละผู ้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สรุปผลได้ดังนี้
1. ความเหมาะสมของร่างยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณ วุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีค วามเห็นสอดคล้องกัน ว่า ยุทธศาสตร์หลักที่นําเสนอ
ทั้ ง 3 ยุ ท ธศาสตร์ มี ค วามเหมาะสมดีแ ละท้า ทายแล้ว ซึ ่ง จะช่ว ยให้โ รงเรีย นในเครือ มูล นิธิฯ มีแ นวทาง
ในการขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์รองมีความเหมาะสมดี
แต่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เช่น การใช้ภาษาบางยุทธศาสตร์รองเป็นคําที่เล็กเกินไปและไม่ครอบคลุม
ทั้ง ระบบ บางยุท ธศาสตร์ รองยั งไม่ค รอบคลุม หลั กวิ ชาการบริห ารการศึ กษาและการพั ฒนาสิ่ งแวดล้อ ม
วิธีดํ าเนิ นการมี ค วามเหมาะสมดี แต่มีข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุง เช่น ควรนํา นัก เรีย นและผู ้ป กครอง
เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย ควร
เพิ่มเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและรูปแบบเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม บทบาทมูลนิธิฯไม่เพียงกําหนด
นโยบายหรือการกํากับติดตามหรือการตรวจสอบเท่านั้น ควรเพิ่มบทบาทมูลนิธิฯในการส่งเสริมหรืสนับสนุน
ด้ว ย ควรมีแ ผนพัฒ นาครูอ ย่า งต่อ เนื่ องเพราะครู เป็น บุค คลสํ าคั ญในการพั ฒนานั ก เรี ยนอย่ า งถู กวิ ธีแ ละ
ต่อเนื่อง เพราะนักเรียนแต่ละรุ่นจะเข้ามาและจบไปแต่ครูจะอยู่กับโรงเรียนไปตลอดจนเกษียณอายุ ควรมี
การเสริมพลังอํานาจครูและให้รางวัลครูที่ทุ่มเทในการทํางานด้านสิ่งแวดล้อม และควรให้ความสําคัญกับ
การออกแบบแผนผั ง ของโรงเรี ย นและนโยบายการก่ อ สร้ า งอาคารเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ต้ น
เป้ า หมายความสํ า เร็ จ มี ค วามเหมาะสมดี แต่ม ีข ้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุง เช่น โรงเรีย นมีเ ป้า หมาย
ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ํา หากเทียบกับรายจ่ายกับปีที่ผ่านมาไม่น่าจะเหมาะสม เพราะอาจมี
ตัว แปรของราคาต่อ หน่ว ยที ่เพิ ่ม ขึ้น และการคิด คํา นวณค่า ใช้จ่า ยในอนาคตอาจไม่ใ ช้ฐ านคิด เหมือ นใน
ปัจจุบัน การลดปริมาณการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสนอให้เพิ่มการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพดีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรือการใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น
2. ความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ยุทธศาสตร์หลัก ที่นําเสนอ
ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์มีความเป็นไปได้สูง และหากได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนจากมูลนิธิฯอย่างต่อเนื่อง
ก็จะยิ่งมีความเป็นไปได้สูงมากขึ้น ยุทธศาสตร์รองมีความเป็นไปได้สูง วิธีดําเนินการมีความเป็นไปได้สูง แต่มี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เช่น การใช้พลังงานทดแทนควรคํานึงถึงราคาต้นทุน ความคุ้มทุน การนํามาใช้
ในระยะยาวและเลือ กให้เ หมาะกับ บริบ ทของแต่ล ะโรงเรีย น การทํ า ความร่ว มมือ (MOU)กับ หน่ว ยงาน
ภายนอกมีความเป็นไปได้ แต่ค วรคํานึง ถึงความต่อเนื่อง โรงเรีย นแกนนํา ครูแกนนําและนักเรียนแกนนํา
ด้า นสิ ่ง แวดล้อ มมีค วามเป็น ไปได้แ ต่ค วรออกแบบและวางแผนให้ร อบคอบ เป้า หมายความสํ า เร็จ
มีความเป็น ไปได้สูง แต่มีข้อสัง เกตว่า โรงเรียนจะให้ความสําคัญกับการใช้พลัง งานทดแทนจริงจังหรือไม่
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โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานโรงอาหารระดับประเทศและระดับสากล แม้มีความเป็นไปได้และ
น่าจะทําให้ผู้ปกครองและนักเรียนพึงพอใจสูงขึ้น แต่ควรคํานึงถึงความคุ้มค่าของเงินและเวลา เป็นต้น
3. ข้อเสนอแนะของร่างยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2
ผู ้ท รงคุณ วุฒ ิแ ละผู ้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย มีข ้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุง ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก
ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ ด้งนี้
ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 : ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิง่ แวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รอง :
1.1 วางแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT)
เสนอแก้ ไ ขชื่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ร องที่ 1.1 เป็ น วางแผนเพื่ อ พั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มและเครื อ ข่ า ย
ด้านสิ่งแวดล้อม
เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการ ดังนี้
1. ให้เพิ่ม โรงเรียนวางแผนให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
2. ข้อ 2 ให้เพิ่ม เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และรูปแบบเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถการวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ST)
เสนอแก้ ไ ขชื่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ร องที่ 1.2 เป็ น เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถในการวางแผนอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการ คือ ข้อ1 ให้เพิ่มจาก มูลนิธิฯกําหนดนโยบาย เป็น มูลนิธิฯกําหนดนโยบายและ
ส่งเสริม และให้เพิ่มวิธีดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รองที่ 1.2
เสนอให้ปรับเป้าหมายความสําเร็จ ข้อ2 จาก โรงเรียนมีแผนการจัดตั้งเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 3 เครือข่าย เป็น แผนการจัดตั้งเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
1.3 ออกแบบการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (ST)
เสนอแก้ไขชื่อยุทธศาสตร์รองที่ 1.3 เนื่องจากคําว่าการออกแบบการปลูกฝังการเรียนรู้เป็นคําที่เล็ก
และไม่ค รอบคลุ ม ทั้ง ระบบ จึง เสนอเปลี่ ยนคํ าดั งกล่ าวเป็ น ออกแบบการจัด การความรู้ ด้า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างเป็นระบบ ดังนั้นให้เพิ่มวิธีดําเนินการและเป้าหมายความสําเร็จให้สอดคล้องกับชื่อยุทธศาสตร์รอง
โดยไปศึกษาเรื่องการจัดการความรู้(KM) และเอื้อต่อการศึกษาตลอดชีวิต
เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการดังนี้
1. เสนอให้เพิ่ ม คือ โรงเรีย นจัด ทําแผนพัฒ นาครู อย่า งต่อเนื่องเพื่อให้มีค วามรู้ ด้านสิ่งแวดล้อ ม
ด้ า นการออกแบบหลั ก สู ต รและจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง บู ร ณาการ เพื่ อ นํ า สู่ ก ารปลู ก ฝั ง การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรมุ่ ง เน้ น ที่ ก ารปรั บ ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของนั ก เรี ย นให้ ยั่ ง ยื น และมี
การดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านและโรงเรียน
3. เนื่องจากที่ผ่านมา โรงเรียนมักจะจัดกิจกรรมเฉพาะในวันที่มีการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
ส่วนวันอื่นก็ไม่ได้ทําอย่างจริงจัง จึงทําให้ขาดการปลูกฝังนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกันยังเปิดโอกาส
ให้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายนอกโรงเรี ย น และภายในโรงเรี ย นเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรม
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ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ย โดยมี ค รู ไ ม่ กี่ ค นที่ รั บ ผิ ด ชอบ ส่ ว นครู ผู้ ป กครองและนั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพี ย ง
คนมาร่วมงาน จึงเสนอแนะให้มีภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งภายนอกโรงเรียน และภายในโรงเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4. ออกแบบแผนผังของโรงเรียนให้คํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
5. โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
เลือกแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง พร้อมทั้งจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม
6. โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต
พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ร ะบบนิ เ วศ หรื อ พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน
1.4 วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล (SO)
เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการ ดังนี้
1. มูลนิธิฯ ควรมีนโยบายในการก่อสร้างอาคารสถานที่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. โรงเรียนออกแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรเฉพาะทาง
มาร่ ว มศึ ก ษา วิ เ คราะห์ จั ด ระบบและเสนอแนะเกี่ ย วกั บ การใช้ ไ ฟฟ้ า การใช้ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศ ลิ ฟ ต์
การจัดการขยะ บ่อบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ
ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 : ยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รอง :
2.1 ประเมินผลการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT)
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ที่กําหนดให้องค์การภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
เข้ามาประเมินการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ไม่มีข้อเสนอแนะ
2.2 วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (WT)
เสนอแก้ไขชื่อยุทธศาสตร์รองที่ 2.2 เป็น วิจัยและพัฒนาการประเมินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป
เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการดังนี้
1. งานมาตรฐานคุ ณภาพการศึก ษา ฝ่ ายการศึก ษา มู ลนิ ธิฯ วิจ ัย และพัฒ นามาตรฐานด้า น
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
2. การจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น
กิจกรรมคัดแยกขยะควรปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมในการคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามประเภทขยะ และ
มีการประเมินผลที่แสดงถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3. การประเมิ น มาตรฐานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ร ะบุ เกณฑ์ ม าตรฐานขององค์ ก ารที่ ทํ า หน้ า ที่
ในการประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย
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4. เสนอให้เชิญ ผู้ทรงคุณด้า นสิ่ง แวดล้อมจากหน่วยงายภายนอกมานิเทศงานและประเมิน
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
2.3 ปรับรูปแบบการประเมินผลการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (WT)
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ไม่มีข้อเสนอแนะ
2.4 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ (SO)
เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการและเป้าหมายความสําเร็จ ดังนี้
1. วิธีดําเนินการข้อ 3 เพิ่ม โรงเรียนสรุปผลประเมินการปฏิบัติงาน
2. เป้ า หมายความสํ า เร็ จ ข้ อ 1 ให้ เพิ่ ม โรงเรี ย นได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานโรงอาหาร และ
ห้องน้ําระดับประเทศและระดับสากล
2. ข้อ 3 เปลี่ยนจาก เทียบกับรายจ่าย เป็น เทียบกับปริมาณการใช้น้ํา
3. ข้อ 4 เปลี่ยนจาก เทียบกับรายจ่าย เป็น เทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ยุทธศาสตร์หลักที่ 3 : ปรับกระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
ที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รอง :
3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) เสนอปรับเป็น เปลี่ยนกระบวน
ทัศน์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการและเป้าหมายความสําเร็จดังนี้
1.ผู้ปกครองเป็นบุคคลสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ จึงเสนอให้ผู้ปกครองได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงเข้ามาร่วมงานเท่านั้น
จึงขอให้แก้จากโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม…. แก้เป็น โรงเรียน
สร้างแรงจูงใจ เสริมพลังอํานาจ กระตุ้นและให้รางวัลครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม…
และเสนอให้รวมข้อ 5และข้อ 7 เป็นข้อเดียวกัน
2.การพัฒนานักเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีนักเรียนแกนนําในหลากหลายทุกระดับชั้น
เช่ น นั ก เรี ย น ม.6 ม.5 ม.4 ม.3 ม.2 ม.1 ป.6 เป็ น ต้น ไม่ใ ช่ มีแ ต่ เพี ย งนั ก เรีย นชั้น ม.6 เพีย งอย่ า งเดี ย ว
เพราะว่าเมื่อนักเรียน ม.6 จบไปแล้ว โครงการที่ดําเนินการอยู่ก็ขาดความต่อเนื่อง
3.เห็นด้วยกับการจัดการประกวดด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงเรียนในเครือฯบ่อยๆ เพราะ
การประกวดจะเป็นเวทีให้นักเรียนได้นําเสนอ พูดคุย และแบ่งปันบ่อยๆ ซ้ําๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนา
นั ก เรี ย นที่ ค วรสนั บ สนุ น ทั้ ง นี้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะว่ า การคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมประกวด
ด้านสิ่งแวดล้อมควรคัดเลือกนักเรียนหลากหลายระดับชั้นหรือให้ครบทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
หากจะดีขึ้นถ้ามอบหมายให้นักเรียนเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนได้เอง
4.เห็นด้วยที่จะให้มีวิธีดําเนินการให้โรงเรียนในเครือฯ เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม
5. ขอให้ เพิ่ ม คํ า ว่ า อย่ า งยั่ ง ยื น ในวิ ธี ดํ า เนิ น การที่ 1 และ เป้ า หมายความสํ า เร็ จ ที่ 1 คื อ
จาก ให้เป็นโรงเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม เป็น ให้เป็นโรงเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายใหม่ด้วยการทํา MOU
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7. ข้ อ 4 แก้ คํ า ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เช่ น
สุขาภิบาลอาหาร อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
3.2 ปลูกฝังเสริมปัญญาฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม (WT)
เสนอแก้ไขชื่อยุทธศาสตร์รองที่ 3.2 เป็น ปลูกฝังคุณธรรม เสริมปัญญา ฝ่าวิกฤต เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการและเป้าหมายความสําเร็จดังนี้
1. โรงเรียนพัฒนาครูและปลูกฝังครูอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ในด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามแนวนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เพื่อนําสู่การปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เห็ น ด้ ว ยที่ นํ า ศี ล ธรรมและหลั ก ธรรมทางศาสนามาพั ฒ นาจิ ต ใจนั ก เรี ย นเพื่ อ ลด
ความต้องการในการบริโภคที่เกินความจําเป็นและไม่เบียดเบียนความสมดุลของระบบนิเวศ
3. เห็ น ด้ วยกั บข้ อ 3 และอธิ บายเพิ่ม เติ มว่ า เป้า หมายของโรงเรีย นคือ พัฒ นานัก เรีย นสู่
การเป็น พลเมือ งที ่ด ีแ ละเป็น พลโลกที ่ด ี ดัง นั ้น การจะไปถึง เป้า หมายให้น ัก เรีย นรู ้เ ท่า ทัน สิ ่ง รอบตัว
นักเรียนเลือกสิ่งที่ดีได้ในอนาคตด้วยตัวเองซึ่งความรู้และความจริงในอนาคตอาจจะไม่เหมือนปัจจุบัน
จึงขึ้นอยู่กับครูที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริงในโรงเรียนโดยการสร้างบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว จัดกิจกรรมที่เป็นพลวัต กิจกรรมที่เหมาะกับยุคสมัยและเป็นกิจกรรมที่สร้างให้เกิด
เป็นวัฒนธรรม โดยให้ข้อสังเกตว่า ครูมักจะใจร้อนในการสอนการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เหมือนกับ
การสอนวิชาอื่น คือ มักรีบบอกคําตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ โดยไม่รอให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนหรือเปิด
โอกาสให้นักเรียนลองผิดลองถูก โดยพบคําตอบด้วยตัวเอง หรือเมื่อนักเรียนทําผิดค่อยชี้แนะ
4. โรงเรียนผลิตสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แก้เป็น โรงเรียนผลิตสื่อและนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม …
5. แก้คําว่า ฝึกการแก้ปัญหาเป็นทีม เป็น ฝึกการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม
6. แก้วิธีดําเนินการข้อ 3 ข้อ 5 และเป้าหมายความสําเร็จ ข้อ 1 จากพฤติกรรม
ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็น พฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ST)
เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการและเป้าหมายความสําเร็จดังนี้
1. ข้อ 1 ให้เพิ่ม คําว่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2. เสนอให้ แ ก้ไ ขเป้ า หมายความสํ า เร็ จ ข้ อ 1 เปลี่ ยนจากเที ย บกั บ รายจ่ า ย เป็ น เที ย บกั บ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
3. เสนอให้แ ก้ไขเป้า หมายความสํา เร็จ ข้อ 2 เปลี่ยนจากเทีย บกับ รายจ่ าย เป็น เที ยบกั บ
ปริมาณการใช้น้ํา
4. เสนอให้ เ พิ่ ม เป้ า หมายความสํ า เร็ จ คื อ เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพดี แ ละอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
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5. เห็นด้วยกับการที่จะให้โรงเรียนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ทั้งนี้ให้โรงเรียนเลือกใช้
พลังงานทดแทนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
6. ข้ อ 5 แก้จ ากโรงเรี ยนจั ดการมลพิ ษภายในโรงเรี ยนโดยเน้ นการป้ องกัน มากกว่ าการ
แก้ปัญหา แก้เป็น เน้นการป้องกันควบคู่กับการแก้ปัญหา
7. ควรเพิ่มการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อให้เป็น
วัฒนธรรมองค์การ
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย (SO)
เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการและเป้าหมายความสําเร็จดังนี้
1. ควรกําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน
2. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ควรมีระบบการตรวจติดตามความต่อเนื่อง
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในเครือฯ

ข้อเสนอแนะอื่นเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิ
1. มูลนิธิฯ ควรกําหนดทิศทางเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติกับโรงเรียนทุกโรงเรียนให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
2. ผู้อํานวยการมีบทบาทสําคัญที่สุดในโรงเรียนที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ให้บรรลุประสงค์สําเร็จ ดังนั้น มูลนิธิฯ ควรกําหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนให้ผู้อํานวยการได้ให้ความสนใจ
ให้ความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
3. ผู้อํานวยการและนโยบายของโรงเรียนเป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จที่สําคัญอันดับต้นๆ
4. การพัฒนาครูให้มีความรู้ที่ครอบคลุมและถูกต้องเป็นสิ่งจําเป็นลําดับต้นๆ เพราะครูจะอยู่กับ
โรงเรียนตลอด สําหรับนักเรียนอาจจะมีจบการศึกษาไปและมีนักเรียนหมุนเวียนเข้ามาแต่ละรุ่น
5. การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยการบูรณาการผ่านโครงงานหรือกิจกรรม ขอให้
พิจารณาดูที่บริบทจริงและความพร้อมของโรงเรียน
6. ควรนําผลงานของครูด้านสิ่งแวดล้อม มาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินขั้นเงินเดือน เพื่อเป็น
การสร้างขวัญและกําลังใจสําหรับครูที่ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
7. เสนอแนะให้ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในทุกวิธีดําเนินการ
8. เสนอแนะให้ระบุตัวเลขไว้ข้างหน้าชื่อยุทธศาสตร์รองและวิธีดําเนินการที่สามารถแสดงถึง
ว่ามาจากยุทธศาสตร์ใด ยุทธศาสตร์รองใด และวิธีดําเนินการที่เท่าไร
ตอนที่ 7 ยุ ทธศาสตร์ การบริ หารโรงเรี ยนในเครื อมู ลนิ ธิ คณะเซนต์ คาเบรี ยลแห่ ง ประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์
นําข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนที่ 6 มาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์
การบริห ารโรงเรีย นในเครือ มูล นิธ ิค ณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่ง ประเทศไทย เพื ่อ เสริม สร้า งการพัฒ นา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับสมบูรณ์ ในตารางที่ 4.30 ดังนี้

212
ตารางที่ 4.30

ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์
1. ปฏิรูป
1.1 วางแผน
1.1.1 โรงเรียนวางแผนส่งเสริม
1. ระดับ
งาน
การวางแผน เพื่อพัฒนา
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความพึงพอใจของ นโยบาย
เพื่อพัฒนา การมีส่วนรวม สิ่งแวดล้อม โดย
ผู้มีส่วนร่วมต่อ
และแผน
สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อม -โรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับ
แผนส่งเสริม
ที่ยั่งยืน
(W1,T1)
ชุมชน
การมีส่วนร่วม
-เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วน ในการพัฒนา
ร่วมกับโรงเรียน
สิ่งแวดล้อม
-จัดทําโครงการความร่วมมือ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2. แผนการจัดตั้ง
- ผู้มีส่วนร่วมประกอบด้วย
เครือข่าย
ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน
มีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน องค์การภาครัฐและ
เอกชน
- วางแผนให้ครอบคลุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์ การจัดการน้ําเสีย
การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ
และการแก้ปญ
ั หาวิกฤตสิง่ แวดล้อม
1.1.2 โรงเรียนวางแผนให้นักเรียน
งาน
เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา
การเรียน
ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ
การสอน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน
1.1.3 โรงเรียนวางแผนการจัดตั้ง
งาน
เครือข่ายความร่วมมือ
นโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม
และแผน /
เครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
งาน
สิ่งแวดล้อม และรูปแบบเครือข่าย
การเรียน
ด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน
การสอน
หน่วยงาน องค์การภาครัฐหรือ
เอกชนในการพัฒนา
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ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
วิธีดําเนินการ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
หลัก
รอง
ความสําเร็จ
ที่รับผิดชอบ
1. ปฏิรูป
1.1 วางแผน
สิ่งแวดล้อม เพื่อนําองค์ความรู้
การวางแผน เพื่อพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนผ่าน
เพื่อพัฒนา การมีส่วนรวม ศูนย์การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน โครงการ กิจกรรม
ที่ยั่งยืน
(W1,T1)
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทุกรูปแบบสู่ครู นักเรียน
ผู้ปกครองและชุมชน
1.2 เสริมสร้าง 1.2.1 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
1.โรงเรียนทุกแห่ง
ฝ่าย
ขีดความสามารถ แห่งประเทศไทยจัดประชุมสัมมนา ในเครือมูลนิธิฯ
การศึกษา
ในการวางแผน ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของ
มีเป้าหมาย
ของมูลนิธิ
อนุรักษ์
ทุกโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมใน
(S1,T2)
ระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนด
แผนพัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นนโยบายและแผนอนุรักษ์
2.นโยบายและ
สิ่งแวดล้อม ในระดับมูลนิธิฯและ มาตรการ 3R ของ
ระดับโรงเรียน
โรงเรียนในเครือ
1.2.2 โรงเรียนดําเนินการดังนี้
มูลนิธิฯ
งานนโยบาย
(1) จัดประชุมสัมมนาผู้แทน
มีประสิทธิภาพและ และแผน
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประสิทธิผล
เพื่อประสานพลังความร่วมมือ
3.โรงเรียน
ในการวิเคราะห์ปัญหา
มีโครงการอนุรักษ์
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ต่อโรงเรียนและชุมชน
ที่ตอบสนองนโยบาย
รวมถึงความคิดเห็นเพื่อนํามา
และมาตรการ 3R
กําหนดเป็นแผนอนุรักษ์
ของโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและ
ชุมชน
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ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
วิธีดําเนินการ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
หลัก
รอง
ความสําเร็จ
ที่รับผิดชอบ
1. ปฏิรูป
1.2 เสริมสร้าง (2) งานนโยบายและแผน
การวางแผน ขีดความสามารถ เร่งพัฒนาครูเพื่อเพิ่ม
เพื่อพัฒนา ในการวางแผน ขีดความสามารถในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
(3) โรงเรียนกําหนดนโยบายและ
(S1,T2)
มาตรการ 3 R (Reduce Reuse
Recycle) เช่น ประหยัดไฟฟ้า
ประหยัดน้ํา การนําวัสดุและ
บรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ํา
การรีไซเคิล ฯลฯ
1.2.3 โรงเรียนจัดทําโครงการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อาทิ
โครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โครงการลดการใช้พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการจัดการและลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียน
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน บําบัด
และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกป่า
โครงการใช้คาร์บอนต่ํา
1.3 ออกแบบ
การจัดการความรู้
ด้าน สิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ
(S2,S3,S4,
O1,O2)

1.3.1โรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง
ออกแบบการจัดการความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
เอื้อต่อการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมีกระบวนการดังนี้

1.โรงเรียนออกแบบ
การจัดการความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ

งานนโยบาย
และแผน
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ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
วิธีดําเนินการ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
หลัก
รอง
ความสําเร็จ
ที่รับผิดชอบ
1.ปฏิรูป
1.3 ออกแบบ
1)แสวงหาความรูด้ ้านสิ่งแวดล้อม 2.หลักสูตรของ
งาน
การวางแผน การจัดการความรู้ ที่ถูกต้อง ใหม่และเป็นปัจจุบัน
โรงเรียน
การเรียน
เพื่อการ
ด้าน สิ่งแวดล้อม 2)สร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ทุกแห่งในเครือ
การสอน
พัฒนา
อย่างเป็นระบบ
โดยการปรั บปรุ ง สร้างสรรค์ และ มูลนิธิฯ
สิ่งแวดล้อม (S2,S3,S4,
พัฒนาความรู้เดิม ให้เกิดเป็น
มีการออกแบบ
ที่ยั่งยืน
O1,O2)
ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ความรู้ใหม่ หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
3)จัดเก็บและการสืบค้นความรู้
เชิงบูรณาการ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้
3.โรงเรียนมีจํานวน
การตรวจสอบความรู้อย่างเป็นระบบ แผนงาน โครงการ
มี วิ ธี เ ก็ บ รั ก ษาและจั ด หมวดหมู่ และกิจกรรม
ความรู้ เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูล
ที่ครอบคลุม
ได้ง่าย และนํามาใช้ให้เกิด
การปลูกฝังการใช้
ประสิทธิภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4)ถ่ายทอดและใช้ประโยชน์
และสิ่งแวดล้อม
จากความรูโ้ ดยการถ่ายโอน
อย่างต่อเนื่องทั้งที่
เผยแพร่และการแบ่งปันความรู้ที่มี
บ้านและโรงเรียน
แก่ผู้ที่ต้องการใช้ความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
เพื่อนําไปวางแผน ตัดสินใจ และ
ภายในปีการศึกษา
แก้ปัญหา โดยใช้ประโยชน์
2559
จากความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
4.โรงเรียนมีการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วางแผนผัง
1.3.2โรงเรียนจัดทําแผน
ของโรงเรียน
งาน
พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
โดยคํานึงถึง
การเรียน
เพื่อให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์
การสอน
ด้านการออกแบบหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมและ
และจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
เพื่อนําสู่การปลูกฝังการเรียนรู้
ที่ยั่งยืน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
วิธีดําเนินการ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
หลัก
รอง
ความสําเร็จ
ที่รับผิดชอบ
1.ปฏิรูป
1.3 ออกแบบ
1.3.3งานหลักสูตรออกแบบ
งาน
การวางแผน การจัดการความรู้ หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
หลักสูตร
เพื่อการ
ด้าน สิ่งแวดล้อม และนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนา
อย่างเป็นระบบ มาบูรณาการให้ครอบคลุม
สิ่งแวดล้อม (S2,S3,S4,
การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ที่ยั่งยืน
O1,O2)
ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม
จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การปล่อยของเสียมาทําลาย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความตระหนัก
รู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตร
จากผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และ
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การออกแบบการกํากับติดตามและ
การประเมินผลของการนําหลักสูตร
ไปใช้
1.3.4งานนโยบายและแผนร่วมกับ
งานนโยบาย
และแผน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนงาน
โครงการและกิจกรรมให้ครอบคลุม
การปลูกฝังการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ และการใช้สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น
อย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านและโรงเรียน
โดยมีภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการจัดกิจกรรม อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
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ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
วิธีดําเนินการ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
หลัก
รอง
ความสําเร็จ
ที่รับผิดชอบ
1.ปฏิรูป
1.3 ออกแบบ
1.3.5งานอาคารสถานทีอ่ อกแบบ
งานอาคาร
การวางแผน การจัดการความรู้ แผนผังของโรงเรียนโดยคํานึงถึง
สถานที่
เพื่อการ
ด้าน สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนา
พัฒนา
อย่างเป็นระบบ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนพร้อมทั้ง
สิ่งแวดล้อม (S2,S3,S4,
จัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็น
ที่ยั่งยืน
O1,O2)
แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
1.3.6โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนา
งานอาคาร
แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต
สถานที่ /
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ระบบนิเวศ
งานการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้าน
เรียนการ
สิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศ
สอน
ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม
เสนอแนะในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
หรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้
1.3.7โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
งานอาคาร
ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็น
สถานที่ /
แหล่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
งานการเรียน
ของชุมชน
การสอน
1.4 วางแผน
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่
มาตรฐานสากล
(S5,O3)

1.4.1 โรงเรียนจัดทําแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมให้ครอบคลุมการบริหาร
จัดการอาคารเรียน อาคารประกอบ
โรงอาหาร สนาม บริเวณรอบโรงเรียน
และบ่อบําบัดน้ําเสียให้มีมาตรฐาน
โดยใช้พระราชบัญญัติสง่ เสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม
มาเป็นกรอบในการจัดทําแผน

โรงเรียนมีแผนงาน
โครงการและ
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สู่มาตรฐานสากล
ที่มีประสิทธิภาพ

งานอาคาร
สถานที่

218
ตารางที่ 4.30

ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
วิธีดําเนินการ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
หลัก
รอง
ความสําเร็จ
ที่รับผิดชอบ
1.ปฏิรูป
1.4 วางแผน
1.4.2โรงเรียนจัดทําแผนงาน
งาน
การวางแผน เพื่อพัฒนา
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
การเรียน
เพื่อการ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
การสอน
พัฒนา
สิ่งแวดล้อมสู่
1.4.3มูลนิธิฯกําหนดนโยบายและ
ฝ่ายการเงิน
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้โรงเรียนก่อสร้างอาคาร
และทรัพย์สิน
ที่ยั่งยืน
(S5,O3)
สถานที่โดยคํานึงถึงการอนุรักษ์
ของมูลนิธิฯ
สิ่งแวดล้อม
1.4.4โรงเรียนออกแบบการจัดการ
งานอาคาร
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยเชิญ
สถานที่
ผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรเฉพาะทาง
มาร่วมศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบ
และเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
การใช้เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์
การจัดการขยะ บ่อบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ
1.4.5โรงเรียนให้องค์การที่รับรอง
งานนโยบาย
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
และแผน
มาประเมินคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ
2.ยกระดับ
การกํากับ
ติดตามและ
ประเมินผล
เพื่อการ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน

2.1 กํากับ
ติดตามและ
ประเมินผลเพื่อ
เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วม
และเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม
(W2,T3)

2.1.1โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อกํากับติดตามและประเมินผล
การมีส่วนร่วมหรือเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม
2.1.2โรงเรียนส่งเสริมให้องค์การ
ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมเข้ามาประเมิน
การมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม
2.1.3โรงเรียนนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง แก้ไขเพื่อพัฒนาการมีส่วน
ร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการประเมิน
การมีส่วนร่วมและ
เครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับดีขึ้นไป

งานนโยบาย
และแผน

งานนโยบาย
และแผน

งานนโยบาย
และแผน
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ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
วิธีดําเนินการ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
หลัก
รอง
ความสําเร็จ
ที่รับผิดชอบ
2.ยกระดับ
2.2วิจัยและ
2.2.1งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 1.มีมาตรฐาน
ฝ่าย
การกํากับ
พัฒนา
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ วิจัยและ
ด้านสิ่งแวดล้อมของ การศึกษาฯ
ติดตามและ การประเมิน
พัฒนา มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของ มูลนิธิคณะ
ของมูลนิธิฯ
ประเมินผล การอนุรักษ์
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โดยกําหนด เซนต์คาเบรียลแห่ง
เพื่อการ
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเทศไทย
พัฒนา
เพื่อให้คงอยู่
การพิจารณาให้ครอบคลุม
ที่มีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ยาวนานสําหรับ การประเมินจิตสํานึกและพฤติกรรม 2.นักเรียนมีจิตสํานึก
ที่ยั่งยืน
คนรุ่นต่อไป
นักเรียน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรม
(W3,W4,W5, นํามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้
การอนุรักษ์
T4)
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม สิ่งแวดล้อมมากกว่า
นํามาปรับปรุงและนําเสนอประธาน
ร้อยละ 80 ภายใน
มูลนิธิอนุมัติมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2559
ด้านสิ่งแวดล้อมและประกาศใช้
3.บรรลุเป้าหมาย
2.2.2งานประกันคุณภาพ
ด้านการอนุรักษ์
งานนโยบาย
ของโรงเรียนกํากับติดตามและ
สิ่งแวดล้อมใน
และแผน /
ประเมินผลด้านสิง่ แวดล้อม
แผนพัฒนาโรงเรียน งานประกัน
ตามโครงการของโรงเรียนและ
มากกว่าร้อยละ 80 คุณภาพ
มาตรฐานมูลนิธิฯ พร้อมทั้งจัดทํา
ภายในปีการศึกษา
รายงานคุณภาพด้านสิง่ แวดล้อม
2559
ใน SAR
4.มีรายงานคุณภาพ
2.2.3งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม
ฝ่าย
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯเข้าตรวจ
ใน SAR
การศึกษาฯ
ประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
5.ผลการประเมิน
ของมูลนิธิฯ
ของโรงเรียนทุกแห่งในเครือมูลนิธิฯ มาตรฐานคุณภาพ
ปีละ 1 ครั้ง
การศึกษาของ
2.2.4โรงเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนทุกแห่ง
งานนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงาน
มีกระบวนการและ และแผน
ภายนอกมานิเทศงานและประเมิน ผลลัพธ์
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับดีขึ้นไป
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ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
วิธีดําเนินการ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
หลัก
รอง
ความสําเร็จ
ที่รับผิดชอบ
2.ยกระดับ 2.3ปรับรูปแบบ 2.3.1งานหลักสูตรดําเนินการ
โรงเรียนมีเครื่องมือวัด งาน
การกํากับ
การประเมินผล ทบทวนการประเมินผลการเรียนรู้ ที่หลากหลาย
หลักสูตร
ติดตามและ เพื่อปลูกฝัง
ในหลักสูตรโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ในการประเมินผล
ประเมินผล การเรียนรู้
ด้านหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อการปลูกฝัง
เพื่อการ
เกี่ยวกับ
ด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมินรูปแบบ การเรียนรู้เกี่ยวกับ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม
การประเมินผลการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม (W7,W8,W9,
นําผลการประเมินมาปรับปรุง
ที่ยั่งยืน
W10,O4)
รูปแบบการประเมินผลเพื่อการ
ปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
2.3.2งานวัดและประเมินผลของ
งานวัดและ
โรงเรียน ปรับการวัดและประเมิน
ประเมินผล
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลาย
โดยเน้นที่การวัดทัศนคติ ค่านิยม
จิตสํานึกและพฤติกรรมของ
นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม
ฝ่าย
2.3.3งานมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาฯ
การศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ
ของมูลนิธิฯ
เข้าตรวจประเมินความสําเร็จของ
แผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง
2.4 ประเมินผล 2.4.1งานโภชนาการของโรงเรียน 1.โรงเรียนทุกแห่งได้รับ งาน
การพัฒนา
ตรวจสอบคุณภาพอาหารสม่ําเสมอ การรับรองมาตรฐาน โภชนาการ
คุณภาพ
และพัฒนาโรงอาหารตามเกณฑ์ โรงอาหาร
สิ่งแวดล้อมสู่ มาตรฐาน โรงอาหารระดับประเทศ ระดับประเทศและ
ความเป็นเลิศ และระดับสากล
ระดับสากลไม่น้อยกว่า
(S6,S7,S8,S9,
ระดับดีมาก
O5,O6,O7)
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ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
วิธีดําเนินการ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
หลัก
รอง
ความสําเร็จ
ที่รับผิดชอบ
2.ยกระดับ
2.4 ประเมินผล 2.4.2งานอาคารสถานที่
2.ความพึงพอใจ
งานอาคาร
การกํากับ
การพัฒนา
ของโรงเรียนดําเนินการตรวจสอบ ของครูและนักเรียนต่อ สถานที่
ติดตามและ คุณภาพ
ผลการใช้ไฟฟ้า น้ํา บ่อบําบัดน้ําเสีย คุณภาพอาหาร
ประเมินผล สิ่งแวดล้อมสู่ อาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐาน
ในโรงอาหาร
งานนโยบาย
ความเป็นเลิศ 2.4.3โรงเรียนสรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
เพื่อการ
และแผน
(S6,S7,S8,S9, การปฏิบัติงานและเผยแพร่
พัฒนา
3.ปริมาณการใช้น้ํา
O5,O6,O7) การเปรียบเทียบสถิติปริมาณ
สิ่งแวดล้อม
ลดลงร้อยละ 10
ที่ยั่งยืน
การใช้น้ําและไฟฟ้าเป็นรายเดือน เมื่อเทียบกับปริมาณ
และรายปีแก่ครู นักเรียนและ
การใช้น้ําของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปีการศึกษา2555
4.ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ลดลงร้อยละ 10
เมื่อเทียบกับปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าของ
ปีการศึกษา 2555
5.โรงเรียนทุกแห่งได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพน้ํา
ในบ่อบําบัดน้ําเสีย
ระดับประเทศ
6.โรงเรียนทุกแห่งได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพน้ําในตู้น้ําดื่ม
ที่ให้บริการภายใน
โรงเรียน
7.โรงเรียนทุกแห่งได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพอาคารเรียน
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ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
วิธีดําเนินการ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
หลัก
รอง
ความสําเร็จ
ที่รับผิดชอบ
3.ปรับ
3.1 เปลี่ยน
3.1.1มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง 1. โรงเรียนในเครือ ฝ่าย
กระบวนทัศน์ กระบวนทัศน์
ประเทศไทยร่วมกับองค์การภาครัฐ มูลนิธิฯ เป็นโรงเรียน การศึกษาฯ
การนําแผน เพื่อเสริมสร้าง และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
แกนนําด้าน
ของมูลนิธิฯ
ไปปฏิบัติเพื่อ การมีส่วนร่วม สิ่งแวดล้อม จัดทําโครงการเพื่อ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
การพัฒนา และขยาย
พัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
ไม่น้อยกว่า 3
สิ่งแวดล้อม เครือข่าย
ให้เป็นโรงเรียนแกนนํา
โรงเรียน
ที่ยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. โรงเรียนมี
ฝ่าย
(W11,W12,
3.1.2โรงเรียนร่วมกับองค์การ
ครูแกนนํา
การศึกษาฯ
W13, T5,T6)
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมจัดทําโครงการพัฒนา อย่างน้อยร้อยละ 3 ของมูลนิธิฯ
ครูแกนนําและนักเรียนแกนนํา
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนโดยมีนักเรียนแกนนํา
ให้หลากหลายระดับชั้น
3.1.3โรงเรียนพัฒนาเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนมีอยู่ให้มี
คุณภาพมากขึ้น
3.1.4โรงเรียนสร้างเครือข่ายใหม่
ด้านสิ่งแวดล้อมโดย
-โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ
(MOU)กับองค์การภายนอก
ที่ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
-โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ
(MOU)กับโรงเรียนอาชีวศึกษา เช่น
การผลิตวัสดุทดแทน การซ่อม
บํารุง เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
-โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ
(MOU)กับองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น เช่น สุขาภิบาลอาหาร
อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ

3.โรงเรียนมี
นักเรียนแกนนํา
ด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อยร้อยละ 3
4.โรงเรียนทุกแห่ง
งานนโยบาย
มีจํานวนเครือข่าย
และแผน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีคุณภาพ
งานนโยบาย
อย่างน้อย 3
และแผน
เครือข่ายภายในปี
การศึกษา 2559
5.มีต้นแบบ
ความสําเร็จ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับการขยายผล
อย่างน้อยโรงเรียนละ
1 เรื่อง
6. สัดส่วนครู ผู้ปกครอง
นักเรียน และชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม
เพิ่มขึ้นทุกปี
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ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
วิธีดําเนินการ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
หลัก
รอง
ความสําเร็จ
ที่รับผิดชอบ
3.ปรับ
3.1 เปลี่ยน
3.1.5โรงเรียนสร้างแรงจูงใจ
งานนโยบาย
กระบวนทัศน์ กระบวนทัศน์
เสริมพลังอํานาจ
และแผน /
การนําแผน เพื่อเสริมสร้าง กระตุ้นและให้รางวัลครู นักเรียน
งาน
ไปปฏิบัติเพื่อ การมีส่วนร่วม และผู้ปกครองในการเข้ามามีส่วน
การเรียน
การพัฒนา และขยาย
ร่วมและเป็นเครือข่ายในการพัฒนา
การสอน
สิ่งแวดล้อม เครือข่าย
สิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาวิกฤต
ที่ยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
(W11,W12,
3.1.6มูลนิธิฯ จัดโครงการประกวด
ฝ่าย
W13, T5,T6)
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงเรียน
การศึกษาฯ
ในเครือมูลนิธิฯ
ของมูลนิธิฯ
3.2 ปลูกฝัง
คุณธรรม
เสริมปัญญา
ฝ่าวิกฤต
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(W14,W15,
W16,O8,O9,
O10)

3.2.1โรงเรียนพัฒนาครูและปลูกฝัง
ครูอย่างต่อเนื่องเพื่อนําสู่
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมให้นักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2งานหลักสูตรเพิ่มเนื้อหา
การจัดการสิ่งแวดล้อมในรายวิชา
ที่มีอยู่
3.2.3งานการเรียนการสอน
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
โดยเน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน
นําศีลธรรมและหลักธรรม
ทางศาสนามาพัฒนาจิตใจนักเรียน
เพื่อลดความต้องการในการบริโภค
ที่เกินความจําเป็นและไม่เบียดเบียน
ความสมดุลของระบบนิเวศ
3.2.4โรงเรียนจัดการความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
จัดกระบวนการเรียนรู้

1.นักเรียนร้อยละ 80
มีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ค่านิยม
จิตสํานึกและ
พฤติกรรมเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2.โรงเรียนมีสื่อ
การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
ที่มีประสิทธิภาพ

งาน
การเรียน
การสอน

งาน
หลักสูตร
งาน
การเรียน
การสอน

งาน
การเรียน
การสอน
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ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
วิธีดําเนินการ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
หลัก
รอง
ความสําเร็จ
ที่รับผิดชอบ
3.ปรับ
3.2 ปลูกฝัง
แบบบูรณาการเกี่ยวกับการใช้
กระบวนทัศน์ คุณธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ไฟฟ้า
การนําแผน เสริมปัญญา
และเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษ
ไปปฏิบัติเพื่อ ฝ่าวิกฤต
และผลิตภัณฑ์ การใช้สารเคมี
การพัฒนา เป็นมิตรกับ
การปล่อยน้ําทิ้ง การทิ้งขยะ และ
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
การปล่อยมลพิษอย่างถูกวิธี
ที่ยั่งยืน
(W14,W15,
ความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
W16,O8,O9, การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
O10)
ของชุมชนและโลก เพื่อพัฒนา
นักเรียนตั้งแต่เยาว์วัยให้เข้าใจ
มีทัศนคติ มีค่านิยมมีจิตสํานึกและ
พฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.2.5 โรงเรียนนําระบบสื่อสารและ
งาน
เทคโนโลยีมาช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้
การเรียน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น
การสอน
ชุดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
เกมสิ่งแวดล้อม เพลงเพื่อรณรงค์
สิ่งแวดล้อม e-learning เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
3.2.6งานวัดและประเมินผล
งานวัดและ
ปรับการวัดและประเมินผลนักเรียน
ประเมินผล
โดยเน้นที่การพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม
จิตสํานึกและพฤติกรรมเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
3.2.7โรงเรียนร่วมมือกับองค์การ
งาน
ภาครัฐหรือเอกชนจัดกิจกรรมหรือจัด
การเรียน
ค่ายสิ่งแวดล้อมเพื่อฝึกทักษะ
การสอน
ฝึกกระบวนการคิด ฝึกการแก้ปัญหา
และการปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
วิธีดําเนินการ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
หลัก
รอง
ความสําเร็จ
ที่รับผิดชอบ
3.ปรับ
3.3 เสริมสร้าง 3.3.1งานอาคารสถานที่เพิ่มพื้นที่ 1.ดําเนินการตรวจสอบ งานอาคาร
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
สีเขียวและบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า การบํารุงรักษาอุปกรณ์ สถานที่
ไฟฟ้าและน้ําตามแผน
การนําแผน การอนุรักษ์
และอุปกรณ์ใช้น้ํา เพื่อให้ทํางาน
2.ลดปริมาณการใช้
ไปปฏิบัติเพื่อ สิ่งแวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระดาษ
การพัฒนา (S10,S11,
ประหยัดไฟฟ้าและประหยัดน้ํา
ภายในโรงเรียนลง
สิ่งแวดล้อม O11,O12)
3.3.2โรงเรียน ครูและนักเรียน
งานนโยบาย
ที่ยั่งยืน
ลดวงจรการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ 10 เทียบกับ และแผน
และสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อย ปีการศึกษา 2556
ภายในปีการศึกษา
ของเสียโดยใช้มาตรการ 3R
2559
(Reduce Reuse Recycle) เช่น
3.ลดอัตราการจัดซื้อ
ลดการใช้กระดาษ ลดการจัดซือ้
ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุ
และวัสดุย่อยสลายยาก ลดการใช้ ภัณฑ์พลาสติกและ
วัสดุย่อยสลายยาก
โฟม ฯลฯ
อย่างน้อยร้อยละ 10 งานอาคาร
3.3.3โรงเรียนส่งเสริมการใช้
เทียบกับปีการศึกษา สถานที่
พลังงานทดแทนหรือพลังงาน
2556 ภายใน
ทางเลือก
งานอาคาร
ปีการศึกษา 2559
3.3.4โรงเรียนจัดการมลพิษ
สถานที่
ภายในโรงเรียน โดยเน้นการป้องกัน 4.ปริมาณการใช้
บรรจุภัณฑ์ที่ย่อย
ควบคู่กับการแก้ปัญหา
สลายง่ายและ
3.3.5โรงเรียนวิจัยและพัฒนา
งานนโยบาย
วัสดุธรรมชาติแทน
การอนุรักษ์พลังงานและ
และแผน
พลาสติกและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โฟมเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์การ
5.เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ งาน
3.3.6งานการเรียนการสอน
การเรียน
นําระบบสื่อสาร สื่อสารมวลชนและ มีคุณภาพดีและ
การสอน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน
มาเป็นสื่อในการรณรงค์การอนุรักษ์ มากขึ้น
6.โรงเรียนมีพลังงาน
สิ่งแวดล้อม
ทดแทนหรือพลังงาน
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ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
วิธีดําเนินการ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
หลัก
รอง
ความสําเร็จ
ที่รับผิดชอบ
3.ปรับ
3.3 เสริมสร้าง
ทางเลือกอย่างน้อย 1
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
ชนิด ภายในปีการศึกษา
2559
การนําแผน การอนุรักษ์
7.พื้นที่สีเขียว
ไปปฏิบัติเพื่อ สิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนมีสัดส่วน
การพัฒนา (S10,S11,
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม O11,O12)
ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
8.ระดับความพึงพอใจ
ของครู ผู้ปกครอง
นักเรียนต่อกลิ่นและ
มลพิษทางอากาศ
ภายในโรงเรียน
อยู่ในระดับดีมาก
3.4 เพิ่ม
3.4.1โรงเรียนทบทวนและปรับปรุง ร้อยละ 50 ของ
งานนโยบาย
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของมาตรการ
โรงเรียน
และแผน
การจัดการ
ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ
ในเครือฯ เป็น
คุณภาพ
ในการเลือกซื้อวัสดุครุภัณฑ์และ
โรงเรียนต้นแบบด้าน
สิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
และการจัดการ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ของเสีย
3.4.2โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพ
งานอาคาร
(S12,S13,S14, การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
สถานที่
S15,S16,O13, พื้นที่สีเขียวโดยรักษาความสมดุล
O14)
ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ให้มีมาตรฐาน ให้สะอาด ร่มรื่น
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อ
การเรียนรู้ให้มากขึ้น
3.4.3โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพ
งาน
การจําหน่ายอาหารที่สะอาด
โภชนาการ
ปลอดภัย มีประโยชน์ และ
ถูกสุขอนามัย
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ตารางที่ 4.30 ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
วิธีดําเนินการ
เป้าหมาย
หลัก
รอง
ความสําเร็จ
3.ปรับ
3.4 เพิ่ม
3.4.4โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนทัศน์ ประสิทธิภาพ การกําจัดน้ําทิ้งและการกําจัดขยะ
การนําแผน การจัดการ
ภายในโรงเรียน
ไปปฏิบัติเพื่อ คุณภาพ
3.4.5มูลนิธิฯมีระบบ
การพัฒนา สิ่งแวดล้อม
การตรวจติดตามความต่อเนื่อง
สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
ของเสีย
ของโรงเรียนในเครือฯ
(S12,S13,S14,
S15,S16,O13,
O14)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานอาคาร
สถานที่
ฝ่าย
การศึกษาฯ
ของมูลนิธิฯ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจ ัย ครั้ ง นี้ ม ีว ัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ ศึก ษาสภาพปัจ จุบัน สภาพที ่พ ึง ประสงค์ วิเ คราะห์จ ุด แข็ง
จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม และพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่ งประเทศไทย เพื่อ เสริม สร้า งการพัฒ นาสิ่ง แวดล้อ มที่ยั ่ง ยืน ประชากรที่ศ ึก ษาคือ โรงเรีย นในเครื อ
มูล นิธิ คณะเซนต์ คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย จํ านวน 15 โรงเรีย น กลุ่ ม ตัว อย่ างผู้ ให้ ข้อ มูล ประกอบด้ ว ย
ผู้บริหารโรงเรียน 75 คน ครู 350 คน ผู้ปกครอง 388 คน นักเรียน 373 คน รวมทั้งสิ้น 1,186 คน เครื่องมือ
ที ่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ประกอบด้ ว ยแบบสอบถามและแบบประเมิ น ยุ ท ธศาสตร์ ฯ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
ด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าดัชนี
PNIModified วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา สําหรับบทนี้นําเสนอเกี่ยวกับสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพปัจ จุบ ัน และสภาพที ่พึง ประสงค์ข องการบริห ารโรงเรีย นในเครือ มูล นิธิค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
จากการศึกษาสภาพปัจ จุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริห ารโรงเรียนในเครือ มูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พบว่า
1.1 เมื่อพิจารณาการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในภาพรวม พบว่า
1.1.1 สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมู ลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในภาพรวมอยู่ในระดับสูงกว่าสภาพปัจจุบัน และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้งการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า
สภาพปัจจุบันเช่นเดียวกัน
1.1.2 สภาพปั จจุ บั นของการบริห ารโรงเรีย นในเครือ มูล นิธ ิค ณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่ง
ประเทศไทย เพื ่อ เสริม สร้า งการพัฒ นาสิ ่ง แวดล้อ มที ่ยั ่ง ยืน ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ตามลําดับดังนี้ การนําแผนไปปฏิบัติ ( X =3.42)
การประเมินผล ( X =3.35) และการวางแผน ( X =3.15)
1.1.3 สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูล นิธิค ณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื ่อ เสริม สร้า งการพัฒ นาสิ ่ง แวดล้อ มที ่ยั ่ง ยืน ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ตามลําดับดังนี้ การประเมินผล ( X =4.58)
การนําแผนไปปฏิบัติ ( X =4.56) และการวางแผน ( X =4.54)
1.1.4 สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน้าที่หลักของโรงเรียนและเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอยู่ในระดับ
ปานกลางทั้งการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล
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1.2 เมื่อพิจารณาการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โดยแยกเป็นรายด้าน พบว่า
1.2.1 ด้านการวางแผน
สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การมี ส่ ว นร่ ว มและเครื อ ข่ า ย
ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง
สภาพที่ พึ งประสงค์ ของการบริ หารโรงเรี ยนในเครือ มู ลนิ ธิ ฯ เพื่ อปลู กฝั งการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการมี
ส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก
การวางแผนมีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์อยู่ลําดับต่ําที่สุดของทั้งการวางแผน
การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล
1.2.2 ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ
สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในเครือ มูลนิธิฯ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก
สภาพที่ พึ งประสงค์ ของการบริ หารโรงเรี ยนในเครือ มู ลนิ ธิ ฯ เพื่ อปลู กฝั งการเรี ยนรู้
เกี่ ยวกั บสิ่ งแวดล้ อม การอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม และการพั ฒนาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด
ส่วนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก
1.2.3 ด้านการประเมินผล
สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในเครือ มูลนิธิฯ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก
สภาพที่ พึ งประสงค์ ของการบริ หารโรงเรี ยนในเครือ มู ลนิ ธิ ฯ เพื่ อปลู กฝั งการเรี ยนรู้
เกี่ ยวกั บสิ่ งแวดล้ อม การอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม และการพั ฒนาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด
ส่วนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก
2. ความต้องการจําเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
จากการศึกษาความต้องการจําเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
แบ่งการเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
2.1 ความต้องการจําเป็น (PNIModified) ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พบว่า
2.1.1 การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ในภาพรวม พบว่า มีความต้องการจําเป็นตามลําดับดังนี้ 1. การวางแผน (PNIModified =0.44) 2. การประเมินผล
(PNIModified =0.37) 3.การนําแผนไปปฏิบัติ (PNIModified =0.33)
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2.1.2 การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีความต้องการจําเป็น (PNIModified) สูงสุดทั้งการวางแผน
การนํ า แผนไปปฏิ บั ติ และการประเมิ น ผล โดยเรี ย งลํ า ดั บ ดั ง นี้ 1. การวางแผน (PNIModified =0.61)
2. การประเมินผล (PNIModified =0.48) 3.การนําแผนไปปฏิบัติ (PNIModified =0.43)
2.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มีดังนี้
2.2.1 การวางแผนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในภาพรวมเป็นจุดอ่อน และเมื่อพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พบว่า
2.2.1.1 จุดแข็ง พบว่า มีความต้องการจําเป็นตามลําดับดังนี้ 1.การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.21) 2. การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.32) 3.การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.37)
2.2.1.2 จุ ดอ่ อน พบว่ า มี ความต้ องการจํ าเป็ นคื อ การมี ส่ วนร่ วมและเครื อข่ าย
ด้านสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.44)
2.2.1.3 โอกาส พบว่า มีความต้องการจําเป็นคือ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(PNIModified =0.41)
2.2.1.4 ภาวะคุกคาม พบว่า มีความต้องการจําเป็นตามลําดับดังนี้ 1.การมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.70) 2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.68) 3. การปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.51)
2.2.2 การประเมินผลของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในภาพรวมเป็นจุดแข็ง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พบว่า
2.2.2.1 จุ ดแข็ง พบว่า มีความต้องการจําเป็นคือ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(PNIModified =0.20)
2.2.2.2 จุดอ่อน พบว่า มีความต้องการจําเป็นตามลําดับดังนี้ 1.การมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้ านสิ่ งแวดล้ อม (PNIModified =0.42) 2.การอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้ อม (PNIModified =0.40) 3. การปลูกฝั ง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.37)
2.2.2.3 โอกาส พบว่า มีความต้องการจําเป็นคือ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(PNIModified =0.19)
2.2.2.4 ภาวะคุกคาม พบว่า มีความต้องการจําเป็นตามลําดับดังนี้ 1. การปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.68) 2.การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (PNIModified
=0.61) 3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.58)
2.2.3 การนํ า แผนไปปฏิ บั ติ ข องโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ฯ ในภาพรวมเป็ น จุ ด แข็ ง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พบว่า
2.2.3.1 จุดแข็ง พบว่า มีความต้องการจําเป็นคือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (PNIModified
=0.25) และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.25)
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2.2.3.2 จุดอ่อน พบว่า มีความต้องการจําเป็นตามลําดับดังนี้ 1.การมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.36) 2. การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.35)
2.2.3.3 โอกาส พบว่า มีความต้องการจําเป็นคือ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(PNIModified =0.25)
2.2.3.4 ภาวะคุกคาม พบว่า มีความต้องการจําเป็นตามลําดับดังนี้ 1. การมีส่วนร่วม
และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.56) 2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.39) 3. การปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.35)
2.2.4 การบริหารโรงเรียนในเครื อมูลนิ ธิฯ เพื่ อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่ า
เป็นจุดแข็งลําดับที่ 1 และเป็นโอกาสลําดับที่ 1 ทั้งด้านการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล
2.2.5 การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
พบว่า เป็นจุดอ่อนลําดับที่ 1 ทั้งด้านการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล
3. ยุ ท ธศาสตร์ก ารบริห ารโรงเรี ย นในเครือ มู ลนิ ธิค ณะเซนต์ คาเบรี ยลแห่ ง ประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
มี 3 ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก 12 ยุ ท ธศาสตร์ ร อง 55 วิ ธี ดํ า เนิ น การ 41 เป้ า หมายความสํา เร็ จ โดยแบ่ ง หน้ า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบตามวิ ธี ดํ า เนิ น การการ ดั ง นี้ งานหลั ก สู ต ร 3 วิ ธี ดํ า เนิ น การ งานการเรี ย นการสอน
14 วิธีดําเนินการ งานวัดและประเมินผล 2 วิธีดําเนินการ งานนโยบายและแผน 18 วิธีดําเนินการ งานอาคาร
สถานที่ 11 วิธีดําเนินการ งานโภชนาการ 2 วิธีดําเนินการ งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 วิธีดําเนินการ
ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ 8 วิธีดําเนินการ ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินของมูลนิธิฯ 1 วิธีดําเนินการ
โดยเรียงลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์ตามความต้องการจําเป็น ซึ่งแสดงให้เห็นภาพรวม
ในภาพที่ 5.1 ดังนี้

232

การพัฒนาประเทศที่มุ่งเศรษฐกิจ
เป็นสําคัญ

วิกฤตสิ่งแวดล้อม

-คนบริโภคทรัพยากรมากเกิน
จําเป็นและปล่อยของเสีย
มหันตภัยธรรมชาติ
มาทําลายสิ่งแวดล้อม
-คนได้รับผลกระทบของปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อม

ทางรอด
1.Education Approach
2.Voluntary Approach
3.Policy Approach
4.Economic Approach

การขับเคลื่อน
เพื่อความอยู่รอด
มั่นคง และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทีย่ ั่งยืน
ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 : ปฏิรูป
การวางแผนเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 : ยกระดับ
การกํากับติดตามและประเมินผล
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์หลักที่ 3 : ปรับ
กระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์รอง 1.1 วางแผน
เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์รอง 1.2 เสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการวางแผน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์รอง 1.3 ออกแบบ
การจัดการความรู้ดา้ นสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์รอง 1.4 วางแผน
เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์รอง 2.1 กํากับติดตาม
และประเมินผลเพื่อเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์รอง 2.2 วิจัยและพัฒนา
การประเมินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้คงอยู่ยาวนานสําหรับ
คนรุ่นต่อไป
ยุทธศาสตร์รอง 2.3 ปรับรูปแบบ
การประเมินผลเพื่อปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์รอง 2.4 ประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์รอง 3.1 เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมและขยายเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์รอง 3.2 ปลูกฝัง
คุณธรรม เสริมปัญญา ฝ่าวิกฤต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์รอง 3.3 เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์รอง 3.4 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการของเสีย

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ภาพที่ 5.1 ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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จากภาพที่ 5.1 นําเสนอรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 : ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รอง 1.1 วางแผนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
วิธีดําเนินการ
1. โรงเรี ย นวางแผนส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยโรงเรี ย นออกไป
มีส่ว นร่ วมกับ ชุม ชน เปิด โอกาสให้ ชุม ชนเข้ ามามี ส่ว นร่ว มกั บโรงเรี ยน และจัดทํ าโครงการความร่ว มมื อ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
1.1 ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง ศิษ ย์เ ก่า ชุ ม ชน
หน่วยงาน องค์การภาครัฐหรือเอกชน
1.2 วางแผนให้ครอบคลุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์ การจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ และการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
2. โรงเรี ยนวางแผนให้น ัก เรีย นเข้า มามีส ่ว นร่ว มคิ ด ร่ ว มทํ า ร่ ว มตั ด สิ น ใจและร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
3. โรงเรี ย นวางแผนการจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เครื อ ข่ า ยการจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และรู ป แบบเครื อ ข่ า ยด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มร่ ว มกั บ ชุ ม ชน
หน่วยงาน องค์การภาครัฐหรือเอกชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อนําองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อน
ผ่านศูนย์การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ สื่อสารมวลชน โครงการ กิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกรูปแบบ
สู่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
เป้าหมายความสําเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมต่อแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. แผนการจัดตั้งเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์รอง 1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วิธีดําเนินการ
1. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจัดประชุมสัมมนาผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของ
ทุกโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดให้เป็นนโยบายและ
แผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับมูลนิธิฯและระดับโรงเรียน
2. โรงเรียนดําเนินการดังนี้
2.1 จัดประชุมสัมมนาผู้แทนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประสานพลังความร่วมมือ
ในการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ป็ น ผลกระทบต่ อ โรงเรี ย นและชุ ม ชน รวมถึ ง ความคิ ด เห็ น
เพื ่อ นํ า มากํ า หนดเป็น แผนอนุร ัก ษ์สิ ่ง แวดล้อ มของโรงเรีย น และเสนอแนะแนวทางแก้ไ ขปัญ หา
ที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและชุมชน
2.2 งานนโยบายและแผนเร่งพัฒนาครูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.3 โรงเรียนกําหนดนโยบายและมาตรการ 3R (Reduce Reuse Recycle) เช่น ประหยัดไฟฟ้า
ประหยัดน้ํา การนําวัสดุและบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซา้ํ การรีไซเคิล ฯลฯ
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3. โรงเรียนจัดทําโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โครงการลดการใช้ พลั งงานและสิ่งแวดล้อ ม โครงการจัดการและลดปริ มาณขยะในโรงเรี ยน โครงการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน บําบัดและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกป่า โครงการใช้คาร์บอนต่ํา
เป้าหมายความสําเร็จ
1. โรงเรียนทุกแห่งในเครือมูลนิธิฯ มีเป้าหมายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาโรงเรียน
2. นโยบายและมาตรการ 3R ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. โรงเรียนมีโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองนโยบายและมาตรการ 3R ของโรงเรียน
ยุทธศาสตร์รอง 1.3 ออกแบบการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
วิธีดําเนินการ
1. โรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองออกแบบการจั ดการความรู้ด้านสิ่ง แวดล้อมอย่างเป็น ระบบและ
เอื้อต่อการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีกระบวนการดังนี้
1.1 แสวงหาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ใหม่และเป็นปัจจุบัน
1.2 สร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุง สร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้เดิมให้เกิดเป็น
ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ความรู้ใหม่
1.3 จัดเก็บและการสืบค้นความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้การตรวจสอบความรู้อย่างเป็นระบบ
มีวิธีเก็บรักษาและจัดการจัดหมวดหมู่ความรู้ เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและนํามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
1.4 ถ่ ายทอดและใช้ ประโยชน์ จากความรู้ โดยการถ่ ายโอน เผยแพร่ และการแบ่งปันความรู้ที่ มี
แก่ผู้ที่ต้องการใช้ความรู้ เพื่อนําไปวางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหา โดยใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบ
หลักสูตรและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อนําสู่การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้นักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. งานหลักสูตรออกแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการให้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การปล่ อ ยของเสี ย มาทํ า ลายสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง มี ค วามตระหนั ก รู้ ถึ ง ปั ญ หาและการแก้ ปั ญ หาวิ ก ฤต
สิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและด้านสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการออกแบบการกํากับติดตามและการประเมินผลของการนําหลักสูตรไปใช้
4. งานนโยบายและแผนร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งจั ด ทํ า แผนงาน โครงการและกิ จ กรรม
ให้ครอบคลุมการปลูกฝังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น
อย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านและโรงเรียน โดยมีภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
5. งานอาคารสถานที่ออกแบบแผนผังของโรงเรียนโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พร้อมทั้งจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
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6. โรงเรี ย นจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี ชี วิ ต พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ร ะบบนิ เ วศ พั ฒ นา
สื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสร้ า งบรรยากาศของโรงเรี ย นให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือพัฒนา
สื่อการเรียนรู้
7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน
เป้าหมายความสําเร็จ
1. โรงเรียนออกแบบการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
2. หลักสูตรของโรงเรียนทุกแห่งในเครือมูลนิธิฯมีการออกแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
3. โรงเรียนมีจํานวนแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ ครอบคลุม การปลูก ฝังการใช้ ทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านและโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปีการศึกษา 2559
4. โรงเรี ย นมี ก ารวางแผนผั ง ของโรงเรี ย นโดยคํ า นึ ง ถึ ง การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รอง 1.4 วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล
วิธีดําเนินการ
1. โรงเรียนจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมให้ครอบคลุมการบริหารจัดการอาคารเรียน
อาคารประกอบ โรงอาหาร สนาม บริ เ วณรอบโรงเรี ย น และบ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ให้ มี ม าตรฐาน โดยใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นกรอบ
ในการจัดทําแผน
2. โรงเรียนจัดทําแผนงานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
3. มูลนิธิฯกําหนดนโยบายและส่งเสริมให้โรงเรียนก่อสร้างอาคารสถานที่โดยคํานึงถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
4. โรงเรี ย นออกแบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มภายในโรงเรี ย นโดยเชิ ญ ผู้ เชี่ ย วชาญหรื อ วิ ศ วกร
เฉพาะทางมาร่วมศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า การใช้เครื่องปรับอากาศ
ลิฟต์ การจัดการขยะ บ่อบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ
5. โรงเรียนให้องค์การที่รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมินคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ
เป้าหมายความสําเร็จ
โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล
ที่มีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 : ยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุ ทธศาสตร์ รอง 2.1
กํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลเพื่ อ เสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและเครื อ ข่ า ย
ด้านสิ่งแวดล้อม
วิธีดําเนินการ
1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกํากับติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมหรือเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม
2. โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก ารภาครั ฐ หรื อ เอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเข้ า มาประเมิ น
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
3. โรงเรี ย นนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ พั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มและเครื อ ข่ า ย
ด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายความสําเร็จ
ผลการประเมินการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ยุทธศาสตร์ รอง 2.2 วิจัย และพัฒ นาการประเมิ น การอนุ รัก ษ์ สิ่ง แวดล้ อมเพื่อ ให้ค งอยู่ ย าวนานสํ าหรั บ
คนรุ่นต่อไป
วิธีดําเนินการ
1. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ ดําเนินการวิจัยและพัฒนามาตรฐาน
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ฯ โดยกํ า หนดมาตรฐาน ตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
ให้ ค รอบคลุ ม การประเมิ น จิ ต สํ า นึ ก และพฤติ ก รรมนั ก เรี ย นด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม นํ า มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม นํามาปรับปรุง และนําเสนอประธานมูลนิธิอนุมัติ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและประกาศใช้
2. งานประกันคุณภาพของโรงเรียนกํากับติดตามและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงการของ
โรงเรียนและตามมาตรฐานมูลนิธิฯ พร้อมทั้งจัดทํารายงานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมใน SAR
3. งานมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ฝ่ า ยการศึ ก ษาของมู ล นิ ธิ ฯ เข้ า ตรวจประเมิ น มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนทุกแห่งในเครือมูลนิธิฯ ปีละ 1 ครั้ง
4. โรงเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงายภายนอกมานิเทศงาน และประเมิน
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
เป้าหมายความสําเร็จ
1. มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยที่มีคุณภาพ
2. นักเรียนมีจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่าร้อยละ 80 ภายในปีการศึกษา
2559
3. บรรลุเป้าหมายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 80 ภายใน
ปีการศึกษา 2559
4. มีรายงานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมใน SAR
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5. ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกแห่งมีกระบวนการและผลลัพธ์
ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับดีขึ้นไป
ยุทธศาสตร์รอง 2.3 ปรับรูปแบบการประเมินผลเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
วิธีดําเนินการ
1. งานหลั กสู ตรดํ าเนิ นการทบทวนการประเมินผลการเรี ยนรู้ในหลัก สูตรโดยเชิ ญผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นหลั ก สู ต รและผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มมาประเมิ น รู ป แบบการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ แ ละนํ า ผล
การประเมินมาปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลเพื่อการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนปรับการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลาย โดยเน้นที่การวัดทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมของนักเรียน
เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
3. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ เข้าตรวจประเมินความสําเร็ จ
ของแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง
เป้าหมายความสําเร็จ
โรงเรียนมีเครื่องมือวัดที่หลากหลายในการประเมินผลเพื่อการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์รอง 2.4 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ
วิธีดําเนินการ
1. งานโภชนาการของโรงเรี ย นตรวจสอบคุ ณ ภาพอาหารสม่ํ า เสมอและพั ฒ นาโรงอาหาร
ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารระดับประเทศและระดับสากล
2. งานอาคารสถานที่ของโรงเรียนดําเนินการตรวจสอบผลการใช้ไฟฟ้า น้ํา บ่อบําบัดน้ําเสีย และ
อาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐาน
3. โรงเรียนสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานและเผยแพร่การเปรียบเทียบสถิติปริมาณการใช้น้ํา
และไฟฟ้าเป็นรายเดือนและรายปีแก่ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าหมายความสําเร็จ
1. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานโรงอาหารระดับประเทศและระดับสากลไม่น้อยกว่า
ระดับดีมาก
2. ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อคุณภาพอาหารในโรงอาหารอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3. ปริมาณการใช้น้ําลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ําของปีการศึกษา 2555
4. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของปีการศึกษา 2555
5. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ําในบ่อบําบัดน้ําเสียระดับประเทศ
6. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ําในตู้น้ําดื่มที่ให้บริการภายในโรงเรียน
7. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาคารเรียน
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ยุทธศาสตร์หลักที่ 3 : ปรับกระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รอง 3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
วิธีดําเนินการ
1. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้ อม จัด ทําโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรี ยนในเครือมูล นิธิฯ ให้เป็นโรงเรียนแกนนํา ด้านสิ่ง แวดล้อ ม
อย่างยั่งยืน
2. โรงเรียนร่วมกับองค์การภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจัดทําโครงการพัฒนาครู
แกนนําและนักเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมีนักเรียนแกนนําให้หลากหลาย
ระดับชั้น
3. โรงเรียนพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนมีอยู่ให้มีคุณภาพมากขึ้น
4. โรงเรียนสร้างเครือข่ายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมโดย
4.1 โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ(MOU)กับองค์การภายนอกที่ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4.2 โรงเรี ย นจั ด ทํ า ความร่ ว มมื อ (MOU)กั บโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา เช่ น การผลิ ต วั ส ดุ ท ดแทน
การซ่อมบํารุงเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
4.3 โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ(MOU)กับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น สุขาภิบาลอาหาร
อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
5. โรงเรีย นสร้ างแรงจู งใจ เสริ มพลั งอํา นาจ กระตุ้น และให้รางวัล ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
ในการเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและเป็ น เครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มและแก้ ปั ญ หาวิ ก ฤตสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของโรงเรียน
6. มู ลนิ ธิค ณะเซนต์ค าเบรี ยลแห่ง ประเทศไทย จั ดโครงการประกวดด้ านสิ่ง แวดล้อ มระหว่า ง
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
เป้าหมายความสําเร็จ
1. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เป็นโรงเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน
2. โรงเรียนมีครูแกนนําด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยร้อยละ 3
3. โรงเรียนมีนักเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยร้อยละ 3
4. โรงเรียนทุกแห่งมีจํานวนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพอย่างน้อย 3 เครือข่ายภายใน
ปีการศึกษา 2559
5. มีต้นแบบความสําเร็จด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการขยายผลอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 เรื่อง
6. สัดส่วนครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นทุกปี
ยุทธศาสตร์รอง 3.2 ปลูกฝังคุณธรรม เสริมปัญญา ฝ่าวิกฤต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิธีดําเนินการ
1. โรงเรี ย นพั ฒ นาครู แ ละปลู ก ฝั ง ครู อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ นํ า สู่ ก ารปลู ก ฝั ง การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. งานหลักสูตรเพิ่มเนื้อหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในรายวิชาที่มีอยู่
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3. งานการเรียนการสอนปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน
นําศีลธรรมและหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาภายในจิตใจนักเรียนเพื่อลดความต้องการในการบริโภคที่เกิน
ความจําเป็นและไม่เบียดเบียนความสมดุลของระบบนิเวศ
4. โรงเรียนจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์ การใช้
สารเคมี การปล่ อ ยน้ํา ทิ้ ง การทิ้ ง ขยะ และการปล่อ ยมลพิ ษ อย่ า งถู ก วิ ธี ความตระหนัก รู้ ถึ งปั ญ หาและ
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่ง แวดล้อมของชุมชนและโลก เพื่อพัฒนานั กเรียนตั้งแต่เยาว์วั ยให้เข้าใจ มีทัศนคติ
มีค่านิยม มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. โรงเรี ย นนํ าระบบสื่อ สารและเทคโนโลยี มาช่ว ยผลิ ตสื่ อการเรีย นรู้ เกี่ ย วกั บสิ่ งแวดล้ อม เช่ น
ชุดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เกมสิ่งแวดล้อม เพลงเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อม e-learning เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
6. งานวัดและประเมินผลปรับการวัดและประเมินผลนักเรียน โดยเน้นที่การพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม
จิตสํานึกและพฤติกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. โรงเรียนร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือเอกชนจัดกิจกรรมหรือจัดค่ายสิ่งแวดล้อมเพื่อฝึกทักษะ
ฝึกกระบวนการคิด ฝึกการแก้ปัญหา และการปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้าหมายความสําเร็จ
1. นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 80 มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม จิ ต สํ า นึ ก และพฤติ ก รรมเป็น มิต รกับ
สิ่งแวดล้อม
2. โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์รอง 3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วิธีดําเนินการ
1. งานอาคารสถานที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวและบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ใช้น้ํา เพื่อให้ทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดไฟฟ้า และประหยัดน้ํา
2. โรงเรียน ครูและนักเรียนลดวงจรการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อย
ของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการ 3R (Reduce Reuse Recycle) เช่น ลดการใช้กระดาษ
ลดการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์พลาสติกและวัสดุย่อยสลายยาก ลดการใช้โฟม ฯลฯ
3. โรงเรียนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก
4. โรงเรียนจัดการมลพิษภายในโรงเรียนโดยเน้นการป้องกันควบคู่กับการแก้ปัญหา
5. วิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์การ
6. งานการเรียนการสอนนําระบบสื่อสาร สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันมาเป็น
สื่อในการรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายความสําเร็จ
1. ดําเนินการตรวจสอบการบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและน้ําตามแผน
2. ลดปริ มาณการใช้ก ระดาษภายในโรงเรีย นลงร้อ ยละ 10 เที ยบกับ ปีการศึ กษา 2556 ภายใน
ปีการศึกษา 2559
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3. ลดอัตราการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์พลาสติกและวัสดุย่อยสลายยากอย่างน้อยร้อยละ 10
เทียบกับปีการศึกษา 2556 ภายในปีการศึกษา 2559
4. ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่ายและวัสดุธรรมชาติแทนพลาสติกและโฟมเพิ่มมากขึ้น
5. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
6. โรงเรียนมีพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกอย่างน้อย 1 ชนิด ภายในปีการศึกษา 2559
7. พื้นที่สีเขียวในโรงเรียนมีสัดส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
8. ระดับความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง นักเรียนต่อกลิ่นและมลพิษทางอากาศภายในโรงเรียน
อยู่ในระดับดีมาก
ยุทธศาสตร์รอง 3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย
วิธีดําเนินการ
1. โรงเรียนทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพของมาตรการ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการเลือกซื้อ
วัสดุครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. โรงเรี ย นเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบํ า รุ ง รั ก ษาอาคารสถานที่ แ ละพื้ น ที่ สี เขี ย วให้ ส ะอาด ร่ ม รื่ น
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น
3. โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และพื้นที่สีเขียว โดยรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
4. โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการจําหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์ และถูกสุขอนามัย
5. โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดน้ําทิ้งและการกําจัดขยะภายในโรงเรียน
6. โรงเรียนกําหนดหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ครบทุกด้าน
7. มูลนิธิฯ มีระบบการตรวจติดตามความต่อเนื่องด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในเครือฯ
เป้าหมายความสําเร็จ
ร้อยละ 50 ของโรงเรียนในเครือฯ เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย พบประเด็ น สํ า คั ญ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาที่ ค วรนํ า มาอภิ ป รายคื อ สภาพปั จ จุ บั น
สภาพที่พึงประสงค์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม และการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถนําไปสู่การบริหารโรงเรียนในเครือ
มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
1. สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
1.1 สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อ เสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งการวางแผน การนําแผน
ไปปฏิ บั ติ และการประเมิ นผล แสดงให้ เห็ นว่ า การบริห ารโรงเรีย นในเครือ มูล นิธ ิฯ ยัง ให้ค วามสนใจ
ให้ความสําคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไม่มากพอ สอดคล้องกับผลวิจัยของ
ควง มุกสง (2534) ที่พบว่า สภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหารและครูอาจารย์
โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้งก่อนวางแผน วางแผน ปฏิบัติตามแผน ติดตามและประเมินผล
สอดคล้องกับผลวิจัยของขจรเกียรติ มานิกลักษณ์ (2543) ที่พบว่า ขั้นกําหนดแผน ขั้นนําแผนไปปฏิบัติ
ขั้นติดตามประเมินผล แต่ละขั้นตอนอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลวิจัยของกองวิจัยทางการศึกษา
กรมวิ ชาการ กระทรวงศึกษาธิก าร (ศธ., 2545ก) ว่ า สถานศึกษาให้ ความสําคั ญและเข้ ามามีส่ว นร่ว ม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังไม่มากพอ ครูขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ และยังพบปัญหาด้านความร่วมมือระหว่าง
สถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชนเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นการจั ด บรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มของสถานศึ ก ษา
ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มในสถานศึ ก ษา ด้ า นการบริ ห ารงานสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในสถานศึ ก ษาและด้ า นสั ม พั น ธภาพระหว่ า งบุ คลากรในสถานศึ ก ษา สอดคล้ องกั บ ผลวิ จั ย ของคงศั ก ดิ์
ธาตุ ท องและงามนิ ต ย์ ธาตุ ท อง (2550) ว่ า โรงเรี ย นได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ ประเด็ น สิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาน้ อ ย
จากผลการวิจัยของวรรณภา นิติมงคลชัยและเพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ (2010: 188-196) พบประเด็น
ดังกล่าวเช่นกันและมีข้อเสนอแนะว่า การดําเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในและ
นอกระบบ ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยกําหนดเป็นนโยบาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของโรงเรียน และควรให้ความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรและสามารถเชื่อมโยงนโยบายการจัดทํา
หลักสูตรและเนื้อหาสาระด้านสิ่งแวดล้อมศึกษากับนโยบายการศึกษาแห่งชาติได้
1.2 สภาพที่พึงประสงค์เพื่อการบริหารโรงเรียนในมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และ
การประเมินผล แสดงให้เห็นว่า บุคลากรคาดหวังให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ยกระดับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนให้ถึงระดับมากที่สุด ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ควรขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจัง ต่อเนื่องและยั่งยืนได้
1.3 สภาพปั จจุ บั นของการบริ หารโรงเรี ยนในเครือ มู ลนิ ธิ ฯ เพื่ อ ปลู ก ฝั งการเรี ย นรู้ เกี่ ยวกั บ
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของโรงเรียนและเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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อยู่ในระดับปานกลางทั้งการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล แสดงให้เห็นว่า งานหลักสูตร
งานการเรี ยนการสอน งานวั ดและประเมิ นผลของโรงเรี ยนในเครื อมู ลนิ ธิ ฯยั งบริ หารและพั ฒนาหลั กสู ตร
จัดการเรียนการสอน วัดและการประเมินผลเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ดีเท่าที่ควร
1.4 สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า มีการวางแผน
อยู่ระดับปานกลาง ส่วนการนําแผนไปปฏิบัติและการประเมินผลอยู่ระดับมาก แสดงให้เห็นว่า โรงเรีย น
ในเครือมูลนิธิฯ ให้ความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมมากกว่าการจัดการหรือการพัฒนาคน
1.5 การบริ หารโรงเรี ยนด้า นการวางแผน เพื ่อ เสริม สร้า งการพัฒ นาสิ ่ง แวดล้อ มที ่ยั ่ง ยืน
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ พบว่า อยู่ลําดับต่ําที่สุดทั้งสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ แสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ นําแผนไปปฏิบัติและประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมากกว่าสิ่งที่กําหนดไว้
ในแผน ซึ่งอาจเป็นเพราะโรงเรียนต้องได้รับการประเมินตามกฎหมายกําหนดและได้รับประเมินตามเกณฑ์
สมศ. ก็อาจเป็นได้ หรืออาจเป็นเพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นภาระงานประจําแต่ไม่ได้เขียนเป็นแผน แต่อย่างไรก็ตามการวางแผนถือเป็นเรื่องสําคัญอันดับต้นๆ ดังที่
Kast and Rosenzweig (1970: 435-436) กล่าวไว้ว่า การวางแผนเป็นกระบวนการในการพิจารณาตัดสินใจ
ล่วงหน้าว่าจะทําอะไร เมื่อไหร่ และมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติ
อย่างมีแผนย่อมดีกว่าการปฏิบัติแบบไร้แผนเป็นแน่
2. ความต้องการจําเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2.1 ความต้องการจําเป็น
2.1.1 ความต้องการจําเป็นจําแนกตามการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พบว่า การวางแผนเป็นด้านที่มีความต้องการจําเป็นมากที่สุด สอดคล้องกับ
ผลการวิ จัย ของปฐมเกี ยรติ ไชยคํ า (2555: 425-432) ที่ ได้วิ จัยเรื่อ งทฤษฎี ฐานรากของโรงเรียนผู้นํ า
การเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน พบว่า ไม่มีการจัดทําแผนพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนที่เน้นความยั่งยืน ผู้นําขาดจุดเน้นในการสื่อสาร
ถึง เป้า หมาย วิ สั ยทั ศ น์แ ละพัน ธกิจ สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ยของกองวิ จั ยทางการศึก ษา กรมวิ ชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ., 2545ก) พบว่า พบปัญหาระดับมากในการวางแผน และเสนอแนะว่าโรงเรียน
ควรให้ ค วามสํ า คัญ ในด้ า นการวางแผนเพื่ อ การมี ส่ วนร่ ว มและเครื อข่ า ยด้ า นสิ่ ง แวดล้อ ม โดยผู้ บ ริ ห าร
ควรสื่อสารถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมถึงการจัดทําแผนงานเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือเอกชน และการจัดทํา
แผนงานเพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
2.2.2 ความต้องการจําเป็นจําแนกตามองค์ประกอบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พบว่า
การบริหารโรงเรียนเพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าความต้องการจําเป็นอยู่ในลําดับที่ 1
ทั้งการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง 6 งาน
ให้ความสนใจและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากพอ สอดคล้องกับ
กองวิ จั ย ทางการศึ ก ษา กรมวิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ศธ.,2545ก) พบปั ญ หาระดั บ มาก คื อ
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ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเรื่องสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของคงศักดิ์ ธาตุทอง
และงามนิตย์ ธาตุทอง (2550) ในการศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไทย
พบว่า ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูและนักเรียน
อยู่ในระดับน้อย แสดงว่าความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ ของครูและนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับต่ํา
สอดคล้องกับงานวิจัยของประสาน ตังสิกบุตร ไพบูลย์ อุปันโน และรัชชุกาญจน์ ทองถาวร (2550) พบว่า
ความร่วมมือส่วนใหญ่จะเป็นการขอการสนับสนุนด้านทรัพยากรเท่านั้น ไม่ได้เน้นด้านวิชาการหรือภูมิปัญญา
ชุ ม ชนมากนั ก รวมถึ ง การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ เ รี ย นด้ ว ยกั น และกั บ ชุ ม ชนอื่ น
ที่ เกี่ ย วข้ อ งแทบจะไม่ มี เลย สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของปฐมเกี ย รติ ไชยคํ า (2555 :425-432) พบว่ า
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของสถานศึกษาไม่มีการสร้างการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน และขาดการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งยังไม่บรรลุผลตามแนวคิดของ UNEP (2010: 6-7) ว่า “นําคนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม” (Voluntary Approach) เท่าที่ควร ไม่บรรลุผลตามแนวคิดขององค์การยูเนสโก
(UNESCO, 2007 : online) ที่กล่าวว่า การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเป็นหน้าที่ของทุกคน และไม่บรรลุผล
ตามมาตรา 66 และ 67 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2550 ซึ่ ง เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด
ของประเทศที่ได้กําหนดให้มีการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบัญญัติไว้ใน ว่า“บุคคลซึ่ง
รวมกันเป็นชุมชนย่อมมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” (สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550:
ออนไลน์)
2.2 จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และภาวะคุ ก คามของการบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ฯ
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2.2.1 การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
ในภาพรวม พบว่า เป็นจุดอ่อนและมีความต้องการจําเป็นมากที่สุดทั้งด้านการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ
และการประเมินผล แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง 6 งานให้ความสําคัญและให้ความสนใจกับ
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ โดยมีประเด็นอภิปรายดังนี้
2.2.1.1 การวางแผนเพื่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มและเครื อ ข่ า ยด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม พบว่ า
เป็นจุดอ่อนและมีความต้องการจําเป็นมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง 6 งาน ให้ความสําคัญ
และให้ความสนใจไม่เพียงพอ รวมถึงขาดการกําหนดนโยบาย ขาดเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจําปี และ
จั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ การประจํ าปี เกี่ ย วกั บการมี ส่ วนร่ วมและเครื อข่ ายด้ านสิ่ งแวดล้ อมน้ อย จึ งเป็ นปั ญหา
ในการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ., 2545ก) ผลวิจัย พบปัญหาระดับมาก
ในด้ า นความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชนเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม และเสนอแนะว่ า โรงเรี ย นควรให้
ความสําคัญในด้านการวางแผนเพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารควรสื่อสารถึง
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมถึงการจัดทําแผนงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุ ก ภาคส่ ว น สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารภาครั ฐ หรื อ เอกชน และการจั ด ทํ า แผนงาน
เพื่ อ เข้ า ร่ ว มโครงการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานของหน่ ว ยงานภายนอก เป็ น ต้ น สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
ปฐมเกียรติ ไชยคํา (2555: 425-432) ที่ได้วิจัยเรื่องทฤษฎีฐานรากของโรงเรียนผู้นําการเปลี่ยนแปลง
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ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน พบว่า ไม่มีการจัดทําแผนพัฒนาด้านการบริหาร
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในโรงเรี ย นและชุ ม ชนที่ เน้ น ความยั่ ง ยื น ผู้ นํ า ขาดจุ ด เน้ น ในการสื่ อ สารถึ ง เป้ า หมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ไม่มีการสร้างการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้แบบพลวัต และ
ขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
2.2.1.2 การนํ า แผนการมี ส่ ว นร่ ว มและเครื อ ข่ า ยด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มไปปฏิ บั ติ พบว่ า
มีจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานให้เข้มแข็ง คือ โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การ
ประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมน้อย โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้เข้าใจและมีทักษะ
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
น้อ ย และโรงเรีย นเตรีย มครู สถานที่ และสื่อ การเรีย นรู้ เพื่อ ปลูก ฝั งการเรีย นรู้เกี่ ยวกับ สิ่ งแวดล้ อ มน้ อ ย
สอดคล้องกับกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ., 2545ก) พบว่า ครูไม่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ และยังพบปัญหาระดับมากในด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
เรื่องสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับผลวิจัยของประสาน ตังสิกบุตร ไพบูลย์ อุปันโน และรัชชุกาญจน์ ทองถาวร
(2550) ที่ พ บว่ า ความร่ ว มมื อ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การขอการสนั บ สนุ น ด้ า นทรั พ ยากรเท่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ เ น้ น
ด้านวิชาการหรือภูมิปัญญาชุมชนมากนัก รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
ด้วยกัน และกับชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้องแทบจะไม่มีเลย สอดคล้องกับผลวิจัยของคงศักดิ์ ธาตุทองและงามนิตย์
ธาตุทอง (2550) ที่พบว่า ครูและนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย แสดงว่า ระดับความร่วมมือ
ในการทํากิจกรรมต่างๆ ของครูและนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับต่ํามาก สะท้อนให้เห็นว่า ครูและนักเรียน
ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยสนใจที่จะร่วมในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมักจะเป็นเฉพาะกลุ่ม
ผู้ดําเนินการเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า กระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในวงจํากัด
2.2.2 การบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ฯ เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พบว่ า
ในภาพรวมเป็นจุดแข็งลําดับที่ 1 และเป็นโอกาสลําดับที่ 1 ทั้งด้านการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และ
การประเมิน แสดงให้เห็นว่า การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้ความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
มากกว่ า การจั ด การหรื อ การพั ฒ นาคน และมากกว่ า การนํ า คนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและเป็ น เครื อ ข่ า ย
ด้านสิ่งแวดล้อม
3. การพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน ถือเป็นการดําเนินการที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ดังองค์การสิ่งแวดล้อมโลก (UNEP, 2010) กล่าวว่า
“ควรกํา หนดนโยบายและยุ ทธศาสตร์ก ารศึ กษา อาทิ ยุทธศาสตร์ สําหรับการจัดการศึ กษาของภาครั ฐ
ยุ ท ธศาสตร์ สํ า หรั บ การจั ด การศึ ก ษาของชุ ม ชน ยุ ท ธศาสตร์ สํ า หรั บ การจั ด การศึ ก ษาของภาคเอกชน
ยุทธศาสตร์สําหรับการจัดการศึกษาในระบบ ยุทธศาสตร์สําหรับการจัดการศึกษาของเยาวชน ยุทธศาสตร์
สําหรับการจัดการศึกษานานาชาติ” และ Ellsworth (2000) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
จะสํ า เร็ จ ได้ นั้ น ต้ อ งการยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและ
ความคาดหวังของสังคม สอดคล้องกับวรรณภา นิติมงคลชัยและเพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ (2010) ได้กล่าวว่า
ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยนํามากําหนดไว้ในนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของโรงเรียน สอดคล้องกับการประชุมสมัชชาคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 31 (BSG, 2011)
ที่ มี ข้ อเรี ยกร้ องข้ อหนึ่ งว่ า ให้ ส มาชิ ก 15 แขวงใน 32 ประเทศ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ปั ญ หาวิ ก ฤต
สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บโลก โดยหาแนวทางใหม่ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ เช่ น นํ า เสนอโครงสร้ า ง
นโยบาย หรือยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจําเป็นในการพัฒนายุทธศาสตร์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต แม้ว่ามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยได้นําการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมากําหนดไว้ในเป้าหมาย และคุณค่าหลักในแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
(พ.ศ.2553-2558) เพื่อเป็นทิศทางให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯนําไปปฏิบัติ แต่ทว่าในแผนยุทธศาสตร์ฯ ยังไม่มี
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้าง
การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ จํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ฯ
เพื่อให้สามารถอยู่รอด มั่นคงและยั่งยืน
จากการศึกษาความต้องการจําเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุ กคามของการบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ฯ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น
ตามกรอบแนวคิ ดการวิ จัยข้ างต้ น เพื่อ นํา มาพั ฒนาเป็ นยุท ธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครื อมูล นิธิ ฯ
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน อันประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก 12 ยุทธศาสตร์รอง
55 วิธีดําเนินการ 41 เป้าหมายความสําเร็จโดยเรียงลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์ตามความต้องการ
จําเป็น ซึ่งขอนําเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมาอภิปราย ดังนี้
3.1 ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 : ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ผลการวิ จั ย พบว่ า การวางแผนมี จุ ด อ่ อ นที่ ค วรได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง มากที่ สุ ด คื อ การมี
ส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่ วยงาน องค์ การภาครั ฐหรื อเอกชนเข้ ามาร่วมวางแผนพัฒ นาสิ่ง แวดล้ อมน้ อย รวมถึ งมี ก ารวางแผน
เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมน้อย สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของปฐมเกียรติ ไชยคํา (2555) พบว่า โรงเรียนไม่มีการจัดทําแผนพัฒนาด้านการบริหาร
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในโรงเรี ย นและชุ ม ชนที่ เน้ น ความยั่ ง ยื น ผู้ นํ า ขาดจุ ด เน้ น ในการสื่ อ สารถึ ง เป้ า หมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ไม่มีการสร้างการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน และขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของคงศักดิ์ ธาตุทองและงามนิตย์ ธาตุทอง (2550) พบว่า ครูและนักเรียนเข้ามา
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ผู้เข้าร่วมมักจะเป็นเฉพาะกลุ่มผู้ดําเนินการเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า กระบวนการ
ด้านสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในวงจํากัด คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้ามามีส่วนร่วม สอดคล้องกับกองวิจัยทางการศึกษา
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ., 2545ก) พบปัญหาระดับมากในด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนเรื่องสิ่ง แวดล้อ ม จึงส่งผลให้ก ารพัฒนาสิ่งแวดล้อมขาดประสิทธิภาพ จึ งนําบางยุทธศาสตร์รอง
มาอภิปรายดังนี้
3.1.1 ยุทธศาสตร์รองที่ 1.1 วางแผนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นยุทธศาสตร์ประเภท WT โดยการกําจัดจุดอ่อน คือ การวางแผน โดยการนําผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์การภาครัฐหรือเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพื่อทําให้การวางแผน
มีพลังที่จะนําสู่การเปลี่ยนแปลงต่อไป รวมถึงช่วยให้เกิดภาคีความร่วมมือ เกิดการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่ งแวดล้ อม โดยเฉพาะโรงเรี ยนวางแผนให้น ัก เรีย นเข้า มามีส ่ว นร่ว มคิ ด ร่ ว มทํ า ร่ ว มตั ด สิ น ใจและ
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ร่วมรับผิดชอบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สอดคล้องกับ ศุภาพร ผิวงาม (2549) ว่าควรสร้าง
จิตสํานึกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ
โรงเรียนควรวางแผนการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และรูปแบบเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน หน่วยงาน องค์การ
ภาครัฐหรือเอกชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3.1.2 ยุทธศาสตร์รองที่ 1.3 ออกแบบการจัดการความรู้ด้านสิ่ งแวดล้อมอย่ างเป็นระบบ
เป็นยุทธศาสตร์ประเภท SO ซึ่งเป็นการรุกไปข้างหน้า ด้วยการนําโอกาสที่มีมาพัฒนาจุดแข็ง โดยใช้วิธีดําเนินการ
ของการจั ดการความรู้ อย่ างเป็นระบบและการศึ กษาตลอดชี วิต จัด ทํ าแผนพั ฒนาครู อย่ า งต่ อ เนื่ องเพื่อ ให้
สามารถการออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อนําสู่การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมให้ครอบคลุมการปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ออกแบบแผนผังของโรงเรียนโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พร้อมทั้งจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต และ
พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของโรงเรี ย นให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชน ทั้ ง นี้
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมควรสร้างความตระหนักและจิตสํานึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
และในอนาคตของนักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและเศรษฐกิจโลก สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ และการเข้าใจวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรีย นและประเทศ จากวิ ธี ดํา เนิ น การที่ กล่ า วมาได้ ใ ห้ค วามสํา คั ญ ต่อ ผู้ บ ริ หารโรงเรี ย นและนโยบาย
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ มู ล นิ ธิ ฯ และให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การออกแบบการจั ด การความรู้ (KM)
ด้านสิ่ งแวดล้อ มอย่า งเป็ นระบบที่ สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ บริบ ทและ
ความคาดหวังของสังคม ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Addington (2011) ที่ศึกษาเรื่อง
การศึกษากับการพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกา: มุมมองการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เนื้อหาของหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางสําหรับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของการพัฒนา
และจํ าเป็ นต้ องนํ ากลไกที่เกี่ย วข้อ งกั บโครงสร้า งทางเศรษฐกิ จ การศึก ษา สิ่ง แวดล้อ มและระบบนิเวศ
มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันและนําไปสู่การปฏิบัติ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างทางวัฒนธรรมเป็น
กลไกที่นําไปสู่การบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์เหล่านี้ ชุมชนจําเป็นต้องประยุกต์ใช้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและจัดลําดับความสําคัญตามกรอบของการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณภา
นิติมงคลชัยและเพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ (2010: 188-196) ได้วิจัยอนาคตภาพแนวทางการดําเนินงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2550-2559) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้
ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยกําหนดเป็นนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน และต้อ ง
ให้ความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรและสามารถเชื่อมโยงนโยบายการจัดทําหลักสูตรและเนื้อหาสาระ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษากั บ นโยบายการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ไ ด้ และสอดคล้ อ งกั บ Ellsworth (2000) กล่ า วว่ า
การเปลี่ย นแปลงทางการศึ กษาจะสํา เร็จ ได้นั้ น ต้ องการยุท ธศาสตร์ ที่ เหมาะสม เพื่ อ ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพ
ที่สอดคล้องกับบริบทและความคาดหวังของสังคม
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3.2 ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 : ยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
ผลการวิจัย พบว่า การประเมินผลมีจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงมากที่สุด คือนักเรียน
มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ดิน พลังงาน สัตว์ป่าและสัตว์สงวน น้ําและแหล่งน้ําน้อย นักเรียน
ทิ้งขยะไม่ถูกวิธี โรงเรียนมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนงาน โครงการและกิจกรรมไม่ครอบคลุม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยภายนอกคือองค์การภาครัฐหรือเอกชนเข้ามาประเมินโรงเรียนน้อย
มูลนิธิฯ เข้ามาประเมินแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อย
จึงส่งผลให้การพัฒนาสิ่งแวดล้อมขาดประสิทธิภาพ จึงนําบางยุทธศาสตร์รองมาอภิปรายดังนี้
3.2.1 ยุทธศาสตร์รองที่ 2.2 วิจัยและพัฒนาการประเมินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้คงอยู่
ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป เป็นยุทธศาสตร์ประเภท WT ดําเนินการด้วยการพัฒนาฐานให้เข้มแข็งด้วยการกําจัด
จุดอ่อน คือนักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย นักเรียนมีพฤติกรรม 3R น้อย
และเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยงานมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ ทําการวิจัยและพัฒนา
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และงานมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ
เข้ามาประเมินโรงเรียนปีละ 1 ครั้ง รวมถึงให้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
มีระบบการกํากับติดตามด้านสิ่งแวดล้อมทั้งจากงานประกันคุณภาพของโรงเรียนซึ่งตรวจประเมินเป็นระยะๆ
ตามปฏิทินการตรวจประเมินของโรงเรียนและรายงานใน SAR พร้อมทั้งรับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
จากงานมาตรฐานการศึก ษา ฝ่ายการศึกษาของมูล นิธิฯ สํา หรับการประเมิน ภายนอกนั้น โรงเรียนเชิ ญ
องค์การภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
3.2.2 ยุ ทธศาสตร์รองที่ 2.3 ปรับ รูปแบบการประเมินผลเพื่อ ปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกั บ
สิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์ประเภท WO เป็นการนําโอกาสที่มีมาช่วยกําจัดจุดอ่อน โดยการปรับการวัดและ
ประเมิน ผลลัพ ธ์ก ารเรีย นรู้ ด้า นสิ่ งแวดล้อ ม โดยใช้ เครื่อ งมื อ วัด ที่ห ลากหลาย โดยเน้ นที่ การวั ดทั ศนคติ
ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสามารถวัดความสําเร็จ
ของการเปลี่ ย นทั ศ นคติ เปลี่ ย นค่ า นิ ย ม และเปลี่ ย นพฤติ ก รรมอย่ า งแท้ จ ริ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
UNESCO (1997) ที่ว่า การปฏิรูปโครงสร้างประการหนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินผลนักเรียน
โดยใช้วิธีการที่หลากหลายบนหลักการของผลลัพธ์การเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3.3 ยุทธศาสตร์หลักที่ 3 : ปรับกระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
ผลการวิจัย พบว่า การนําแผนไปปฏิ บัติมีจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุง มากที่สุด คื อ
โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านพลังงาน
น้อย โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึก และ
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า รวมถึงมูลนิธิฯ มีนโยบาย
ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และการมี ส่ ว นร่ ว มและเครื อ ข่ า ยด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มไม่ ชั ด เจน จึ ง ส่ ง ผลให้
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมขาดประสิทธิภาพ จึงนําบางยุทธศาสตร์รองมาอภิปรายดังนี้
3.3.1 ยุทธศาสตร์รองที่ 3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นยุทธศาสตร์ประเภท WT ด้วยการกําจัดจุดอ่อนและนําภาวะคุกคามเข้ามาใช้ โดยมีวิธีดําเนินการ เช่น พัฒนา
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เป็นโรงเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พัฒนาครูแกนนําและนักเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนา
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนมีอยู่ให้มีคุณภาพมากขึ้น สร้างเครือข่ายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมโดยโรงเรียน
จั ด ทํ า ความร่ ว มมื อ (MOU) กั บ องค์ ก ารต่ า งๆ อาทิ องค์ ก ารภายนอกที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม
โรงเรียนอาชีวศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ UNESCO (UNESCO,
2005 อ้างถึงในพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์,2553: 78) ที่กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของทศวรรษแห่งประชาชาติว่าด้วย
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ DESD ในข้อที่ 2 ว่าสนับสนุนการประสานงานการสร้างเครือข่า ย
การแลกเปลี่ ยน และปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
สอดคล้องกับ อภิญญา แก้วชื่น (2549: 300) ที่ได้ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า ใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ประการ หนึ่งในนั้นคือ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ นอกจากนี้ได้นําเสนอวิธีดําเนินการในยุทธศาสตร์รองที่ 3.1 เพิ่มเติมคือ ให้โรงเรียน
สร้างแรงจูงใจ เสริมพลังอํานาจ กระตุ้นและให้รางวัลครู นักเรียนและผู้ปกครองในการเข้ามามีส่วนร่วมและ
เป็นเครือข่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
3.3.2 ยุ ท ธศาสตร์ ร องที่ 3.2 ปลูก ฝัง คุณ ธรรม เสริม ปัญ ญา ฝ่า วิก ฤต เป็น มิต ร
กับสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์ประเภท WO เป็นการนําโอกาสที่มีมาช่วยกําจัดจุดอ่อน โดยมีวิธีดําเนินการ เช่น
พัฒ นาครู และปลู กฝั งครู อย่ างต่อ เนื่อ งเพื่อ นํา สู่ การพั ฒนานัก เรี ยน ด้ว ยการนํา ศี ลธรรมและหลัก ธรรม
ทางศาสนามาพัฒนาจิตใจนักเรียนเพื่อให้ลดการบริโภคเกินความจําเป็นและลดการปล่อยของเสียมาทําลาย
สิ่งแวดล้อม ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อเสริมปัญญา นําระบบสื่อสารและเทคโนโลยีที่เป็นโอกาส
จากสภาพแวดล้อมภายนอกเข้ามาช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้และฝึกกระบวนการแก้ปัญหา รวมถึงจัดการ
ความรู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการ ผลิ ต สื่ อ และนวั ต กรรม
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือเอกชนจัดกิจกรรมหรือจัดค่ายสิ่งแวดล้อม
เพื่อฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด ฝึกการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม และการปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และยั่ ง ยื น สอดคล้ อ งกั บ จากผลการวิ จั ย ของ ประสาน ตั ง สิ ก บุ ต ร ไพบู ล ย์ อุ ปั น โน และรั ช ชุ ก าญจน์
ทองถาวร (2550) ที่ศึ กษากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึก ษาที่เหมาะสมกั บบริบทของโรงเรียนไทยในพื้น ที่
ภาคเหนือตอนบน พบว่า โรงเรียนยังไม่มีการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม
ได้ ต รงตามหลั ก การสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา ไม่ ใ ห้ ค วามสนใจอย่ า งจริ ง จั ง ที่ จ ะพั ฒ นาครู ใ ห้ ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรม
อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและจริงจัง สอดคล้องกับ ศุภาพร ผิวงาม (2549) ที่ศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึ กษาขั้น พื้น ฐาน พบว่ า กลุ่ม ครู มีความไม่ ชัดเจนในทางปฏิ บัติ เกี่ย วกั บการจั ดการสิ่งแวดล้อ ม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่ประสบผลสําเร็จ
เท่าที่ควร นอกจากนี้ในยุทธศาสตร์ได้เสนอวิธีดําเนินการให้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้
มากกว่าการสอน สอดคล้องกับแนวคิด UNESCO (1997) ที่เสนอว่า การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้อง
มุ่งเน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน สอดคล้องกับ โสมฉาย บุญญานันต์ (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาทฤษฎี
โปรแกรมการปลูกฝังจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม: การวิจัยพหุเทศะกรณีเพื่อการออกแบบและประเมินโครงการ
พบว่า โปรแกรมปลูกฝังจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนต้องมี 4 องค์ประกอบหลัก
คือ การร่วมมือและการรวมพลังของภาคี 3 ฝ่าย ได้แก่ บ้าน โรงเรียนและศาสนา 2.รูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย มีการบูรณาการเนื้อหาวิชา และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
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และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 3.การปลูกฝังเรื่องภูมิปัญญาอาชีพในท้องถิ่นที่เป็นการอยู่อาศัยอย่างพึ่งพิงกับ
ธรรมชาติ 4.การปลูกฝังให้นักเรียนรู้วิธีอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปกับมีจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม
3.3.3 ยุทธศาสตร์รองที่ 3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์
ประเภท SO หัวใจสําคัญของยุทธศาสตร์นี้คือ พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมองค์การและพัฒนาให้เป็นค่านิยมที่ติดตัว
นักเรียนไปตลอดชีวิต
3.4 ยุทธศาสตร์ที่ค้นพบได้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ สะท้อนถึงการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบทุกมิติ คือ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและ
จิตใจตามเป้าหมายของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (มซค., 2552 : 19) และ
สะท้อนถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของสํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล ประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลี
(BSG, 2011: 29-34) ที่ชัดเจนในยุทธศาสตร์รองที่ 3.2 คือ“ปลูกฝังคุณธรรม เสริมปัญญา ฝ่าวิกฤต เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม” โดยการนําหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาจิตใจเพื่อการรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงธรรม
ตามปรัชญาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (มซค., 2552 : 19) เสริมปัญญาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสํานึก
มี ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยความวิ ริ ย ะอุ ต สาหะตาม
อัต ลัก ษณ์ ข องโรงเรี ยนในเครื อมู ลนิ ธิฯ รวมถึ งการตระหนั ก รู้แ ละการมีส่ วนร่ว มในการแก้ ปัญ หาวิก ฤต
สิ่งแวดล้อมตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของสํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล (BSG, 2011: 29-34)
นอกจากนี้แสดงให้เห็นถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ สําหรับยุทธศาสตร์รองที่ 1.1 วางแผนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วม
และเครื อ ข่า ยด้ านสิ่ ง แวดล้อ ม ยุท ธศาสตร์ รองที่ 3.1 เสริ มสร้ า งการมีส่ ว นร่ว มและขยายเครื อ ข่ ายด้ า น
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์รองที่ 2.1 กํากับติดตามและประเมินผลเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ
โลกตามนโยบายการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของสํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล (BSG, 2011: 29-34)
3.5 จากปั ญ หาวิ ก ฤตสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั ง คงมี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น และนั บ วั น จะยิ่ ง ทวี ค วามรุ น แรง
ขึ้นเรื่อย ๆ อันมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก “คน” เป็นผู้ก่อปัญหาและ “คน” เป็นผู้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤต
สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ว ยเหตุ นี้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารที่ 21 จึ ง ได้ เ สนอทางรอดว่ า “การศึ ก ษาเป็ น ปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ
ในการเสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น การศึ ก ษาทั้ ง ในระบบและนอกระบบโรงเรี ย นต้ อ งมี จุ ด มุ่ ง หมาย
ในการเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความตระหนักในปัญหาอันเกิดจากการพัฒนา มีทักษะและ
พฤติ ก รรมที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยการจั ด การศึ ก ษาแบบบู ร ณาการในทุ ก รายวิ ช า” (Ontario
Learning for Sustainability Partnership [OLSP],1996) ดังนั้นบทบาทของโรงเรียนในปัจจุบันซึ่งอยู่ใน
ยุคโลกาภิวัตน์และยุคสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ โรงเรียนควรมีบทบาทสําคัญ
ในการเปลี่ ย นแปลงหรื อ พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มในสั ง คม โดยใช้ ก ระบวนการบริ ห ารอย่ า งครบวงจรตั้ ง แต่
การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้กระบวนการออกแบบ
หลั กสู ตร การนํ าหลัก สูต รไปใช้ และการประเมิน หลั กสู ตร เพื่ อสามารถจัด การศึ กษาแนวใหม่ ที่มุ่ งเน้ น
การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละปลู ก ฝั ง ให้ นั ก เรี ย นรุ่ น ปั จ จุ บั น รู้ จั ก คิ ด วิ เคราะห์ เรี ย นรู้ ปั ญ หาและการแก้ ปั ญ หา
สิ่ง แวดล้ อม รวมถึง มี ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและสิ่ งแวดล้อ มโดยคํ านึ งถึ งคนรุ่ น ต่อ ไป จากข้อ ค้น พบ
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ในการวิจัยครั้งนี้ ทําให้ได้มาซึ่ง 3 ยุทธศาสตร์หลัก 12 ยุทธศาสตร์รอง 55 วิธีดําเนินการ 41 เป้าหมาย
ความสํ า เร็ จ อั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการเสนอทางรอดและการเสนอแนวทางเชิง รุ ก ที่ จ ะสามารถนํ า ไปใช้
ประโยชน์สําหรับประธานมูลนิธิฯ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ผู้อํานวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และ
คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ฯ ในการบริ ห ารและขั บ เคลื่ อ นโรงเรี ย น
เพื่ อเสริม สร้ า งการพั ฒนาสิ่ ง แวดล้อ มที่ ยั่ งยื น เพื่อ ให้ ปั ญหาสิ่ ง แวดล้อ มค่ อ ย ๆ ลดลงและเพิ่ม คุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และประการสําคัญที่สุดที่จะทําให้การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนบรรลุผล คือ สามารถ
นํา ยุท ธศาสตร์ ม าพั ฒนานั กเรีย นซึ่ง เป็ นเด็ก และเยาวชนในยุ คปั จจุ บัน ให้ มี ความรู้ ความเข้า ใจ ทั ศนคติ
ค่านิยม ความตระหนักรู้ จิตสํานึก และพฤติกรรมในการเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยมี 2 สาระสําคัญคือ ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิ จั ย พบว่ า สภาพปัจ จุบ ัน ของการบริห ารโรงเรีย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ฯ
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอยู่ในระดับปานกลางทั้งการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และ
การประเมินผล ดังนั้นเพื่ อให้การบริหารโรงเรียนในเครื อมูลนิธิฯ เสริมสร้างการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมที่ยั่งยื น
จึงขอเสนอแนะดังนี้
1.1.1 ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯควรพัฒนาผู้อํานวยการโรงเรียนในฐานะเป็นผู้นําสูงสุดของ
โรงเรี ย น ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ความตระหนั ก และเล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่ยั่งยืน
1.1.2 ผู้อํานวยการโรงเรียนควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยกําหนดเป็น
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และเป้ า หมายของโรงเรี ย น รวมถึ ง เป็ น ผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงในการขั บ เคลื่ อ นและ
นํายุทธศาสตร์ฯ ไปใช้พัฒนาครู นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
1.1.3 ผู้อํานวยการโรงเรียนควรให้ความสําคัญในการพัฒนาครูอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและ
จริงจัง เพื่อให้ครูสามารถพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมในการเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
1.2 จากผลการวิจัย พบว่า การวางแผนอยู่ลําดับต่ําที่สุดทั้งสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
จึงขอเสนอแนะสํานักผู้อํ านวยการที่รับผิ ดชอบงานนโยบายและแผน ควรให้ความสําคัญ กับการวางแผน
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโรงเรียน โดยศึกษายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
เพื่อ เสริม สร้ างการพั ฒนาสิ่ งแวดล้อ มที่ ยั่ง ยืน และทําความเข้า ใจยุท ธศาสตร์ ฯ เป็ นอย่า งดี เพื่อ นํา ไปสู่
การทบทวนนโยบายและแผนของโรงเรียน รวมถึงนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียนในแต่ละ
ปีการศึกษา
1.3 จากผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของโรงเรียนและเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอยู่ในระดับปานกลางทั้งการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล ซึ่งยังไม่บรรลุผล
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ตามแนวคิด UNESCO (1997) ที่ว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญและเป็นความหวังที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาคน
เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอเสนอแนะดังนี้
1.3.1 งานหลั กสูตรควรทบทวนการออกแบบหลักสูต รที่ใช้ใ นปัจจุบั น ประกอบด้ว ย
การจัดทําจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม และการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และส่งเสริม
ประสบการณ์การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
1.3.2 งานการเรี ย นการสอนควรพั ฒ นาครู ใ ห้ มี ทั ก ษะในการจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู้
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเตรียมสื่อการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้
ความสําคัญกับการเรียนรู้มากกว่าการสอน การจัดทําแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักรู้ถึงปัญหา
สิ่ ง แวดล้ อ มและการแก้ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม ดั ง แนวคิ ด ที่ ว่ า การเรี ย นต้ อ งเรี ย นไปเพื่ อ แก้ ปั ญ หาสั ง คม
เปลี่ ย นแปลงสั ง คมและพั ฒ นาสั ง คม อย่ า งไรก็ ต ามการเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ อ ย่ า งเดี ย วก็ ค งไม่ พ อ
เพราะอาจแก้ปัญหาไม่ไหวเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเรียนแล้วต้องไปแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมหรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การจะเปลี่ยนแปลงค่านิยมไม่ใช่โดยการสอนด้วยวิธีธรรมดา
หรือการสอนแบบบรรยาย แต่เป็นการสอนด้วยประสบการณ์และการทํากิจกรรม การเปลี่ยนแปลงให้มี
ค่านิยมใหม่ต้องเปลี่ยนที่ “จิตสํานึก” โดยต้องใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อนักเรียนจะเรียนรู้ปัญหาและ
การแก้ปัญหาสังคม และมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมควบคู่ประโยชน์ส่วนบุคคล เป็นต้น
1.3.3 งานวั ด และประเมิ น ผลควรปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารประเมิ น ผลและเครื่ อ งมื อ
การประเมิน ผลที่หลากหลาย โดยคํานึ งถึงผลลัพธ์ก ารเรี ยนรู้ด้า นสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อสามารถวัดและ
แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือว่า นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม ตระหนักรู้จิตสํานึก
และพฤติกรรมในการเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
1.4 จากผลการวิ จั ย พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มและเครื อ ข่ า ยด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในภาพรวม
มีความต้องการจําเป็นมากที่สุด และมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อนทั้งการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ
และการประเมินผล จึงขอเสนอแนะว่า
1.4.1 ผู้ อํ านวยการโรงเรี ยนควรนํ าการบริหารแบบมี ส่ วนร่ วมซึ่ งเป็ นหลั กการหนึ่ งของ
หลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้กับการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สอดคล้องกับ
ทฤษฎีองค์การเชิงระบบความร่วมมือของ Barnard (1938) สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของ Argyris (1964) สอดคล้องกับหลักการการมีส่วนร่วมของ Likert (1961) และสอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในมาตรา 66 และควรนําการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาปรับใช้กับการบริหาร
โรงเรียนให้ครบกระบวนการบริหารตั้งแต่การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลให้มากขึ้น
1.4.2 ผู้ อํ านวยการโรงเรี ยนควรทบทวนนโยบายและแผนของโรงเรี ยนเกี่ ยวกั บการมี
ส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมทั้งระบบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
1.4.3 สํานักผู้อํานวยการที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผนควรมีการดําเนินการเพื่อการมี
ส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบกระบวนการบริหารตั้งแต่การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และ
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การประเมินผลแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และควรปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินแผนงาน โครงการและ
กิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยวิ ธี ที่ ห ลากหลาย รวมทั้ ง ประเมิ น ผลเป็ น 3 ระยะตามแนวคิ ด ของUNEP
(2010:19) ประกอบด้ ว ย การประเมิ น ผลก่ อ นดํ า เนิ น การ การประเมิ น ผลระหว่ า งดํ า เนิ น การ และ
การประเมินผลหลังดําเนินการ
1.5 ลั ก ษณะการบริ หารโรงเรีย นในเครือ มู ล นิธิ ฯ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพัฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่ยั่ งยื นในปั จ จุบั น มีข้ อ สัง เกตว่ า ส่ วนใหญ่ยั ง เป็ นการบริ ห ารภายในโรงเรีย นที่ แ ยกส่ว นหรื อแยกกัน ทํ า
ขาดการบริ ห ารแบบองค์ ร วมหรื อ บู ร ณาการระหว่ า งงานหลั ก สู ต ร งานการเรี ย นการสอน งานวั ด และ
ประเมิ นผล งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่ และงานโภชนาการเท่ าที่ ควร จึง ขอเสนอแนะว่ า
การเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาควรเปลี่ยนที่ลักษณะการบริหารการศึกษาให้เป็นการบริหารที่เน้น
องค์รวมให้มากขึ้น คือควรนําการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมาเป็นเป้าหมายของโรงเรียน และผู้รับผิดชอบ
ทั้ง 6 งานควรร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกันตัดสินใจและร่วมกันรับผิดชอบไปในทิศทางเดียวกัน และทําไป
พร้อมกัน โดยลดความซ้ําซ้อนด้วยการแบ่งความรับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วม
1.6 จากยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนฉบับสมบูรณ์ ขอเสนอแนะให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ควรนําประเด็นสําคัญต่อไปนี้มาพิจารณา
เพื่อดําเนินการเป็นลําดับต้นๆ ดังนี้
1.6.1 โรงเรียนควรนํามาตรฐานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของมูลนิธิฯที่จะจัดทําขึ้น
นํามาเป็นเป้าหมายหนึ่งของโรงเรียน พร้อมทั้งนํามาตรฐาน ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ์การประเมินของ
มาตรฐานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของมูลนิธิฯ ระบุในแผนงานและโครงการของแผนปฏิบัติการประจําปี
ในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา รวมถึ ง ระบุ ว่ า หน่ ว ยงานใดเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบและหน่ ว ยงานใดเป็ น
หน่วยงานร่วมอย่างชัดเจน
1.6.2 โรงเรียนควรวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดการเป็นโรงเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม
ครูแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม และนักเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม
1.6.3 โรงเรี ย นควรขั บ เคลื่ อ นสู่ ก ารพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้นนั้น โดยเข้าร่วมเป็นเครือข่ายหรือร่วมโครงการกับองค์การประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมฯของบริษัท เอเชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์ จํากัด หรือโครงการโรงเรียน
สีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานของการไฟฟ้า
นครหลวง หรือ โครงการโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคนของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจ
และผลิต จํากัด
1.6.4 โรงเรียนควรออกแบบการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ
เอื้อต่อการศึกษาตลอดชีวิต ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นที่ปรึกษาและนิเทศ
เป็นประจําและสม่ําเสมอ
1.6.5 โรงเรี ย นควรมี ก ารออกแบบแผนผั ง โรงเรี ย นและควรออกแบบการจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มภายในโรงเรี ย น โดยคํ า นึ ง ถึ ง การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และควรมี ผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ วิ ศ วกร
เฉพาะทางเข้ามาร่วมศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า การใช้เครื่องปรับอากาศ
การใช้น้ํา การใช้ลิฟต์ การจัดการขยะ การบําบัดน้ําเสีย เป็นต้น
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งต่อไป
จากข้อค้นพบในการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงการบริหาร
โรงเรีย นเพื่ อให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ง ยื น และเป็น การต่อ ยอดงานวิ จัย ฉบั บ นี้
ขอเสนอแนะหัวข้อการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
2.1 ควรมีการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนที่เสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
2.2 ควรมีการวิจัยรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2.3 ควรมีการวิจั ยรูปแบบโรงเรีย นที่พัฒนาคุณลักษณะนักเรี ยนสู่การพัฒนาสิ่ง แวดล้อ ม
ที่ยั่งยืน
2.4 ควรมีการวิจัยการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2.5 ควรมีการวิจัยยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาเพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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1. แบบสอบถามการวิจัย สําหรับผู้บริหารโรงเรียน
เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ผลที่ได้จากแบบสอบถามจะนํามาใช้ในการจัดทํา SWOT Analysis เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คําตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
แต่ประการใด ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบทุกข้อคําถามให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด
แบบสอบถามฉบับนี้ มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยใช้ แ บบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ประกอบด้ว ย สถานภาพ เพศ วุฒิการศึก ษาสูงสุด อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงเรียนแห่ง นี้
และประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารโรงเรียน
ตอนที่ 2 สภาพปั จจุ บัน และสภาพที่ พึง ประสงค์ ข องการบริห ารโรงเรีย นในเครื อมู ลนิ ธิค ณะ
เซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น โดยใช้ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยใช้คําถามปลายเปิด

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

(ภราดาศักดา สกนธวัฒน์)
ผู้วิจัย
10 มกราคม 2556

(กรุณาส่งแบบสอบถามคืนกับผู้รับผิดชอบของโรงเรียน ภายในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556)
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ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง
1) สถานภาพ
 ผู้อํานวยการ
 รองผู้อํานวยการ
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ
2) เพศ
 ชาย
 หญิง
3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
4) อายุ (เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี)
 19 - 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 51 – 60 ปี
 มากกว่า 60 ปี
5) ระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงเรียนแห่งนี้ (เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี)
 ไม่เกิน 5 ปี
 6 – 10 ปี
 11 – 15 ปี
 16 – 20 ปี
 21 ปี ขึ้นไป
6) ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารโรงเรียน (เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี)
 ไม่เกิน 5 ปี
 6 – 10 ปี
 11 – 15 ปี
 16 – 20 ปี
 21 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
คําชี้แจง : แบบสอบถามนี้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โปรดทําเครื่องหมาย 
ลงในช่องของระดับคะแนน ซึง่ ตรงกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
– มีสภาพปัจจุบันในระดับมากที่สุด
- มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
– มีสภาพปัจจุบันในระดับมาก
- มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง
– มีสภาพปัจจุบันในระดับปานกลาง
- มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
– มีสภาพปัจจุบันในระดับน้อย
- มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
– มีสภาพปัจจุบันในระดับน้อยที่สุด
- มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด
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สภาพปัจจุบัน

ข้อคําถาม
การวางแผน ( Planning )
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
1.การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการกําหนดจุดประสงค์

การเรียนรู้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
2.การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการกําหนดเนื้อหาครอบคลุม
การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึก
และพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อย
ของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
3. การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการกําหนดกิจกรรมครอบคลุม
การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึก
และพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อย
ของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4. การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการกําหนดการประเมินผล
การเรียนรู้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
5. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการปลูกฝัง

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ํา อากาศ แสงสว่าง พลังงาน
สัตว์และต้นไม้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการปลูกฝัง

การใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น น้ําอุปโภค
บริโภค อาหาร ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี
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และอาคารสถานที่อย่างถูกวิธีและประหยัด
7. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการปลูกฝัง

ความรู้เรื่องโทษของการปล่อยน้ําเสีย ขยะ และมลพิษ มาทําลายดิน
น้ํา อากาศและอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
8. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สามารถนํามาวางแผนเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้
9. รัฐบาล องค์การภาครัฐหรือเอกชน สนับสนุนงบประมาณ
แก่ทางโรงเรียนเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรูถ้ ึงปัญหา
และการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
10. ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรการปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
11.โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการอนุรักษ์ดิน

น้ํา พลังงาน สัตว์ และป่าไม้
12. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนําวัสดุและบรรจุภัณฑ์
กลับมาใช้ซา้ํ การรีไซเคิล และการใช้พลังงานทดแทน
13. รัฐบาลมีนโนบายหรือแผนส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน น้ํา พลังงาน
สัตว์และป่าไม้ รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซา้ํ การรีไซเคิล
และการใช้พลังงานทดแทน
14. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กําหนดนโยบาย
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กบั โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
อย่างชัดเจน
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
15. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการบริหาร
จัดการเพื่อทําให้น้ําดื่ม อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ โรงอาหาร
การจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษภายในโรงเรียน
มีคุณภาพ
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16. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการบริหาร
จัดการเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
17. พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม ส่งผลต่อ
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
18. องค์กรภาครัฐหรือเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น น้ํา อาหาร โรงอาหาร
อาคารสถานที่ และการจัดการขยะ
19. ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น น้ํา อาหาร โรงอาหาร อาคาร
สถานที่ และการจัดการขยะ
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
20. โรงเรียนวางแผนการมีส่วนร่วม ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้า
และเครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ การจัดการน้ําเสีย
การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ และการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
โดยโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วม กับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับโรงเรียน และจัดทําโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน พร้อมทั้งวางแผนเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและ
เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม
21. นโยบายและแผนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ส่งผลต่อการวางแผนเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม
22. ชุมชน หน่วยงาน องค์การภาครัฐหรือเอกชนเข้ามาร่วมวางแผน
พัฒนาสิ่งแวดล้อมกับทางโรงเรียน
การนําแผนไปปฏิบัติ ( Implementation )
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
23. โรงเรียนจัดทําแผนการเรียนรู้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลาย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม
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24. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสํานึก
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด เช่น การใช้ดิน น้าํ อากาศ
แสงสว่าง พลังงาน สัตว์ และต้นไม้
25. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้รู้คุณค่าอาหาร และมีค่านิยมการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์
หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์
26.โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสํานึก
ในการใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและประหยัด
27.โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ที่ถูกต้องในการใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
28.โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้เข้าใจและ
มีทักษะในการใช้สารเคมีต่างๆ โดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ
ไม่ทําลายธรรมชาติ
29.โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และ
จิตสํานึกในการใช้และดูแลรักษาอาคารสถานที่และที่พักอาศัย
อย่างถูกวิธี
30.โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และ
จิตสํานึกในการปล่อยน้ําทิ้ง การทิ้งขยะ และการปล่อยมลพิษอย่างถูกวิธี
31.โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
32.โรงเรียนเตรียมครู สถานที่ และสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
33. โรงเรียนประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลุมความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
34. โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน
35. โรงเรียนจัดทําปฏิทินปฏิบตั ิงานเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทุกแผนงาน ทุกโครงการและทุกกิจกรรม
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36. โรงเรียนอนุมัติงบประมาณตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ
37. โรงเรียนใช้งบประมาณตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
38. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนด
39. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันมีส่วนช่วยปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะ
ด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม
40. ผู้ปกครองและครอบครัวให้ความสําคัญกับการปลูกฝังนักเรียน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะ
ด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม
41. สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
42. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนมีการณรงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะการใช้ดิน น้ํา
อากาศ แสงสว่าง พลังงาน อาหาร น้ําอุปโภคบริโภค ไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี การปล่อยน้ําเสีย ขยะ
มลพิษ และการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
43. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนในชุมชน มีแหล่งการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
44. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในปัจจุบนั เช่น
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้
ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
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การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
45. โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพื่ออนุรักษ์ดิน น้ํา พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมทั้งลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิล
และการใช้พลังงานทดแทนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
46.โรงเรียนจัดทําปฏิทินปฏิบตั ิงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในทุกแผนงาน ทุกโครงการและทุกกิจกรรม
47. โรงเรียนอนุมัติงบประมาณตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ
48. โรงเรียนใช้งบประมาณตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
49. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามแผนที่กําหนด
50. โรงเรียนบํารุงรักษาอุปกรณ์ใช้น้ํา เพื่อให้สามารถทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดน้ํา
51. โรงเรียนบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
52. กฎหมายคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งผลต่อโรงเรียนในการนําเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ เช่น การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ํา พลังงาน สัตว์ป่า
ป่าไม้ อาหาร น้าํ ดื่ม ไฟฟ้า กระดาษ พลังงานทดแทน การปล่อยน้ําเสีย
ขยะและมลพิษ
53. ผู้รักษากฎหมายได้ลงโทษผู้ฝ่าฝืนที่ปล่อยของเสียมาทําลายดิน
น้ํา ผู้ล่าสัตว์ป่า ผู้บุกรุกป่าไม้ ผูป้ ล่อยสารเคมี น้ําเสีย ขยะและมลพิษ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจัง
54. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันมีส่วนช่วย
ในการอนุรักษ์ดิน น้ํา พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้
การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน
55. ผู้ปกครองและครอบครัวมีส่วนช่วยในส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน น้ํา
พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมทัง้ รณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ํา
การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน
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56. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนมีการณรงค์ส่งเสริม ดิน น้ํา
พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมทัง้ รณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ํา
การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน
57. สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์ น้ํา พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้
การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน
58. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในปัจจุบนั เช่น
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่ยาวนาน
เพื่อคนรุ่นต่อไป
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
59. โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพื่อทําให้น้ําดื่ม อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ โรงอาหาร การจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะ และการจัดการ
มลพิษภายในโรงเรียนมีคุณภาพ รวมทั้งการปรับปรุงอาคารสถานที่
ภายในโรงเรียนภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และ
เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
60.โรงเรียนจัดทําปฏิทินปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในทุกแผนงาน ทุกโครงการและทุกกิจกรรม
61. โรงเรียนอนุมัติงบประมาณตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ
62. โรงเรียนใช้งบประมาณตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
63. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
64. โรงเรียนจําหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์และ
ถูกสุขอนามัย
65. โรงเรียนจําหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนที่มี
บรรจุภัณฑ์น้อยและย่อยสลายง่าย
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66. โรงเรียนมีมาตรการ ระเบียบหรือแนวปฏิบัตใิ นการเลือกซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ํา เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5 หลอดไฟฟ้าประหยัด
พลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่าย ฯลฯ
67. โรงเรียนนําสิ่งอื่นมาทดแทนการใช้สารเคมีที่เป็นพิษและทําลาย
สิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ใช้น้ําหมักชีวภาพ
แทนน้ํายาล้างห้องน้ําชนิดที่เป็นสารเคมี ฯลฯ
68. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และพื้นที่สเี ขียว โดยรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
69. โรงเรียนมีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และพื้นที่สเี ขียวให้สะอาด
ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
70.โรงเรียนกําจัดน้ําทิง้ ภายในโรงเรียนอย่างถูกวิธี
71. โรงเรียนมีถังขยะหรือจุดรับขยะแบบแยกประเภทภายในโรงเรียน
เพียงพอและจัดวางในสถานที่ที่เหมาะสม
72. โรงเรียนมีการกําจัดมลพิษทางอากาศภายในโรงเรียน อาทิ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่นละออง เขม่าควัน อย่างถูกวิธีและสม่ําเสมอ
73. โรงเรียนดําเนินการเก็บสถิติ บันทึกสถิติ และเปรียบเทียบสถิติการใช้
น้ํา ไฟฟ้า กระดาษ ปริมาณขยะ และการบําบัดน้ําเสียอย่างสม่ําเสมอ
74. กฎหมายคุ้มครองคุณภาพอาหาร น้ําดื่ม ผลิตภัณฑ์ สารเคมี
อาคาร รวมทั้งการจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษ
ส่งผลต่อการนําการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนไปปฏิบัติ
75. องค์การที่ผลิตอาหาร น้ําดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ สารเคมี
ในปัจจุบัน ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
76. สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการนํามาใช้ในโรงเรียน เช่น ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ํา
ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แผงโซล่าเซลล์ ผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอน
ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้ ฯลฯ
77. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้สินค้า
ที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น อาหารปลอดสารพิษ
ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ํา ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์
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ลดคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์
สามารถรีไซเคิลได้ ฯลฯ
78. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในปัจจุบนั อาทิ
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-learning มีส่วนช่วยในการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
79. โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล การทํากิจกรรมร่วมกัน และการประสาน
ความร่วมมือที่เชื่อมโยงในระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับองค์การ
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยเผยแพร่และรณรงค์การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน น้าํ ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์ การจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ และ
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
80.โรงเรียนจัดทําปฏิทินปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในทุกแผนงาน ทุกโครงการและทุกกิจกรรม
81. โรงเรียนอนุมัติงบประมาณตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเพียงพอ
82. โรงเรียนใช้งบประมาณตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
83. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
84. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์ เช่น การใช้น้ําอุปโภคบริโภค
การใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์
การจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษ
85. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม เช่น การลดภาวะ
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โลกร้อน การลดภาวะเรือนกระจก เสริมสร้างความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ฯลฯ
86. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
87. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษ
88. โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ํา กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) Green Peace ฯลฯ
89. โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การด้านพลังงาน เช่น
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง บริษัท ปตท.
จํากัด ฯลฯ
90. โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การประเมินโรงเรียน
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โรงเรียน สีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.)
โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
โครงการ Honda Green School ของบริษัทเอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์จํากัด
โครงการโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน ฯลฯ
91. ค่านิยมและพฤติกรรมของครอบครัวมีส่วนช่วยในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
92. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงเรียนในเครือฯ

93. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล การทํากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
94. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ส่งเสริมเครือข่าย
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงเรียนในเครือฯ
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การประเมินผล ( Evaluation )
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
95. โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม และ
การประเมินผลการเรียนรู้
96. โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ ระยะเวลา
และงบประมาณ
97. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เช่น การใช้ดิน น้ํา
อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์ และต้นไม้ ฯลฯ
98. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีม่ ีประโยชน์และลดการบริโภคอาหาร
อย่างฟุ่มเฟือยหรือเกินความจําเป็น
99. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี
100. นักเรียนคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังเสมอ
101. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมลดการปล่อยสารเคมีลงสู่ดิน แหล่งน้ํา และอากาศ
102. โรงเรียนมีการนําผลประเมินหลักสูตรเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปปรับปรุงหลักสูตร
103. โรงเรียนมีการนําผลประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจําปี
104. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เข้ามาประเมินหลักสูตร
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
105. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประเมินแผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
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การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
106. โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและงบประมาณ
107. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ดินให้คงอยู่
ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป
108. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์น้ําและแหล่งน้าํ
ให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป
109. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์พลังงานให้คงอยู่
ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป
110. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและ
สัตว์สงวนให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป
111. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้
ให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป
112. นักเรียนใช้กระดาษครบ 2 หน้าและลดการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ย่อยสลายยาก
113. นักเรียนนําเศษกระดาษ และเศษบรรจุภณ
ั ฑ์กลับมาใช้ซ้ําหรือ
รีไซเคิลอย่างถูกวิธี และคุ้มค่า
114. โรงเรียนมีการนําผลการประเมินสถิติการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมาบริหารจัดการ เพื่อลดการใช้น้ํา การใช้ไฟฟ้า
การใช้กระดาษ ลดปริมาณขยะ และปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้ง
ในแผนปฏิบัติการประจําปี
115. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประเมินแผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
116. องค์การภาครัฐหรือเอกชน เข้ามาประเมินโรงเรียนด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.)
โครงการสถานดีเด่นด้านพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ฯลฯ
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
117. โรงเรียนมีการตรวจสอบอุปกรณ์ทเี่ กี่ยวกับน้าํ อย่างสม่ําเสมอ เช่น
ท่อน้ํา ก๊อกน้ํา โถปัสสาวะ โถส้วม ฯลฯ
118. โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสม่ําเสมอ
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119. โรงเรียนมีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง ปลั๊กไฟ และสายไฟฟ้า
สม่ําเสมอ
120. น้าํ ในแท้งค์นา้ํ ดื่มหรือตูน้ ้ําดื่มที่ให้บริการภายในโรงเรียน
ได้รับการรับรองคุณภาพน้ําดื่มจากองค์การที่มีมาตรฐาน เช่น
การประปานครหลวง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ
121. คุณภาพโรงอาหารภายในโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากองค์การที่มีมาตรฐาน เช่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฯลฯ
122. โรงเรียนมีอาคารสถานทีส่ ะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และ
เอื้อต่อการเรียนรู้
123. ห้องน้าํ และท่อระบายน้าํ ภายในโรงเรียนสะอาดและไม่สง่ กลิ่น
รบกวน
124. คุณภาพน้ําในบ่อบําบัดน้าํ เสียภายในโรงเรียนได้รับการรับรอง
มาตรฐาน
125. โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและงบประมาณ
126. โรงเรียนมีการนําผลประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี
127. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพน้ําดื่มภายในโรงเรียน
128. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพอาหารภายในโรงเรียน
129. หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบประสิทธิภาพของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน
130. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพโรงอาหารภายใน
โรงเรียน
131. หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบคุณภาพอาคารภายใน
โรงเรียน
132. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพน้ําเสียในบ่อบําบัด
น้ําเสียภายในโรงเรียน

สภาพที่พึง
ประสงค์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

278
สภาพปัจจุบัน

ข้อคําถาม

สภาพที่พึง
ประสงค์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

133. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินระดับมลพิษภายในโรงเรียน
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
134. โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ ระยะเวลา
และงบประมาณ
135. โรงเรียนมีการนําผลประเมินเพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อมไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี
136. องค์การภาครัฐหรือเอกชน เข้ามาประเมินการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
(กฟผ.) โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง
(กฟน.) โครงการ Honda Green School ของบริษัทเอเชี่ยนฮอนด้า
มอเตอร์จํากัด โครงการโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน ฯลฯ
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
1) ท่านคิดว่าโรงเรียนมีจุดแข็งในเรื่องใดที่ควรนํามาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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2) ท่านคิดว่าโรงเรียนมีจุดอ่อนในเรื่องใดที่ควรนํามาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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3) ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกเรื่องใดที่เป็นโอกาสในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
...................................................................................................................................
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4) ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกเรื่องใดที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารโรงเรียน เพื่อการเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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2. แบบสอบถามการวิจัย สําหรับครู
เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ผลที่ได้จากแบบสอบถามจะนํามาใช้ในการจัดทํา SWOT Analysis เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คําตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
แต่ประการใด ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบทุกข้อคําถามให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด
แบบสอบถามฉบับนี้ มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยใช้ แ บบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ประกอบด้ว ย เพศ วุฒ ิก ารศึก ษาสูง สุด อายุ ระยะเวลาในการปฏิบ ัต ิง านในโรงเรีย นแห่ง นี ้ และ
ประสบการณ์ในการเป็นครู
ตอนที่ 2 สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น โดยใช้ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยใช้คําถามปลายเปิด

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

(ภราดาศักดา สกนธวัฒน์)
ผู้วิจัย
10 มกราคม 2556

(กรุณาส่งแบบสอบถามคืนกับผู้รับผิดชอบของโรงเรียน ภายในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556)
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ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง
1) เพศ
 ชาย
 หญิง
2) วุฒิการศึกษาสูงสุด
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
3) อายุ (เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี)
 19 - 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 51 – 60 ปี
 มากกว่า 60 ปี
4) ระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงเรียนแห่งนี้ (เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี)
 ไม่เกิน 5 ปี
 6 – 10 ปี
 11 – 15 ปี
 16 – 20 ปี
 21 ปี ขึ้นไป
5) ประสบการณ์ในการเป็นครู (เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี)
 ไม่เกิน 5 ปี
 6 – 10 ปี
 11 – 15 ปี
 16 – 20 ปี
 21 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
คําชี้แจง : แบบสอบถามนี้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โปรดทําเครื่องหมาย 
ลงในช่องของระดับคะแนน ซึง่ ตรงกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์
ตามเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
– มีสภาพปัจจุบันในระดับมากที่สุด
- มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
– มีสภาพปัจจุบันในระดับมาก
- มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง
– มีสภาพปัจจุบันในระดับปานกลาง
- มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
– มีสภาพปัจจุบันในระดับน้อย
- มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
– มีสภาพปัจจุบันในระดับน้อยที่สุด
- มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด
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การวางแผน ( Planning )
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
1. การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการกําหนดจุดประสงค์

การเรียนรู้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
2. การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการกําหนดเนื้อหาครอบคลุม
การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึก
และพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อย
ของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
3. การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการกําหนดกิจกรรมครอบคลุม
การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึก
และพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อย
ของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4. การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการกําหนดการประเมินผล
การเรียนรู้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
5. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการปลูกฝัง

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ํา อากาศ แสงสว่าง พลังงาน
สัตว์และต้นไม้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการปลูกฝัง

การใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น น้ําอุปโภค
บริโภค อาหาร ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี

สภาพที่พึง
ประสงค์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

283
สภาพปัจจุบัน

ข้อคําถาม
และอาคารสถานที่อย่างถูกวิธีและประหยัด
7. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการปลูกฝัง

ความรู้เรื่องโทษของการปล่อยน้ําเสีย ขยะ และมลพิษ มาทําลายดิน
น้ํา อากาศและอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
8. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สามารถนํามาวางแผนเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมได้
9. ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
10. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการอนุรักษ์

ดิน น้าํ พลังงาน สัตว์ และป่าไม้
11. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนําวัสดุและบรรจุภัณฑ์
กลับมาใช้ซา้ํ การรีไซเคิล และการใช้พลังงานทดแทน
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
12. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการบริหาร
จัดการเพื่อทําให้น้ําดื่ม อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ โรงอาหาร
การจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษภายในโรงเรียน
มีคุณภาพ
13. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการบริหาร
จัดการเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
14. องค์กรภาครัฐหรือเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น น้ํา อาหาร โรงอาหาร
อาคารสถานที่ และการจัดการขยะ
15. ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น น้ํา อาหาร โรงอาหาร อาคาร
สถานที่ และการจัดการขยะ

สภาพที่พึง
ประสงค์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
16. โรงเรียนวางแผนการมีส่วนร่วม ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้า
และเครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ การจัดการน้ําเสีย
การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ และการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
โดยโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วม กับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมกับโรงเรียน และจัดทําโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน พร้อมทั้งวางแผนเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและ
เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม
การนําแผนไปปฏิบัติ ( Implementation )
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
17. โรงเรียนจัดทําแผนการเรียนรู้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลาย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม
18. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสํานึก
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด เช่น การใช้ดิน น้าํ อากาศ
แสงสว่าง พลังงาน สัตว์ และต้นไม้
19. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้รู้คุณค่าอาหาร และมีค่านิยมการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์
หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์
20. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสํานึก
ในการใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและประหยัด
21. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ที่ถูกต้องในการใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
22. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้เข้าใจและ
มีทักษะในการใช้สารเคมีต่างๆ โดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ
ไม่ทําลายธรรมชาติ
23. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และ
จิตสํานึกในการใช้และดูแลรักษาอาคารสถานที่และที่พักอาศัย
อย่างถูกวิธี
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24. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และ
จิตสํานึกในการปล่อยน้ําทิ้ง การทิ้งขยะ และการปล่อยมลพิษ
อย่างถูกวิธี
25. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
26. โรงเรียนเตรียมครู สถานที่ และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
27. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับ
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนด
28. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันมีส่วนช่วยปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะ
ด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม
29. สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้าน
สิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ถงึ ปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม
30. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนมีการณรงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะการใช้ดิน น้ํา
อากาศ แสงสว่าง พลังงาน อาหาร น้ําอุปโภคบริโภค ไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี การปล่อยน้ําเสีย ขยะ
มลพิษ และการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
31. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนในชุมชน มีแหล่งการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
32. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในปัจจุบนั เช่น
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้
ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
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การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
33. กฎหมายคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งผลต่อโรงเรียนในการนําเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ เช่น การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ํา พลังงาน สัตว์ป่า
ป่าไม้ อาหาร น้าํ ดื่ม ไฟฟ้า กระดาษ พลังงานทดแทน การปล่อยน้ําเสีย
ขยะและมลพิษ
34. ผู้รักษากฎหมายได้ลงโทษผู้ฝ่าฝืนที่ปล่อยของเสียมาทําลายดิน
น้ํา ผู้ล่าสัตว์ป่า ผู้บุกรุกป่าไม้ ผูป้ ล่อยสารเคมี น้ําเสีย ขยะและมลพิษ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจัง
35. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันมีส่วนช่วย
ในการอนุรักษ์ดิน น้ํา พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้
การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน
36. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนมีการณรงค์ส่งเสริม ดิน น้ํา
พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมทัง้ รณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ํา
การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน
37. สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริม
การอนุรักษ์ น้ํา พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้
การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน
38. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในปัจจุบนั เช่น
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่ยาวนาน
เพื่อคนรุ่นหลัง
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
39. โรงเรียนจําหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์และ
ถูกสุขอนามัย
40. โรงเรียนจําหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน
ที่มีบรรจุภัณฑ์น้อยและย่อยสลายง่าย
41. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และพื้นที่สเี ขียว โดยรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
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42. โรงเรียนมีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และพื้นที่สเี ขียวให้สะอาด
ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
43. โรงเรียนมีถังขยะหรือจุดรับขยะแบบแยกประเภทภายในโรงเรียน
เพียงพอและจัดวางในสถานที่ที่เหมาะสม
44. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้สินค้า
ที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น อาหารปลอดสารพิษ
ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ํา ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์
ลดคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์
สามารถรีไซเคิลได้ ฯลฯ
45. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในปัจจุบนั อาทิ
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-learning มีส่วนช่วยในการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
46. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์ เช่น การใช้น้ําอุปโภคบริโภค
การใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์
การจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษ
47. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม เช่น การลดภาวะ
โลกร้อน การลดภาวะเรือนกระจก เสริมสร้างความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ฯลฯ
การประเมินผล ( Evaluation )
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
48. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เช่น การใช้ดิน น้ํา
อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์ และต้นไม้
49. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีม่ ีประโยชน์และลดการบริโภคอาหาร
อย่างฟุ่มเฟือยหรือเกินความจําเป็น
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50. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี
51. นักเรียนคัดแยกขยะก่อนทิง้ ลงถังเสมอ
52. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมลดการปล่อยสารเคมีลงสู่ดิน แหล่งน้ํา และอากาศ
53. โรงเรียนมีการนําผลประเมินหลักสูตรเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมไปปรับปรุงหลักสูตร
การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
54. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ดินให้คงอยู่
ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป
55. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์น้ําและแหล่งน้าํ
ให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป
56. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์พลังงาน
ให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป
57. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและ
สัตว์สงวนให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป
58. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้
ให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป
59. นักเรียนใช้กระดาษครบ 2 หน้าและลดการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ย่อยสลายยาก
60. นักเรียนนําเศษกระดาษ และเศษบรรจุภณ
ั ฑ์กลับมาใช้ซา้ํ หรือ
รีไซเคิลอย่างถูกวิธี และคุ้มค่า
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
61. โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และ
เอื้อต่อการเรียนรู้
62. ห้องน้ําและท่อระบายน้ําภายในโรงเรียนสะอาดและไม่สง่ กลิ่น
รบกวน
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ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
1) ท่านคิดว่าโรงเรียนมีจุดแข็งในเรื่องใดที่ควรนํามาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2) ท่านคิดว่าโรงเรียนมีจุดอ่อนในเรื่องใดที่ควรนํามาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
3) ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกเรื่องใดที่เป็นโอกาสในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
4) ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกเรื่องใดที่เป็นอุปสรรคในการบริหารโรงเรียน เพื่อการเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
“ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่าน”
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3. แบบสอบถามการวิจัย สําหรับผู้ปกครองและนักเรียน
เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ผลที่ได้จากแบบสอบถามจะนํามาใช้ในการจัดทํา SWOT Analysis เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คําตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด
ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์โปรดตอบทุกข้อคําถามให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
แบบสอบถามฉบับนี้ มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล พี้ น ฐานของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยใช้ แ บบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ประกอบด้วย สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด และอายุ
ตอนที่ 2 สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น โดยใช้ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยใช้คําถามปลายเปิด

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

(ภราดาศักดา สกนธวัฒน์)
ผู้วจิ ัย
10 มกราคม 2556

(กรุณาส่งแบบสอบถามคืนกับผู้รับผิดชอบของโรงเรียน ภายในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556)
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ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมคําในช่องว่างตามความเป็นจริง
1) สถานภาพ
 ผู้ปกครอง
 นักเรียน
2) เพศ
 ชาย
 หญิง
3) วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
4) อายุ (เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี)
 ไม่เกิน 12 ปี
 13-18 ปี
 19 - 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 51 – 60 ปี
 มากกว่า 60 ปี
ตอนที่ 2
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
คําชี้แจง : แบบสอบถามนี้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โปรดทําเครื่องหมาย 
ลงในช่องของระดับคะแนน ซึง่ ตรงกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์
ตามเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
– มีสภาพปัจจุบันในระดับมากที่สุด
- มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
– มีสภาพปัจจุบันในระดับมาก
- มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง
– มีสภาพปัจจุบันในระดับปานกลาง
- มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
– มีสภาพปัจจุบันในระดับน้อย
- มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
– มีสภาพปัจจุบันในระดับน้อยที่สุด
- มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด
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การนําแผนไปปฏิบัติ ( Implementation )
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
1. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันมีส่วนช่วยปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะ
ด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม
2. ผู้ปกครองและครอบครัวให้ความสําคัญกับการปลูกฝังนักเรียน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะ
ด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม
3. สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อปลูกฝังให้นกั เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนมีการณรงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะการใช้ดิน น้ํา
อากาศ แสงสว่าง พลังงาน อาหาร น้ําอุปโภคบริโภค ไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี การปล่อยน้ําเสีย ขยะ
มลพิษ และการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
5. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนในชุมชน มีแหล่งการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
6. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในปัจจุบนั เช่น
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้
ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
7. กฎหมายคุม้ ครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมส่งผล
ต่อโรงเรียนในการนําเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ไปปฏิบัติ เช่น การอนุรกั ษ์ดิน แหล่งน้ํา พลังงาน สัตว์ป่า ป่าไม้ อาหาร น้ําดืม่
ไฟฟ้า กระดาษ พลังงานทดแทน การปล่อยน้ําเสีย ขยะและมลพิษ

สภาพที่พึง
ประสงค์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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8. ผู้รักษากฎหมายได้ลงโทษผู้ฝ่าฝืนที่ปล่อยของเสียมาทําลายดิน น้ํา
ผู้ล่าสัตว์ป่า ผู้บุกรุกป่าไม้ ผู้ปล่อยสารเคมี น้ําเสีย ขยะและมลพิษ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจัง
9. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันมีส่วนช่วย
ในการอนุรักษ์ดิน น้ํา พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้
การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน
10. ผู้ปกครองและครอบครัวมีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน น้ํา
พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมทัง้ รณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ํา
การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน
11. สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริม
การอนุรักษ์ น้ํา พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้
การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน
12. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในปัจจุบนั เช่น
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่ยาวนาน
เพื่อคนรุ่นหลัง
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
13. โรงเรียนจําหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์และ
ถูกสุขอนามัย
14. โรงเรียนจําหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนที่มี
บรรจุภัณฑ์น้อยและย่อยสลายง่าย
15. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และพื้นที่สเี ขียว โดยรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
16. โรงเรียนมีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และพื้นที่สเี ขียวให้สะอาด
ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
17. โรงเรียนมีถังขยะหรือจุดรับขยะแบบแยกประเภทภายในโรงเรียน
เพียงพอและจัดวางในสถานที่ที่เหมาะสม
18. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้สินค้า
ที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น อาหารปลอดสารพิษ
ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ํา ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร

สภาพที่พึง
ประสงค์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

294
สภาพปัจจุบัน

ข้อคําถาม
กับสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์
ลดคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์
สามารถรีไซเคิลได้ ฯลฯ
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
19. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์ เช่น การใช้น้ําอุปโภคบริโภค
การใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์
การจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษ
20. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม เช่น การลดภาวะ
โลกร้อน การลดภาวะเรือนกระจก เสริมสร้างความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ฯลฯ
21. ค่านิยมและพฤติกรรมของครอบครัวมีส่วนช่วยในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
การประเมินผล ( Evaluation )
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
22. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เช่น การใช้ดิน น้ํา
อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์ และต้นไม้ ฯลฯ
23. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีม่ ีประโยชน์และลดการบริโภคอาหาร
อย่าฟุ่มเฟือยหรือเกินความจําเป็น
24. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี
25. นักเรียนคัดแยกขยะก่อนทิง้ ลงถังเสมอ
26. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมลดการปล่อยสารเคมีลงสู่ดิน แหล่งน้ํา และอากาศ
การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
27. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ดินให้คงอยู่
ยาวนานสําหรับคนรุ่นหลัง

สภาพที่พึง
ประสงค์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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สภาพปัจจุบัน

ข้อคําถาม

สภาพที่พึง
ประสงค์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

28. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์น้ําและ
แหล่งน้าํ ให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นหลัง
29. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง การอนุรักษ์พลังงาน
ให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นหลัง
30. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง การอนุรักษ์สัตว์ปา่ และ
สัตว์สงวนให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นหลัง
31. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง การอนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้
ให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นหลัง
32. นักเรียนใช้กระดาษครบ 2 หน้าและลดการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ย่อยสลายยาก
33. นักเรียนนําเศษกระดาษ และเศษบรรจุภณ
ั ฑ์กลับมาใช้ซา้ํ หรือ
รีไซเคิลอย่างถูกวิธี และคุ้มค่า
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
34. โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
35. ห้องน้าํ และท่อระบายน้ําภายในโรงเรียนสะอาดและไม่สง่ กลิ่น
รบกวน
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
1) ท่านคิดว่าโรงเรียนมีจุดแข็งในเรื่องใดที่ควรนํามาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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2) ท่านคิดว่าโรงเรียนมีจุดอ่อนในเรื่องใดที่ควรนํามาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
3) ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกเรื่องใดที่เป็นโอกาสในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
4) ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกเรือ่ งใดที่เป็นอุปสรรคในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

“ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่าน”
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4. แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ
ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 1
คําชี้แจง
1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายบุคคล
2. แบบประเมินนี้ มี 5 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ประเมิน โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ(Checklist)
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์หลัก โดยใช้แบบประเมินแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) และคําถามปลายเปิด
ตอนที่ 3 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์รอง โดยใช้แบบประเมินแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) และคําถามปลายเปิด
ตอนที่ 4 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) และคําถามปลายเปิด
ตอนที่ 5 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จ โดยใช้แบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และคําถามปลายเปิด
3. ผลที่ ได้จ ากแบบประเมินจะนํา มาพั ฒนายุทธศาสตร์ก ารบริหารโรงเรี ยนในเครือมู ลนิธิ คณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์
จากท่านโปรดตอบทุกข้อคําถามให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

(ภราดาศักดา สกนธวัฒน์)
ผู้วจิ ัย
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4. แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน 
สถานภาพ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ
 กรรมการบริหารมูลนิธิฯ  กรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ
 ผู้อํานวยการ
 รองผู้อํานวยการ
 หัวหน้าฝ่าย
 ครู
 ผู้ปกครอง
 นักเรียน
คําชี้แจงสําหรับตอนที่ 2-5 : แบบประเมินนี้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องของระดับคะแนน ซึ่งตรงกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามเกณฑ์
การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ความเหมาะสม
ระดับ
หมายถึง
ระดับ
5
มีความเหมาะสมมาก และมีความจําเป็น
5
เร่งด่วนในการนําไปปฏิบัติ
4
มีความเหมาะสมค่อนข้างมาก ควรนําไป
4
ปฏิบัติให้เกิดความสําเร็จ
3
มีความเหมาะสมปานกลาง ปฏิบัติได้ก็ ดี
3
ไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดความเสียหาย
2
1

มีค วามเหมาะสมค่ อนข้ างน้อ ย สามารถ
นําไปปฏิบัติได้ตามสถานการณ์
มีความเหมาะสมน้อย และอาจไม่คุ้มค่าใน
การนําไปปฏิบัติ

2
1

ความเป็นไปได้
หมายถึง
แนวปฏิ บั ติ ชั ด เจนมาก สามารถนํ า ไป
ปฏิบัติได้จริงจนประสบความสําเร็จ
แนวปฏิบัติชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการ
นําไปปฏิบัติจนประสบความสําเร็จ
แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควร
มี ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการนํ า ไปปฏิ บั ติ
จนประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง
แนวปฏิ บั ติ ชั ด เจนพอสมควร
แต่ มี
ความยากลําบากในการนําไปปฏิบัติ
แนวปฏิ บั ติ ไ ม่ ชั ด เจน เมื่ อ นํ า ไปปฏิ บั ติ
อาจไม่ประสบความสําเร็จ
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ตอนที่ 2
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์หลัก

ยุทธศาสตร์

ระดับความ
ระดับความ
เหมาะสม
เป็นไปได้
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง

ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 : ปฏิรูปการวางแผนเพื่อ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 : ยกระดับ
การกํากับติดตามและประเมินผล
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์หลักที่ 3 : ปรับกระบวนทัศน์การนํา
แผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ตอนที่ 3
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์รอง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 : ปฏิรูปการวางแผนเพื่อ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รองที่ 1.1: วางแผนการมีส่วนร่วม
และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT)
ยุทธศาสตร์รองที่ 1.2 :เสริมสร้างขีดความ
สามารถการวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ST)
ยุทธศาสตร์รองที่ 1.3 : พัฒนาการปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (SO)
ยุทธศาสตร์รองที่ 1.4 : วางแผนเพื่อพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล (SO)

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 : ยกระดับ
การกํากับติดตามและประเมินผล
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รองที่ 2.1: ประเมินผล
การมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม (WT)
ยุทธศาสตร์รองที่ 2.2 : วัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (WT)
ยุทธศาสตร์รองที่ 2.3 : ปรับวิธี
การประเมินผลเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม (WO)
ยุทธศาสตร์รองที่ 2.4 : ประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สู่ความเป็นเลิศ (SO)
ยุทธศาสตร์หลักที่ 3 : ปรับกระบวนทัศน์การนํา
แผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รองที่ 3.1: เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมและขยายเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม (WT)
ยุทธศาสตร์รองที่ 3.2 : ปลูกฝัง
เสริมปัญญาฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม (WO)
ยุทธศาสตร์รองที่ 3.3 : เสริมสร้างวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (SO)
ยุทธศาสตร์รองที่ 3.4 :
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย (SO)

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ตอนที่ 4
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ
ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
วิธีดําเนินการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 : ปฏิรูปการวางแผน
เพื่อการพัฒนาสิง่ แวดล้อมทีย่ ั่งยืน
ยุทธศาสตร์รองที่ 1.1: วางแผนการมีส่วน
ร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT)
1) โรงเรียนวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
ครอบคลุมโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมกับโรงเรียน และจัดทําโครงการ
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2) โรงเรียนกับชุมชนร่วมกันการเผยแพร่และ
รณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษ
และผลิตภัณฑ์
3) โรงเรียนกับชุมชนนําวิกฤตสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนมาวางแผนร่วมกัน โดยขอ
การสนับสนุนด้านบุคลากรและ
งบประมาณจากหน่วยงานของกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
4) โรงเรียนกับชุมชนนําปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อมของชุมชนมาจัดทําเป็น
แผนงานแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์รองที่ 1.2 : เสริมสร้างขีดความ
สามารถการวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ST)
1) มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
กําหนดนโยบายให้ทุกโรงเรียนมีเป้าหมาย
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนา
โรงเรียน โดยโรงเรียนกําหนดเป้าหมาย
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนา
โรงเรียนหรือแผนปฏิบัติการประจําปีและ
จัดทํารายงานความก้าวหน้า
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2) โรงเรียนกําหนดให้มีนโยบาย และ

มาตรการประหยัดพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โดย
2.1 ประกาศนโยบาย และมาตรการ
ประหยัดไฟฟ้า และประหยัดน้ํา
2.2 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานของ
กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
มาเป็นที่ปรึกษา
2.3 คณะกรรมการดําเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดทําแผนงาน
โครงการและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ดิน
น้ํา พลังงาน สัตว์และป่าไม้ รวมทั้งจัดทํา
แผนงานรณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมา
ใช้ซ้ํา การรีไซเคิลและการใช้พลังงาน
ทดแทน
2.4 คณะกรรมการดําเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ติดตามผล
การดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน
2.5 คณะกรรมการดําเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สรุปผลและ
เผยแพร่การเปรียบเทียบสถิติปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าและน้ําเป็นรายเดือนและรายปี
แก่ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
ยุทธศาสตร์รองที่ 1.3 : พัฒนาการปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (SO)
1) ออกแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณา
การให้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึก
และพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลาย

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และ
ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วออกแบบการกํากับ
ติดตามและการประเมินผลของการนํา
หลักสูตรไปใช้
2) จัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรม

ให้ครอบคลุมการปลูกฝังการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ และการใช้สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่มนุษยสร้างขึ้น
3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและกําหนด

ตัวชี้วัด
4) นําผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบหลักสูตร
5) นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
ในหลักสูตร
ยุทธศาสตร์รองที่ 1.4 : วางแผนเพื่อพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล (SO)
1) โรงเรียนจัดทําแผนงาน โครงการและ

กิจกรรมให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ
อาคารเรียน อาคารประกอบ โรงอาหาร
สนาม บริเวณรอบโรงเรียน และบ่อบําบัด
น้ําเสียให้มีมาตรฐานโดยใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานสากลด้าน
สิ่งแวดล้อมมาเป็นกรอบในการจัดทําแผน
2) โรงเรียนจัดทําแผนงานเพื่อพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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3) โรงเรียนให้องค์การที่รับรองมาตรฐาน

ด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมินคุณภาพ
ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 : ยกระดับการกํากับ
ติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รองที่ 2.1: ประเมินผลการมีส่วน
ร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT)
1) โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกํากับ

ติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
2) โรงเรียนส่งเสริมให้องค์การภาครัฐหรือ

เอกชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเข้ามา
ประเมินการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม
3) โรงเรียนนําผลการประเมินไปปรับปรุง

แก้ไขเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์รองที่ 2.2 : วัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (WT)
1) งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯจัดทํามาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ ให้ครอบคลุมการประเมิน
พฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับ
(1) การอนุรักษ์ดิน
(2) การนําเศษกระดาษ และเศษบรรจุ

ภัณฑ์กลับมาใช้ซา้ํ หรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
และคุ้มค่า

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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(3) การอนุรักษ์พลังงานให้คงอยู่ยาวนาน

สําหรับคนรุ่นต่อไป
(4)การอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์สงวน
(5)การอนุรักษ์น้ําและแหล่งน้ํา
(6)การใช้กระดาษครบ 2 หน้าและ

ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก
(7)ประเมินความสําเร็จของแผนงาน

โครงการและกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมวัตถุประสงค์
เป้าหมาย เป้าหมายความสําเร็จ
วิธีดําเนินการ ระยะเวลา และงบประมาณ
โดยดําเนินการดังนี้

1.1) เพิ่มมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
1.2) กําหนดตัวบ่งชี้ด้านสิ่งแวดล้อม
1.3) กําหนดเกณฑ์พิจารณา

ด้านสิ่งแวดล้อม
1.4) นําเกณฑ์มาตรฐานให้ผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความเหมาะสมและรับรอง
1.5) เสนอประธานมูลนิธิฯอนุมัติมาตรฐาน

ด้านสิ่งแวดล้อมและประกาศใช้
2) งานประกันคุณภาพของโรงเรียนกํากับ

ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดย
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม

คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
2.2) จัดทําปฏิทินตรวจติดตามคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมภายใน

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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2.3) ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภายใน
2.4) จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา

(SAR)
3) งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย

การศึกษา มูลนิธิฯเข้าตรวจประเมิน
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง
ยุทธศาสตร์รองที่ 2.3 : ปรับวิธี
การประเมินผลเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม (WO)
1) งานหลักสูตรของโรงเรียน ดําเนินการดังนี้

(1) ทบทวนการประเมินหลักสูตรเรื่อง
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(2) ประเมินหลักสูตรการปลูกฝัง

การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้
ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา
กิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้
(3) เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมิน
หลักสูตรเรื่องการปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
(4) นําผลการประเมินหลักสูตรเรื่อง

การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
จากงานหลักสูตรของโรงเรียน และจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับปรุงหลักสูตรฯ
2) งานการเรียนการสอน ปรับการเรียน

เปลี่ยนการสอน โดย

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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(1) เน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอนเพื่อ

ปลูกฝังนักเรียนให้มีทัศนคติ ค่านิยม
จิตสํานึก และพฤติกรรมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
(2) นําศีลธรรมและหลักธรรมทางศาสนา

มาพัฒนาจิตใจนักเรียนเพื่อลดความ
ต้องการในการบริโภคที่เกินความจําเป็น
และไม่เบียดเบียนความสมดุลของระบบ
นิเวศ เช่น การใช้สติและปัญญา(Wisdom)
ญาณปัญญา
3) งานวัดและประเมินผลของโรงเรียน ปรับ

การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือวัด
ที่หลากหลาย โดยเน้นที่การวัดทัศนคติ
ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมของ
นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านสิง่ แวดล้อม
4) งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯเข้าตรวจประเมิน
ความสําเร็จของแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง
ยุทธศาสตร์รองที่ 2.4 : ประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ
(SO)
1) งานโภชนาการของโรงเรียนตรวจสอบ

คุณภาพอาหารสม่ําเสมอและพัฒนา
โรงอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับประเทศและระดับสากล

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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2) งานอาคารสถานที่ของโรงเรียน ดําเนินการ

ตรวจสอบคุณภาพอาคารสถานที่อย่าง
สม่ําเสมอ และพัฒนาอาคารสถานที่ให้ได้
มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล ดังนี้
(1) ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพน้ํา

ในบ่อบําบัดน้ําเสีย
(2) ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพน้ํา

ในตู้น้ําดื่มที่ให้บริการภายในโรงเรียน
(3) ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์

ที่เกี่ยวกับน้ํา เช่น ท่อน้ํา ก๊อกน้ํา โถ
ปัสสาวะ โถส้วม ฯลฯ และเปลี่ยนมาใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้าํ
(4) ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ

อาคารสถานที่
(5) ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง ปลั๊กไฟ

สายไฟฟ้า และเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แผงโซล่าเซลล์
ผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอน ใช้พลังงานทดแทน
หรือพลังงานทางเลือกอื่น
(6) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานการกํากับ

ติดตามและประเมินผล
(7) ติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา

ทุกเดือน
(8) สรุปผลและเผยแพร่การเปรียบเทียบ

สถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ําเป็น
รายเดือนและรายปี แก่ครู นักเรียนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ยุทธศาสตร์หลักที่ 3 : ปรับกระบวนทัศน์
การนําแผนไปปฏิบัตเิ พื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รองที่ 3.1: เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT)
1) มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ร่วมกับองค์การภาครัฐหรือเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม จัดทําโครงการ
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
ให้เป็นโรงเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม
2) โรงเรียนร่วมกับองค์การภาครัฐหรือเอกชน

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจัดทําโครงการ
พัฒนาครูแกนนําและนักเรียนแกนนํา
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3) โรงเรียนพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

ที่โรงเรียนมีอยู่ให้มีคุณภาพมากขึ้น
4) โรงเรียนสร้างเครือข่ายใหม่

ด้านสิ่งแวดล้อม โดยโรงเรียนจัดทํา
ความร่วมมือ(MOU)กับองค์การภายนอก
ที่ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5) มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

จัดโครงการประกวดด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
6) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง

นักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ยุทธศาสตร์รองที่ 3.2 : ปลูกฝังเสริมปัญญา
ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม (WO)
1) บูรณาการแผนการเรียนรู้และจัด

กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เข้าใจ มีทกั ษะ
มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ
(1) การใช้สารเคมีต่างๆ โดยไม่เป็นพิษต่อ

สิ่งแวดล้อมและไม่ทําลายธรรมชาติ
(2) การปล่อยน้ําทิ้ง การทิ้งขยะ และ

การปล่อยมลพิษอย่างถูกวิธี
(3) การใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การใช้และดูแลรักษาอาคารสถานที่

และที่พักอาศัยอย่างถูกวิธี
(5) การใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า

อย่างถูกวิธีและประหยัด
(6) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างประหยัด เช่น การใช้ดิน น้าํ อากาศ
แสงสว่าง พลังงาน สัตว์ และต้นไม้
(7) มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ

การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
โดยดําเนินการดังนี้
1.1) นําระบบสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในปัจจุบันมาเป็นสื่อ
ในการปลูกฝังการเรียนรู้
1.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การปลูกฝังจิตสํานึกและการปรับ
พฤติกรรม เน้นการเรียนรู้มากกว่า

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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การสอน นําศีลธรรมและหลักธรรม

ทางศาสนามาพัฒนาภายในจิตใจนักเรียน
เพื่อลดความต้องการในการบริโภคที่เกิน
ความจําเป็นและไม่เบียดเบียนความสมดุล
ของระบบนิเวศ
1.3) ผลิตสื่อการเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม อาทิ ผลิตเพลงรณรงค์
สิ่งแวดล้อม เกมสิ่งแวดล้อม ชุดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
1.4) ปรับการวัดและประเมินผล

ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการวัดและ
ประเมินผลที่จิตสํานึกและพฤติกรรม
1.5) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
1.6) เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข
2) ร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือเอกชน

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิง่ แวดล้อม
เช่น ภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก
ภาวะอากาศแปรปรวน ปัญหาขยะ
ปัญหาน้ําเสีย มลพิษทางอากาศ ฯลฯ
อย่างต่อเนื่อง
3) บูรณาการสิง่ แวดล้อมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4) ร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือเอกชนจัด

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ที่นักเรียน
มีส่วนร่วมมีการฝึกทักษะฝึกกระบวนการคิด
ฝึกการแก้ปัญหาและปฏิบัติจริงในแหล่ง
เรียนรู้ เช่น ค่ายประหยัดพลังงาน

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ค่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา ค่ายนิเวศวิทยา
ค่ายเทคโนโลยีสะอาดฯลฯ
ยุทธศาสตร์รองที่ 3.3 : เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (SO)
1) ดําเนินการลดวงจรการใช้ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการปล่อย
ของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม โดย
1) ลดการใช้น้ําและไฟฟ้า
2) ลดการใช้กระดาษเพื่อลดวงจร

การทําลายต้นไม้ ไฟฟ้า น้าํ มันและ
พลังงานอื่น รวมถึงลดปัญหาการเกิดขยะ
3) ลดการนําเข้าน้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติก

และผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์พลาสติก
เข้ามาจําหน่ายในโรงเรียนและจัดหาวัสดุทดแทน
4) ใช้วัสดุย่อยสลายง่ายแทนการใช้โฟม
2) ดําเนินการลดปริมาณการปล่อยของเสีย

โดยใช้มาตรการ 3R (Reduce Reuse Recycle) โดย
1) ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า เช่น ใช้กระดาษ

ทั้ง 2 หน้าและนํากลับมาใช้ใหม่
2) รณรงค์การรับประทานอาหารให้หมด

จาน นําเศษอาหารหรือวัสดุย่อยสลายได้
กลับมาใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า
3) ตั้งจุดรองรับขยะในโรงเรียน โดยแยก

ประเภทของขยะ
4) ประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนโดย

ใช้เศษวัสดุ และสิ่งของเหลือใช้

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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5) ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่ายและวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นวัสดุแทนพลาสติก
และโฟม
6) นําวัสดุธรรมชาติมาใช้ทดแทนเคมีภัณฑ์

เช่นน้ํายาทําความสะอาด สารเคมีกาํ จัดแมลง
7) ลดการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มี

บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก
3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
4) การจัดการมลพิษภายในโรงเรียนโดย
1) จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียนเพื่อ
ลดการนํารถเข้าโรงเรียน
2) ปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับสารพิษ
3) เพิ่มพื้นที่สีเขียว
5) นําระบบสื่อสาร สื่อสารมวลชนและการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน
มาเป็นสื่อในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์รองที่ 3.4 : เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการของเสีย (SO)
1) โรงเรียนทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของมาตรการ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติใน
การเลือกซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน
2) โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดน้ําทิ้ง

และการกําจัดขยะภายในโรงเรียน
3) โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษา

อาคารสถานที่และพื้นที่สีเขียวให้สะอาด
ร่มรื่น สวยงามปลอดภัย และเอื้อต่อ

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

การเรียนรู้ให้มากขึ้น
4) โรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษา

อาคารสถานที่และพื้นที่สีเขียว โดยรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
ตอนที่ 5
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จ
ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
เป้าหมายความสําเร็จ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 : ปฏิรูปการวางแผน
เพื่อการพัฒนาสิง่ แวดล้อมทีย่ ั่งยืน
ยุทธศาสตร์รองที่ 1.1: วางแผนการมีส่วน
ร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT)
1) ระดับความพึงพอใจต่อแผนงานพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการของโรงเรียนกับ
ชุมชนอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ยุทธศาสตร์รองที่ 1.2 : เสริมสร้างขีดความ
สามารถการวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ST)
1) แผนงานของทุกโรงเรียนมีเป้าหมาย
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2) บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มากกว่า
ร้อยละ 80 ภายในปีการศึกษา 2559
3) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้ํา ลดลงร้อยละ
10 เมื่อเทียบกับรายจ่ายในเรื่องเดียวกัน
ของปี 2555
4) โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม
ครอบคลุมด้านการอนุรักษ์ดิน น้ํา
พลังงาน สัตว์และป่าไม้ และ 3R
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ยุทธศาสตร์รองที่ 1.3 : พัฒนาการปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (SO)
1) หลักสูตรของโรงเรียนทุกแห่งมีการบูรณา

การที่ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม
จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม
และการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
2) โรงเรียนมีจํานวนแผนงาน โครงการและ

กิจกรรมที่ครอบคลุมการปลูกฝังการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ภายในปีการศึกษา 2559
3) โรงเรียนมีจํานวนแผนงาน โครงการและ

กิจกรรมที่ครอบคลุมการปลูกฝังการใช้
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปีการศึกษา 2559
ยุทธศาสตร์รองที่ 1.4 : วางแผนเพื่อพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล (SO)
1) โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่
มาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 : ยกระดับ
การกํากับติดตามและประเมินผล
เพื่อการพัฒนาสิง่ แวดล้อมทีย่ ั่งยืน
ยุทธศาสตร์รองที่ 2.1: ประเมินผลการมี
ส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT)
1)ผลการประเมินการมีส่วนร่วมและเครือ

ข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีขึ้นไป

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

316

เป้าหมายความสําเร็จ
ยุทธศาสตร์รองที่ 2.2 : วัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (WT)
1) มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่มคี ุณภาพของ

มูลนิธิฯ
2) นักเรียนมีจิตสํานึกและพฤติกรรม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่าร้อยละ 80
ภายในปีการศึกษา 2559
3) บรรลุเป้าหมายด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาโรงเรียน
มากกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2559
4) มีรายงานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมใน SAR
5) ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนทุกแห่ง
มีกระบวนการและผลลัพธ์
ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับดีขึ้นไป
ยุทธศาสตร์รองที่ 2.3 : ปรับวิธี
การประเมินผลเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม (WO)
1) โรงเรียนมีเครื่องมือวัดที่หลากหลาย

ในการประเมินผลเพื่อการปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2) นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติ ค่านิยม

จิตสํานึกและพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์รองที่ 2.4 : ประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสูค่ วามเป็นเลิศ (SO)
1) โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน

โรงอาหารระดับดีมาก

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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2) ความพึงพอใจในคุณภาพอาหารในโรงอาหาร

ของครูและนักเรียนอยู่ในระดับดีขนึ้ ไป
3) โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพน้ําในบ่อบําบัดน้ําเสีย
ระดับประเทศและระดับสากล
4) โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพน้ําในตู้น้ําดื่มที่ให้บริการภายใน
โรงเรียนระดับประเทศและระดับสากล
5) โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพอาคารเรียน
6) ปริมาณการใช้น้ําลดลงร้อยละ 10 เมื่อ

เทียบกับรายจ่ายของปีการศึกษา 2555
7) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 10 เมื่อ

เทียบกับรายจ่ายของปีการศึกษา 2555
ยุทธศาสตร์หลักที่ 3 : ปรับกระบวนทัศน์
การนําแผนไปปฏิบัตเิ พื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์รองที่ 3.1: เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT)
1) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เป็นโรงเรียนแกนนํา

ด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน
2) โรงเรียนมีครูแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างน้อยร้อยละ 3
3) โรงเรียนมีนักเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างน้อยร้อยละ 3
4) โรงเรียนทุกแห่งมีจํานวนเครือข่าย

ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพอย่างน้อย
3 เครือข่ายภายในปีการศึกษา 2559

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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5) มีต้นแบบความสําเร็จด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

การขยายผลอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 เรื่อง
ยุทธศาสตร์รองที่ 3.2 : ปลูกฝัง
เสริมปัญญาฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม (WO)
1) นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติ ค่านิยม

จิตสํานึกและพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2) โรงเรียนมีความร่วมมือกับองค์การภาครัฐ

หรือเอกชนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2 โครงการต่อปี
3) โรงเรียนมีแผนบูรณาการสิ่งแวดล้อมใน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อย 2 แผนต่อปี
4) โรงเรียนมีความร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือ

เอกชนจัดค่ายสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ค่ายต่อปี
ยุทธศาสตร์รองที่ 3.3 : เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (SO)
1) ลดปริมาณการใช้กระดาษ ภายในโรงเรียน

ลงร้อยละ 10 เทียบกับปีการศึกษา 2556
ภายในปีการศึกษา 2559
2) ลดอัตราการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกและวัสดุย่อยสลายยาก
อย่างน้อยร้อยละ 10 เทียบกับปีการศึกษา
2556 ภายในปีการศึกษา 2559
3) ปราศจากโฟมในโรงเรียน ภายในปี

การศึกษา 2559
4) จํานวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อลดลง

ร้อยละ 5 เทียบกับปีการศึกษา 2556
ภายในปีการศึกษา 2559

ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ระดับความ
ระดับความ
ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม
เป็นไปได้
เพื่อการปรับปรุง
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5) โรงเรียนมีพลังงานทดแทนอย่างน้อย

1 อย่าง ภายในปี 2559
6) พื้นที่สีเขียวในโรงเรียนมีสัดส่วนตามเกณฑ์

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
7) ระดับความพึงพอใจของครูผู้ปกครอง

นักเรียน ต่อกลิ่นและมลพิษทางอากาศ
ภายในโรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก
ยุทธศาสตร์รองที่ 3.4 : เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการของเสีย (SO)
เป้าหมายความสําเร็จ
1) ร้อยละ 50 ของโรงเรียนในเครือฯ เป็น

โรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ...............................................
(............................................)
ผู้ประเมิน

“ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่าน”
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รายนามผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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1. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
1. ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์
 เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) ของ
การไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย
2. คุณมัลลิกา ประเสริฐสม
 หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
 ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์
 ประธานอนุกรรมการงานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
5. ภราดา ดร.ชํานาญ เหล่ารักผล
 กรรมการมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 กรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 1 เป็นรายบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
 อาจารย์อาวุโส สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 อาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรติ (Honda Green School) บริษัทเอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด
2. รศ.ดร.วิลาศ นิติวัฒนานนท์
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 อาจารย์ประจําสํานักวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
3. ดร.จงรักษ์ ฐินะกุล
 ผู้อํานวยการส่วนสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการพิเศษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. คุณมัลลิกา ประเสริฐสม
 หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
 ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
6. คุณสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์
 หัวหน้าแผนกพัฒนาสื่อการเรียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
7. คุณกาญจนา ปิยะวัฒน์
 วิทยากร ระดับ 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
8. คุณสุภรา คอยระงับ
 วิทยากร ระดับ 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
9. ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
 ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
10. ภราดา ดร.ชํานาญ เหล่ารักผล
 กรรมการมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 กรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
11. ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
 กรรมการมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
กรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
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12. ภราดาสมพร คงวิมล
 เลขานุการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 รองผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
13. ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา
 หัวหน้างานนโยบายและแผน ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
14. มิสดรุณี ขันโท
 เลขานุการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย
 ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ผู้อํานวยการโรงเรียน
15. ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์
 ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 ประธานอนุกรรมการงานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
16. ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ
 ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
17. ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล
 ผู้อํานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม
18. ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์
 ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
19. ภราดาสอาด สัญลักษณ์
 รองผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
20. ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์
 รองผู้อํานวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์
21. ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์
 รองผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
22. ภราดาพิชิตพล บูรพันธ์
 รองผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

หัวหน้าฝ่าย
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23. มิสขนิษฐา มากรักษา
 หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
24. มาสเตอร์ละเอียด พุ่มพู
 หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
25. มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
26. มิสระเบียบ คําภา
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
27. มาสเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28. มาสเตอร์มณี ครไชยศรี
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม
ครู
29. มิสนิสา แก้วมงคล
 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
 หัวหน้าสํานักงานฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
30. มิสวิภาวรรณ์ ประสิทธิ์ปัญญา
 ครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
31. มิสวิไลรัตน์ เพิ่มพูลบุญ
 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
32. มาสเตอร์ประดิษฐ์ ชัยปรีชา
 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
33. มาสเตอร์มนตรี สุพล
 ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม
34. มิสมาลี อั้งลิ้ม
 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
35. มาสเตอร์บุญสร้าง อิศรเสนา ณ อยุธยา
 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
36. มาสเตอร์เอกสิทธิ์ เมืองหมุด
 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ผู้ปกครอง
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37. คุณยลดา วจีไกรลาส
 ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ
38. คุณมนตรี อิฐวรากร
 ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
39. คุณชันษา เหรียญเสาวภาค
 ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
40. คุณณนวพล แก้วภูมิแห่
 ผู้แทนผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
41. คุณพัชรา แสงวงศ์
 ผู้แทนผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
นักเรียน
42. นายกษิดิศ วจีไกรลาส
 ประธานนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
43. นายอภิชน เสนาพลสิทธิ์
 ประธานนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
44. นายนิติพัฒน์ พิชิตสุรถาวร
 กรรมการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
45. นายศิรวิทย์ น้อยเจริญ
 กรรมการนักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
3. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
 อาจารย์อาวุโส สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 อาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรติ (Honda Green School) บริษัทเอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด
2. ดร.จงรักษ์ ฐินะกุล
 ผู้อํานวยการส่วนสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการพิเศษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์
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 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. คุณมัลลิกา ประเสริฐสม
 หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
 ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5. คุณสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์
 หัวหน้าแผนกพัฒนาสื่อการเรียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
6. คุณกาญจนา ปิยะวัฒน์
 วิทยากร ระดับ 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
7. คุณสุภรา คอยระงับ
 วิทยากร ระดับ 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
8. ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
 ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
9. ภราดา ดร.ชํานาญ เหล่ารักผล
 กรรมการมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
10. ภราดาสมพร คงวิมล
 เลขานุการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 รองผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
11. ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา
 หัวหน้างานนโยบายและแผน ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย

ผู้อํานวยการโรงเรียน
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12. ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ
 ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
13. ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์
 รองผู้อํานวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์
หัวหน้าฝ่าย
14. มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
15. มาสเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ครู
16. มิสนิสา แก้วมงคล
 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
 หัวหน้าสํานักงานฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ผู้ปกครอง
17. คุณยลดา วจีไกรลาส
 ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ
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ภาคผนวก ค
หนังสือขอความร่วมมือในการทําวิจัย
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รศ.ดร.สนานจิตร สุ คนธทรัพย์
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

นายศักดา สกนธวัฒน์
1 พฤษภาคม 2509
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ปีการศึกษา 2520
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2526
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
จากวิทยาลัยแสงธรรม ปีการศึกษา 2531
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2535
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2537
ศาสตรบัณฑิต แขนงวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2539
ศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาประถมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2540
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543

ประสบการณ์การทํางาน
ครูโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ
รองผู้อํานวยการและหัวหน้าสํานักผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ผู้ช่วยฝ่ายปกครองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่
หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ
ครูใหญ่และหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี
ผู้อํานวยการและครูใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
รองผู้อํานวยการและผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ
รองผู้อํานวยการและผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
ตําแหน่งปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย
ผู้อํานวยการและผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ

