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  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม และพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน จํานวน 15 โรงเรียน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผูใ้ห้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนจํานวน 75 คน ครูจํานวน 350 คน 
ผู้ปกครองจํานวน 388 คน นักเรียนจํานวน 373 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 11 คน เคร่ืองมือท่ีใช้           
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์      
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี PNIModified  
และการวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ    
ปานกลาง ตามลําดับดังน้ี 1)ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ 2)ด้านการประเมินผล และ3)ด้านการวางแผน สําหรับ
การบริหารโรงเรียนทุกด้านของการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นการนําแผนไปปฏิบัติของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการนําแผน 
ไปปฏิบัติและการประเมินผลของการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก สภาพท่ีพึงประสงค์ของ  
การบริหารโรงเรียนในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ตามลําดับดังน้ี 1)ด้านการประเมินผล       
2)ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ และ3)ด้านการวางแผน ทุกองค์ประกอบของทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ยกเว้น
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก สภาพการบริหารโรงเรียนท่ีเป็นจุดแข็งและ
โอกาสคือการบริหารโรงเรียนทุกด้านของการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีสภาพเป็นจุดแข็งและ          
ภาวะคุกคามคือการวางแผนของการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวางแผนและ         
การนําแผนไปปฏิบัติของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากน้ีมีสภาพเป็นจุดอ่อนและภาวะคุกคาม 
ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ดังน้ี 
1)ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 2)ยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผล        
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 3)ปรับกระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม      
ท่ีย่ังยืน และ 12 ยุทธศาสตร์รอง 55 วิธีดําเนินการ และ 41 เป้าหมายความสําเร็จ 

  
ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็น     ลายมือช่ือนิสิต  
            ผู้นําทางการศึกษา                      .  
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This study was conducted in descriptive research approach. It aimed to study the authentic 

state and the desirable state, analyze strengths, weaknesses, opportunities and threats and develop 

management strategies of 15 schools under the Saint Gabriel’s Foundation of Thailand to enhance 

sustainable environmental development. The participants comprised of the 75 school administrators, 350 

teachers, 388 parents, 373 students and 11 experts. The instruments used in this study were the 

questionnaire and the strategic evaluation form of feasibility and appropriateness. The data were 

analyzed by frequency, percentage, average, standard deviation, PNI Modifier and content analysis. 

The research findings could be summarized as follows: The authentic state of school 

management in terms of the overall and each aspect was practised at a moderate level covering 

implementation, evaluation, and planning respectively. Every aspect related to fostering environmental 

awareness and participating and environmental network was at the moderate level except the 

implementation related to preserving environment as well as the implementation and the evaluation of 

developing the quality of the environment were at the high level. The desirable state of school 

management was at the highest level both the overall and each aspect covering evaluation, 

implementation, and planning respectively. Every component of all aspects was at the highest level 

except participating and environmental network were at the high level. The strengths and opportunities 

of school management revealed every aspect of developing the quality of the environment.  Strengths 

and threats appeared in planning related to fostering environmental awareness as well as planning and 

implementation of preserving environment. The rest was weaknesses and threats. The appropriateness 

and feasibility of school management strategies comprised of three main strategies: reform planning, 

enhance the monitoring and evaluation, and improve the paradigm shift the implementation. In addition,   

there were 12 sub-strategies, 55 directions and 41 key success targets. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สําเร็จลุล่วงด้วยดีจากความกรุณาอย่างสูงของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์     
อุสาโห อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ที่ถ่ายทอดความรู้ ให้คําปรึกษาและเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลา   
ในการทําวิทยานิพนธ์ 

ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองสิน วิเศษศิริ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล กรรมการสอบวิทยานิพนธ์        
ดร.จงรักษ์ ฐินะกุล ผู้อํานวยการส่วนสื่อสารส่ิงแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีตรวจสอบ
และให้ข้อแนะนําอันเป็นประโยชนใ์นการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่กรุณาตรวจเคร่ืองมือวิจัย ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ตลอดจนให้ ข้อคิดเห็น               
อันเป็นประโยชน์สู่การค้นพบทางการวิจัย  

ขอบพระคุณคณาจารย์ผู้สอนประจําหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณาจารย์สาขาวิชาอื่น และคณาจารย์จากภายนอกที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้อันมีคุณค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย 

ขอบพระคุณมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยที่ให้ทุนการศึกษาและทุนการวิจัย 
ขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยทั้ง 15 โรงเรียน       
ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทําวิทยานิพนธ์ และขอบพระคุณโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์   
ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้เคร่ืองมือวิจัย 

ขอบคุณมาสเตอร์ณัฐพัฒน์ มงคลวรกิจชัย คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และ         
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ท่ีให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการทําวิทยานิพนธ์และให้กําลังใจผู้วิจัยด้วยดี
ตลอดมา 

ขอบคุณดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และดร.อาทิพย์ สอนสุ จิตรา หัวหน้างานนโยบายและแผน               
ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ท่ีให้คําแนะนําและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทํา
วิทยานิพนธ์ 

คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบแด่ คุณย่า คุณพ่อคุณแม่ พี่น้อง อง-บา     
อากู๋-อาอี๊ ท่ีให้รากฐานและคุณค่าของการศึกษา และคุณครูทุกท่านที่ได้ปลูกฝังให้มีความมุ่งมั่น             
และพากเพียรในการศึกษา  
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บทนาํ 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของการวิจัย 
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกกําลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม อันมีสาเหตุ

ส่วนหน่ึงมาจากการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยผลาญทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
และยาวนาน จนทําให้ทรัพยากรธรรมชาติค่อยๆ ร่อยหรอลง ในขณะเดียวกันยังปล่อยของเสียจาก
กระบวนการผลิตมาทําลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งเป็นการพัฒนาท่ีไม่สมดุลและไม่ย่ังยืน (พระธรรมปิฎก 
ป.อ.ปยุตโต, 2543: 33) อีกสาเหตุหน่ึงเกิดจากคนท่ีบริโภคมากเกินความจําเป็นและคนก็ยังปล่อยของเสีย
มาทําลายสิ่งแวดล้อม (พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์, 2553: 24) ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก 
สภาพภูมิอากาศแปรปรวน การสูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ       
เกิดมหันตภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ มาบ่อยขึ้นเร่ือยๆ และสร้างภัยพิบัติหนักหน่วงขึ้นเร่ือยๆในทุกทวีป    
ท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว สึนามิ ดินถล่ม  ภัยแล้ง ไฟป่า ฯลฯ ซึ่งขณะน้ี     
คนกําลังเผชิญกับภัยพิบัติเหล่าน้ีมากขึ้นเร่ือยๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ชีวิต และทรัพย์สินของคน
อย่างมากมายมหาศาล  

จากวิกฤตสิ่งแวดล้อมดังท่ีกล่าวข้างต้น มีหลายองค์การท้ังระดับนานาชาติและในประเทศไทย       
ท่ีเพียรพยายามแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมต้ังแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เช่น  

1. ความพยายามเสนอทิศทางการดําเนินงานในรูปของ “แผน” เช่น แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) 
ขององค์การสหประชาชาติ แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งอาเซียน ฉบับท่ี 1-2 ของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5-11 ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนหลักสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน พ.ศ.2551-2555 
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. ความพยายามนําเสนอ “หลักการในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน” ขององค์การสิ่งแวดล้อม
โลก องค์การยูเนสโก องค์การกรีนพีซ มูลนิธิโลกสีเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สมาคมสร้างสรรค์ไทย 
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 

3. ความพยายามเสนอแนวปฏิบัตโิดยการกําหนดเป็น “ตัวบ่งช้ีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน” ของ
องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก ภาคีการเรียนรู้สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนของออนตาริโอ ประเทศแคนาดา 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

4. ความพยายามนําเสนอแนวปฏิบัตโิดยการกําหนดเป็น “เกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม” 
อาทิ เกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังเกณฑ์   
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การประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม” อาทิ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 ของ
องค์การมาตรฐานสากล เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม    
เฉลิมพระเกียรติของบริษัทเอเช่ียนฮอนด้า มอเตอร์ จํากัด เกณฑ์การประเมินโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง  

5. ความพยายามในการนําเสนอเป็น “กฎหมาย” อาทิ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

แม้ว่าจะมีความพยายามในการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมจากหลายองค์การดังท่ีกล่าวข้างต้น    
แต่ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมก็ยังคงอยู่ และดูเหมือนว่านับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น ดังรายงาน       
การประชุมของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการประชุมของ
นักวิทยาศาสตร์กว่า 2,500 คนจาก 130 ประเทศว่าในรอบ 50 ปีท่ีผ่านมาเกิดภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ 
และในศตวรรษท่ี 21 น้ี อุณหภูมิของโลกจะเพ่ิมสูงขึ้น 1.8 - 4 องศาเซลเซียส ซึ่งจะส่งผลกระทบให้นํ้าแข็ง 
ในทะเลท่ีขั้วโลกเหนืออาจละลายหมดภายในปี ค.ศ.2100 และจะส่งผลให้เกิดพายุหมุนในเขตร้อนรุนแรงขึ้น 
รวมถึงคาดการณ์ว่าระดับนํ้าทะเลจะเพ่ิมสูงขึ้น 18 ถึง 59 เซนติเมตรในศตวรรษน้ี  (ผู้จัดการออนไลน์, 
2550: ออนไลน์) สอดคล้องกับสํานักงานบริหารอวกาศและมหาสมุทรแห่งชาติของสหรัฐ ระบุว่า นับจากปี 
2535 โลกร้อนขึ้นโดยเฉลี่ย 0.32 องศาเซลเซียสต่อปี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการสําคัญท่ีกักเก็บ
ความร้อนในช้ันบรรยากาศโลกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 สอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติท่ีระบุว่า นับจากปี 
2535 ภัยธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว พายุ อุณหภูมิแปรปรวนและนํ้าท่วมได้สร้างความเดือดร้อน           
แก่ประชากรโลก 4,400 ล้านคน มีผู้เสียชีวิต 1.3 ล้านคน สร้างความเสียหาย 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
พื้นท่ีป่าดั้งเดิมของโลกได้หดหายไปประมาณ 1,850 ล้านไร่ (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, 2552: ออนไลน์) 
สอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมไทย ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 ว่า     
ผลการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดระยะเวลา 50 ปีท่ีผ่านมา 
สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศจากประเทศด้อยพัฒนากลายเป็นประเทศกําลังพัฒนา แต่เมื่อย่ิงพัฒนา
ก็ย่ิงทําให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหามากขึ้น เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสิ้นเปลือง ต่อเนื่องและยาวนาน แล้วยังปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม อาทิ พื้นท่ีป่าตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีจะรักษาสมดุลของระบบนิเวศ คุณภาพดินเสื่อมโทรม ปริมาณและ
คุณภาพนํ้าลดลง ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้นและได้รับการกําจัดอย่างถูกวิธีน้อย เกิดปัญหาโลกร้อน 
และมีความเสี่ยงสูงจากโรคระบาดใหม่ ๆ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
[สศช.], 2554: 9-10) สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ (พ.ศ. 2545-2559 ท่ีระบุถึงปัญหาของ        
การพัฒนาประเทศท่ีมุ่งขยายภาคอุตสาหกรรม จนทําให้ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ขาดแคลน
ทรัพยากรนํ้า พลังงาน นํ้ามัน ป่าไม้ และท่ีดิน ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของระบบนิเวศ และก่อปัญหา
มลพิษต่อสภาวะแวดล้อมท้ังในเมืองและชนบท (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 15) 
สอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษในช่วงทศวรรษ        
ท่ีผ่านมาว่า คุณภาพนํ้าโดยภาพรวมท่ัวประเทศลดลงเร่ือย ๆ คุณภาพอากาศในบริเวณริมถนนของ
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่มีฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
การกําจัดขยะอย่างถูกวิธีมีน้อย รวมท้ังปริมาณของเสียอันตรายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (กระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ทส.], 2555ก: 4-9) ดังน้ันประเทศไทยจึงอยู่ในสภาพ “เศรษฐกิจดี 
สิ่งแวดล้อมมีปัญหา เป็นการพัฒนาท่ีไม่ย่ังยืน” สอดคล้องกับผลการวิจัยของดนัย กิติภรณ์ (2544:140-144) 
ว่าประเทศไทยมีการพัฒนาท่ีไม่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน เพราะค่าดัชนีการพัฒนาด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมลดลงอย่างต่อเนื่อง และสวนทางกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  

จาก ช่องว่างซึ่ ง เ ป็นปัญหาวิกฤตสิ่ งแวดล้อมท่ี ยังคงมีอ ยู่ ในปัจจุ บัน  และ นับวันจะ ย่ิง                  
ทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือย ๆ โดย “คน” เป็นผู้ก่อปัญหาและ “คน” เป็นผู้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม ดังน้ันจึงมีความจําเป็นท่ีจะหาทางรอดของวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพราะถ้า
สามารถแก้ปัญหาได้จะเกิดคุณอนันต์ต่อประเทศไทยและโลกท่ีเราอาศัยอยู่ แต่ถ้าปล่อยให้ปัญหาทวี     
ความรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ โดยไม่คิดแกไ้ข โอกาสการแก้วิกฤตสิ่งแวดล้อมย่ิงจะยากขึ้นและอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมหันต์ ดังน้ันคงไม่มีเวลาปล่อยให้วิกฤตน้ีเพ่ิมขึ้นทุกๆ วัน จากปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม   
ท่ีกล่าวมา ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจาก “คน” ท่ีได้ผ่านกระบวนการศึกษาในโรงเรียน น่ันแสดงถึงว่าการบริหาร
โรงเรียนท่ีผ่านมา น่าจะมีปัญหาการบริหารโรงเรียนในด้านสิ่งแวดล้อม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพบว่า มีการเสนอทางรอดจากวิกฤตสิ่งแวดล้อม เช่น                    
1.Education Approach คือ นําการศึกษามาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ซึ่งเป็นแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ องค์การยูเนสโกและองค์การสิ่งแวดล้อมโลก 
โดยองค์การสหประชาชาติได้เสนอทางรอดของวิกฤตสิ่งแวดล้อมไว้ในแผนปฏิบัติการท่ี 21 ว่า “การศึกษา
เป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการเสริมสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียนต้องมี
จุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความตระหนักในปัญหาอันเกิดจากการพัฒนา        
มีทักษะและพฤติกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในทุกรายวิชา” 
(Ontario Learning for Sustainability Partnership [OLSP],1996) ส่วนองค์การยูเนสโกได้นําแผนปฏิบัติการ    
ท่ี 21 ขององค์การสหประชาชาติมากําหนดให้ปี ค.ศ. 2005-2014 เป็นทศวรรษแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วย
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (United Nations Educational, Scientific and Cultural [UNESCO], 2005) 
และได้เสนอทางรอดของวิกฤตสิ่งแวดล้อม (UNESCO, 2007 : online) คือ การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
เป็นเร่ืองจําเป็นไมใ่ช่ทางเลือก และการศึกษาเป็นความหวังท่ีดีท่ีสุดของมนุษยชาติในการบรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน ซึ่งทางรอดของวิกฤตสิ่งแวดล้อมดังกล่าวสอดคล้องกับองค์การสิ่งแวดล้อมโลก (United 
Nations Environment Programme [UNEP], 2010: 6) ท่ีระบุว่า ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน
และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้บรรลุได้ คือ “คน” และการพัฒนาคนต้องพัฒนาต้ังแต่เป็นเยาว์วัย โดยใช้
การศึกษามาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และจิตสํานึกในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ท่ีย่ังยืน โดยเสนอแนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ประกอบด้วย 1. การจัดการศึกษา  
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 2. การปรับกระบวนทัศน์ในการสร้างค่านิยมสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม     
ท่ีย่ังยืน 3. การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. การพัฒนา
หลักสูตรการฝึกหัดครูเพื่อนํามาสอนสิ่งแวดล้อมสําหรับนักเรียน 5. การพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นต้นแบบ
ด้านสิ่งแวดล้อม 2.Voluntary Approach คือ นําคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนและ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (UNEP, 2010: 6-7) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการบริหารจัดการเป็นการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับองค์การยูเนสโก (UNESCO, 2007 : online) ท่ีกล่าวว่า การพัฒนาสิ่งแวดล้อม



4 

 

ท่ีย่ังยืนเป็นหน้าท่ีของทุกคน และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศท่ีได้กําหนดให้มีการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 66 และ 67 
ว่า“บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนย่อมมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน” และกําหนด
เพ่ิมในมาตรา 85 ว่า “รัฐต้องสง่เสริม บํารุงรักษา คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทาง         
การดําเนินงาน” (สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550: ออนไลน์) สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของ     
หลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับทฤษฎีองค์การเชิงระบบความร่วมมือของ Barnard (1938) สอดคล้องกับ    
ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ Argyris (1964) สอดคล้องกับหลักการการมีส่วนร่วมของ Likert (1961)           
3.Policy Approach คือ ใช้นโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 4.Economic Approach คือ 
นําหลักเศรษฐศาสตร์มาเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน   

แต่ทว่าผลการวิจัยท่ีผ่านมากลับพบว่า โรงเรียนซึ่งเป็นองค์การทางการศึกษาท่ีพัฒนาคนกลับใช้
แนวคิดและทฤษฎีท้ัง 4 Approach น้อย และโรงเรียนให้ความสนใจ ให้ความสําคัญ และเข้ามามีส่วนร่วม     
ในด้านสิ่งแวดล้อมน้อย ดังปรากฏในผลวิจัยของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าบุคลากรในสถานศึกษาขาดความรู้และไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังพบปัญหา
ระดับมากด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเร่ืองสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารงานสิ่งแวดล้อม   
ในสถานศึกษาและด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ [ศธ.], 2545ก) 
สอดคล้องกับผลวิจัยของคงศักดิ์ ธาตุทองและงามนิตย์ ธาตุทอง (2550) ว่าโรงเรียนได้ให้ความสําคัญ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมศึกษาน้อย การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูและนักเรียน        
อยู่ระดับตํ่ามาก สอดคล้องกับผลวิจัยของ ประสาน ตังสิกบุตร ไพบูลย์ อุปันโน และรัชชุกาญจน์ ทองถาวร 
(2550) ว่าโรงเรียนไม่ให้ความสนใจอย่างจริงจังท่ีจะพัฒนาครูให้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและ
จริงจัง ความร่วมมือกับชุมชนส่วนใหญ่เป็นการขอการสนับสนุนด้านทรัพยากรเท่าน้ัน ไม่เน้นด้านวิชาการ
หรือภูมิปัญญาชุมชนมากนัก รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน         
และผู้เรียนกับชุมชนอื่นท่ีเกี่ยวข้องแทบไม่มีเลย การจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมส่วนใหญ่สอนให้
ผู้เรียนเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับมหภาค แต่ไม่สามารถสอนในเร่ืองการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม      
ในชุมชนท้องถิ่นได้เลย น่ีคือปัญหาการบริหารการศึกษา  

อย่างไรก็ตาม มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์การทางการศึกษาของนักบวชชาย    
คณะเซนต์คาเบรียลในนิกายโรมันคาทอลิก ท่ีมีพันธกิจหลักคือ “จัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน” ได้ตระหนัก
ว่าสมาชิกเป็นผู้ก่อปัญหาและสมาชิกเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม จึงนําแนวคิดการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมมากําหนดไวใ้นเป้าหมายและคุณค่าหลักในแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2553-2558) เพื่อเป็นทิศทางให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
นําไปปฏิบัติ แต่แผนยุทธศาสตร์น้ียังขาดยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ต่อมาในปี พ.ศ. 2554  สํานักงานใหญ่     
คณะเซนต์คาเบรียล ประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลีได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก 
และตระหนักถึงความต้องการจําเป็นเร่งด่วนในการมีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก จึงกําหนดให้เป็น
วาระหน่ึงในการประชุมสมัชชาคณะเซนต์คาเบรียล คร้ังท่ี 31  ณ  สํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล 
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ประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลี  โดยกําหนดนโยบายให้สมาชิก 15 แขวงใน 32 ประเทศ เข้ามามีส่วนร่วม     
ในการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและระดับโลก พร้อมท้ังเสนอแนะให้แต่ละประเทศได้หา
แนวทางใหม่อย่างสร้างสรรค์ เช่น นําเสนอโครงสร้าง นโยบาย หรือยุทธศาสตร์ใหม่ๆ เป็นต้น (Brothers of Saint 
Gabriel [BSG], 2011 : 29-34)  สอดคล้องกับ UNEP (2010) ท่ีเสนอแนวคิดการศึกษากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
ท่ีย่ังยืนว่า “ควรกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” สอดคล้องกับ 
Ellsworth (2000) ท่ีกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจะสําเร็จได้น้ัน ต้องการยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม
เพื่อให้มีประสิทธิภาพท่ีสอดคล้องกับบริบทและความคาดหวังของสังคม อน่ึงกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครู   
ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ข) ดังน้ันผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่จําเป็นต้องเป็นผู้นํา            
การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
 จากสภาพดังกล่าวข้างต้น ทําให้มีความจําเป็นในการศึกษายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน เพื่อค้นพบ
“ยุทธศาสตร์ใหม่และองค์ความรู้ใหม่” ในศาสตร์บริหารการศึกษาท่ีจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์             
ในการขับเคลื่อนให้ทุกโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้หันมาสนใจ             
ให้ความสําคัญ และมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน เพื่อให้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมค่อย ๆ ลดลงและเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และสามารถนํายุทธศาสตร์มาพัฒนา
โรงเรียน ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนภายในโรงเรียน 
อันเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนของประเทศไทยและของโลก 

 

คําถามการวิจัย    

1. สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนเป็นอย่างไร 

2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ          
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนเป็นอย่างไร 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย             
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนควรเป็นอย่างไร 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ   

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน      
2. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียน ในเครือมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน     
3. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน     



6 

 

ขอบเขตการวิจัย  
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยทําการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน เพื่อนํามาศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์     
ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน แล้วนํามาวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
สําหรับนํามาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาตามขอบข่ายงานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เฉพาะงานหลักสูตร งานการเรียนการสอน งานวัดและประเมินผล งานนโยบายและแผน 
งานอาคารสถานท่ี และงานโภชนาการเท่าน้ัน 
 สิ่งแวดล้อมท่ีทําการศึกษา คือ สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเรียกว่า ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ประกอบด้วย ดิน นํ้า อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์ ต้นไม้ กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีคน
สร้างขึ้น ประกอบด้วย นํ้าอุปโภคบริโภค อาหาร ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี 
อาคารสถานท่ี นํ้าเสีย ขยะ และมลพิษ 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
จํานวน 15 โรงเรียน สําหรับการเก็บข้อมูลจากครูนั้น เก็บข้อมูลเฉพาะครูชาวไทยเท่าน้ัน 

3. ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการวิจัย คือ  ปีการศึกษา 2555  
 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  หมายถึง โรงเรียนเอกชนท่ีอยู่

ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  หมายถึง  

แนวทางเชิงรุกท่ีใช้ในการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล ตามขอบข่ายงานหลักสูตร       
งานการเรียนการสอน งานวัดและประเมินผล งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานท่ี และงานโภชนาการ
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 

การวางแผน หมายถึง การออกแบบหลักสูตร การจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรม           

ในแผนปฏิบัติการประจําปีไว้ล่วงหน้า โดยการออกแบบหลักสูตร ประกอบด้วย การจัดทําจุดประสงค์      
การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม และการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ 
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การนําแผนไปปฏิบัติ หมายถึง การนําหลักสูตรไปใช้ การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการและ

กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปี โดยการนําหลักสูตรไปใช้ ประกอบด้วย การจัดทําแผนการเรียนรู้           
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเตรียมครู/สถานท่ี/สื่อการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ สําหรับ    
การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม ประกอบด้วยการกําหนดผู้รับผิดชอบ การจัดทําปฏิทิน
ปฏิบัติงาน การอนุมัติและใช้งบประมาณเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด   

การประเมินผล หมายถึง การประเมินหลักสูตร การตรวจสอบและการประเมินความสําเร็จ     

ของวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจําปี และการนําผลประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี  

 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด ประกอบด้วย     
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม         
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม  

การปลูกฝังการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพท่ีคนสร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อันประกอบด้วย การใช้ดิน นํ้า อากาศ แสงสว่าง 
พลังงาน สัตว์ ต้นไม้ นํ้าอุปโภคบริโภค อาหาร ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี 
อาคารสถานท่ี รวมถึงการปล่อยนํ้าเสีย ขยะ และมลพิษมาทําลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด พร้อมท้ัง             
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่

ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป อันประกอบด้วย การอนุรักษ์ดิน การอนุรักษ์นํ้า การอนุรักษ์พลังงาน          
การอนุรักษ์สัตว์ การอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนํากลับมาใช้ซ้ํา 
การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน  

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อทําให้นํ้าดื่ม อาหาร

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ โรงอาหาร การจัดการนํ้าเสีย การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษภายใน
โรงเรียนมีคุณภาพ และการปรับปรุงอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย และ
เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครองและ

นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
โรงเรียน และจัดทําโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รวมถึงการมีเครือข่ายความร่วมมือ   
ด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมกับชุมชน หน่วยงาน องค์การภาครัฐหรือเอกชน       
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน เพื่อนํามา
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย สําหรับการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ   
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยมีรายละเอียดของ     
กรอบแนวคิดดังน้ี 

 1. การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้จาก            

การวิเคราะห์แนวคิดกระบวนการบริหาร ดังน้ี 
  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) 

 ท้ังน้ี การบริหารโรงเรียนในการวิจัยน้ี ใช้กรอบตามขอบข่ายงานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (มซค., 2552) ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อันประกอบด้วย  

1. งานหลักสูตร  
2. งานการเรียนการสอน  
3. งานวัดและประเมินผล  
4. งานนโยบายและแผน  
5. งานอาคารสถานท่ี  
6. งานโภชนาการ 

 2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
    ศึกษาว่ามีองค์การใดท่ีนําเสนอแนวคิดเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนไว้บ้าง โดย  

แต่ละองค์การทําอะไรไปบ้างแล้ว ทําแคไ่หน อย่างไร หลังจากน้ันเลือกแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ขององค์การท่ีนําเสนอแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา แล้วเลือกแนวคิดขององค์การท่ีนําเสนอแนวคิด
การศึกษากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนในรูปแบบของแผน ตัวบ่งช้ีหรือเกณฑ์ประเมินโรงเรียน        
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในเครือฯ โดยนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิด 
ดังน้ี 
  2.1 แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนขององค์การระดับนานาชาติ  

 2.1.1 องค์การสิ่งแวดล้อมโลก (United Nations Environment Programme [UNEP], 2011) 
 2.1.2 ภาคีการเรียนรู้สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนของออนตาริโอ ประเทศแคนาดา (Ontario 

Learning for Sustainability Partnership [OLSP], 1996) 
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 2.2 แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนขององค์การในคณะเซนต์คาเบรียล โดยใช้แนวคิด
ของสํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล ประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลี (Brothers of Saint Gabriel [BSG], 2011) 

 2.3  แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนจากแผนระดับชาติของประเทศไทย  
 2.3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 ของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช., 2554) 
 2.3.2 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 ของกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส., 2555ค) 
  2.4. แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนจากเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมขององค์การ

ประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  
 2.4.1 เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่ งแวดล้อม          

เฉลิมพระเกียรติ ของบริษัท เอเช่ียนฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด (อฮม., 2555) 
  2.4.2 เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในโครงการโรงเรียนสีเขียว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.,2555ก)  

   2.4.3 เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานของ       
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน., 2553) 
 จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนข้างต้น นํามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์        
เพื่อกําหนดเป็นแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ดังน้ี 

 1. การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
 2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 3. การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
 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 โดยนําเสนอในภาพท่ี 1.1 ประกอบด้วย  
  1. การวิเคราะห์ SWOT โดยใช้ค่า PNIModified  
  2. การกําหนดยุทธศาสตร์ โดยใช้ TOWS Matrix 
  3. การปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและ            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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     ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
                    แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
 
 
 

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

การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธ ิ

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. งานอาคารสถานท่ี 
6. งานโภชนาการ 

การพัฒนายุทธศาสตร์การบรหิารโรงเรียนในเครือฯ 
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 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรยีนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ออกแบบวิธีดําเนินการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ       
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน    

3. ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย         
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน     

4. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  

5. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย      
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ประโยชน์เชิงวิชาการ  

1.1  ได้องค์ความรู้ใหม่ คือ ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

1.2  นิสิตนักศึกษาสามารถนําผลการวิจัยไปศึกษา วิเคราะห์และพัฒนางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนให้ก้าวหน้ามากขึ้นในอนาคต 
     2.  ประโยชน์สําหรับผูใ้ช้ยุทธศาสตร์และผู้รับประโยชน์จากการใช้ยุทธศาสตร์  

2.1  มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สามารถนํายุทธศาสตร์ไปกําหนดนโยบายหรือ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2553-2558) ในการขับเคลื่อน  
ให้ทุกโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้หันมาสนใจ ให้ความสําคัญและ         
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

2.2 ผู้อํานวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สามารถ         
นํายุทธศาสตร์ไปเป็นแนวทางในการจัดทําหรือปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน      
ให้สามารถเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

2.3 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม ความตระหนักรู้ จิตสํานึกและพฤติกรรม    
ในการเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  

2.4 นักเรียนลดการสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม และได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมน้อยลง  
2.5  นักเรียนได้รับคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น 
2.6 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและ     

เพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ดีขึ้น 
2.7 โรงเรียนอื่นท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน สามารถนํายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 



บทที่ 2 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์         

การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ท่ีย่ังยืน มีสาระสําคัญมาเสนอ ดังน้ี 

1.  การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
2.  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
3.  การพัฒนายุทธศาสตร์ 
4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
    ท่ีย่ังยืน 
 

1. การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

1.1  แนวคิดการบรหิารโรงเรยีน  
พัฒนาการของการบริหารเร่ิมขึ้นในต้นศตวรรษท่ี 20 โดยเร่ิมจากแนวคิดการบริหาร    

เชิงวิทยาศาสตร์ท่ีให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยทําการวิเคราะห์ภาระงาน      
(Job Analysis) ท่ีผู้บริหารปฏิบัติเทียบกับผลผลิตทางการศึกษา ต่อมาการบริหารการศึกษาได้นําแนวคิด        
การบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ท่ีให้ความสําคัญกับการนําประชาธิปไตยมาใช้ในการบริหาร โดยเปิดโอกาสให้
ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม หลังจากน้ันการบริหารการศึกษาได้นําแนวคิด        
การบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ท่ีให้ความสําคัญกับทักษะของผู้บริหาร พฤติกรรมผู้นํา การจัดระบบและ
การบริหารเชิงระบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา         
มีส่วนร่วมและตรวจสอบ ต่อมาได้มีทฤษฎีการบริหารการศึกษาท่ีเกิดขึ้นใหม่มากมาย อาทิ การบริหาร   
แบบมีส่วนร่วม การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริหารเชิงสถานการณ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง         
การบริหารความขัดแย้ง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการท่ีดี
หรือธรรมาภิบาล การบริหารผลปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร แต่ยังไม่มีทฤษฎีใดท่ีสมบูรณ์แบบ ดังน้ัน
ผู้บริหารการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องประยุกต์หลายแนวคิดและหลายทฤษฎีมาบริหารโรงเรียน (ประยูร      
ศรีประสาธน์, 2553: 30-45)  

    โรงเรียนซึ่งถือเป็นองค์การท่ีกลุ่มคนมารวมตัวกันภายใต้การบริหารของโรงเรียน          
เพื่อร่วมกันดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง โดยใช้กระบวนการบริหาร 
ทรัพยากร ศาสตร์และศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังโรงเรียน
เป็นทิศทางในการทํางาน และเป็นทิศทางของการนําทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในโรงเรียน 
สําหรับโครงสร้างการบริหารโรงเรียนถือเป็นระบบท่ีให้ความสําคัญกับคนว่า ใครมีความสําคัญ ใครเป็น
หัวหน้า ใครเป็นลูกน้อง ใครเป็นผู้ออกคําส่ัง ใครเป็นผู้รับคําส่ัง โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนจะเป็น   
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สิ่งท่ีทําให้เห็นระบบงานท้ังหมดของโรงเรียนว่าเร่ิมต้นจากไหน ส่งต่อไปท่ีใคร และสิ้นสุดท่ีใด โครงสร้างของ
โรงเรียนอาจจะถูกจัดลําดับโดยให้ความสําคัญกับคนหรือกับงาน สําหรับกระบวนการบริหารโรงเรียนน้ัน 
ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการบริหารโรงเรียน เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มี          
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความสุข สําหรับการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโดยใช้กระบวนการบริหาร
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน ซึ่งมีผูใ้ห้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารดังน้ี 

    Fayol (1916) วิศวกรชาวฝร่ังเศส เป็นเจ้าของแนวความคิดของการบริหารงานตามหน้าท่ี 
โดยใช้กระบวนการ  POCCC  ประกอบด้วย 

    P - Planning (การวางแผน) 
    O - Organizing (การจัดองคก์าร/การแบ่งงาน/การจัดสายบังคับบัญชา) 
    C - Commanding (การบังคบับัญชา/การส่ังการให้ปฏิบัติ) 
    C - Coordinating (การประสานงาน) 
    C - Controlling (การควบคุมให้เป็นไปตามแผน) 
    Gulick & Urwick (1936) นําเสนอกระบวนการบริหารโดยใช้ POSDCORB Model 

ประกอบด้วย                  
    P - Planning (การวางแผน)  
    O - Organizing (การจัดองคก์าร/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/การจัดสายบังคบับัญชา) 
    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 สรุปได้ดังตารางท่ี 2.1 และตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางวิเคราะห์กระบวนการบริหาร 

แนวคดิกระบวนการบริหาร วิเคราะห์แนวคิด 

1. กระบวนการ POCCC  ของ Fayol (1916) ประกอบด้วย 

P - Planning (การวางแผน) 
O - Organizing (การจัดองค์การ/การแบ่งงาน/การจัดสายบังคบับัญชา) 
C - Commanding (การบังคับบัญชา/การส่ังการให้ปฏิบัติ) 

C - Coordinating (การประสานงาน) 

C - Controlling (การควบคุมให้เป็นไปตามแผน) 

 
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/การจัดสายบังคบับัญชา) 
S - Staffing (การเลือกสรรบุคลากรและมอบหมายผู้รับผิดชอบ) 
D - Directing (การกํากับติดตาม/การอํานวยการ) 
CO - Coordinating (การประสานงาน) 
R - Reporting (การรายงาน) 
B - Budgeting (การจัดทํางบประมาณ) 

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

3.  กระบวนการ PODCC  ของ Sears (1950) ประกอบด้วย 

P - Planning (การวางแผน) 
O - Organizing (การจัดองค์การ/การแบ่งงาน/การจัดสายบังคบับัญชา) 
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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ตารางท่ี 2.2 ตารางสังเคราะห์กระบวนการบริหาร 

 
แนวคิดกระบวนการบริหาร Fayol (1916) 

Gulick & 
Urwick (1936) 

Sears (1950) 
Deming 
(1993) 

1. Planning Planning Planning Planning Plan 

 
 
2. Implementation 

Organizing Organizing Organizing  

Commanding    

Coordinating Coordinating Coordinating  

 Staffing   

 Budgeting   

   Do 

 
3. Evaluation 

Controlling  Controlling  

 Directing Directing  

 Reporting   

   Check 

   Action 

 
จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหาร ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนํามากําหนดเป็นนิยาม

การบริหารโรงเรียน คือ กระบวนการบริหารโรงเรียนต้ังแต่ การวางแผน (Planning) การนําแผนไปปฏิบัติ 
(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) การจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

P - Planning (การวางแผน)   
 คําว่า Plan มาจากคําภาษาละตินว่า planum โดยพจนานุกรมออกฟอร์ดไดใ้ห้ความหมายของคําว่า 
planum หมายถึง การกําหนดแบบฟอร์มในทางราบ เช่น แผนท่ีและแบบพิมพ์เขียวของสิ่งก่อสร้าง ต่อมา   
การวางแผนได้นํามาใช้ในองค์การท้ังภาครัฐและเอกชนมากขึ้น ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมาย   
การวางแผน ไว้ดังน้ี 

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 โดยการวางแผนจะเป็นช่องทางท่ีจะนําไปสู่วัตถุประสงค์   
ท่ีต้องการในอนาคต 

Simon, Smithburg and Thompson (1961: 423-442) ให้ความหมายการวางแผน คือการดําเนิน
กิจกรรม ข้อเสนอ และวิธีการต่างๆ ท่ีจะต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จในอนาคต โดยจะต้อง                
มีการควบคุมกระบวนการดําเนินการ 
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Hicks and Gullett (1981: 248) ให้ความหมายการวางแผนว่าเป็นหน้าท่ีประการแรกทางการบริหาร
ท่ีจะกระทําเพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ และการวางแผนท่ีจะให้เกิดผลสําเร็จน้ัน ต้อง              
มีการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต การตัดสินใจในปัจจุบันและประเมินผลในอนาคต 

Wohlstetter (1964: 125-126) ให้ความหมายการวางแผน คือ สิ่งจําเป็นในการตัดสินใจและจะต้อง
ดําเนินการก่อนท่ีจะมีการกระทํา การวางแผนเป็นเร่ืองท่ีต้องทําอย่างต่อเนื่องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ สามารถ
ทํานายการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ และสามารถตอบได้ว่า แผนงานขององค์การคืออะไร และวิธีท่ีดีท่ีสุด   
ท่ีจะทําให้องค์การประสบผลสําเร็จคืออะไร  

Robbins (1980: 7, 421) ให้ความหมายการวางแผน คือ การกําหนดวัตถุประสงค์และวิธีการท่ีจะ
ทําให้วัตถุประสงค์สัมฤทธ์ิผลไว้ล่วงหน้า โดยการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะต้องทําอะไร ทําเมื่อไร และใครจะ
เป็นผู้ทํา การวางแผนท่ีประสบผลสําเร็จจะต้องมุ่งลดผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น         
ในองค์การท้ังระยะสั้นและระยะยาว  

Robbins and Coulter (2008) ให้ความหมายการวางแผน คือ การกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
และยุทธศาสตร์ขององค์การ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ โดยบูรณาการและประสานกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องให้เป็น
หน่ึงเดียวกัน การวางแผนจึงเกี่ยวข้องท้ังเป้าหมายและวิธีการ 

Hellriegel and Slocum (1989: 259) ให้ความหมายการวางแผน คือ กระบวนการปฏิบัติงาน    
อย่างเป็นทางการ อันประกอบด้วย การเลือกภารกิจขององค์การท้ังในระยะสั้นและระยะยาว การจําแนก
หรือคัดแยกวัตถุประสงค์ตามงาน รวมท้ังวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ 
และการเลือกยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
 Dessler (1999: 95) ให้ความหมายการวางแผน คือ กระบวนการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และชุดกิจกรรมเพื่อนําสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย 
 นอกจากน้ีในขั้นตอนการวางแผนหลักสูตรหรือท่ีเรียกว่า การออกแบบหลักสูตร (Curriculum 
Design / Curriculum Pattern / Curriculum Organization) ประกอบไปด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
กิจกรรม และการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้  

จากการศึกษาความหมายของการวางแผนดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การวางแผน ประกอบด้วย   
การออกแบบหลักสูตร การจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปีไว้ล่วงหน้า     
เป็นกระบวนการตัดสินใจล่วงหน้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  

 

I - Implementation (การนําแผนไปปฏิบัติ) 
 นักวิชาการส่วนใหญ่ ให้ขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติมีองค์ประกอบสําคัญมากท่ีสุด สังเคราะห์แล้ว
ประกอบด้วย 

Organizing (การจัดองค์การ/การแบ่งงาน/การจัดสายบังคับบัญชา) 
Commanding (การบังคับบัญชา/การส่ังการให้ปฏิบัติ) 
Coordinating (การประสานงาน)  

 Staffing (การกําหนดผู้รับผิดชอบ) 
 Budgeting (การจัดทํางบประมาณ) 
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Do (ปฏิบัติตามแผน)  
Leading (การนํา/การส่ังการ) 
ยุทธนา พรหมณี (2547: ออนไลน์) ให้ความหมายของการนําแผนไปปฏิ บั ติ  หมายถึง               

การดําเนินการเพื่อให้นโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ซึ่งเป็นการนําโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้
กําหนดไว้ในแผนไปดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยต้องกําหนดองค์การหรือบุคคล   
ท่ีรับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการชัดเจน 

จารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล (2549: ออนไลน์) ให้ความหมายของการนําแผนไปปฏิบัติ หมายถึง 
การดําเนินการทุกอย่างเพื่อให้นโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

นอกจากน้ีในขั้นตอนการนําหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีผู้บริหาร
และครูนําหลักสูตรไปปฏิบัติ ประกอบไปด้วย การจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้          
การเตรียมครู/สถานท่ี/สื่อการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ 
 นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงการนําแผนไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะแผนเป็นเพียง   
สิ่งท่ีมีอยู่ในเอกสาร ถ้าไม่มีการนําแผนไปปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์ ดังน้ัน การนําแผนไปปฏิบัติจึงเป็น
ขั้นตอนท่ีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และก่อนปฏิบัติตามแผนควรศึกษาข้อมูลสารสนเทศ สภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกก่อน สําหรับการปฏิบัติจริงควรดําเนินการตามแผนและปฏิทินปฏิบัติงาน         
ท่ีกําหนดไว้ พร้อมท้ังเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูล             
ในการประเมินผลและการนํามาใช้ในการดําเนินการคร้ังต่อไป นอกจากน้ีการนําแผนไปปฏิบัติจําเป็นต้อง
จัดต้ังองค์การหรือผู้รับผิดชอบ มีการอบรมหรือช้ีแจงเพื่อให้บุคลากรท่ีจะนําแผนไปปฏิบัติต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแผน มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป็นต่อการนําแผนไปปฏิบัติให้
เหมาะสม มีความมุ่งม่ันของบุคลากรท่ีจะนําแผนไปปฏิบัติ มีการใช้ทรัพยากรการบริหารท่ีเหมาะสมกับแผน 
ท้ังน้ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ และประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
ระดับกลาง และบุคลากรทุกระดับ ในการนําแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ัน การนําแผนไปปฏิบัติ   
เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมาชิกขององค์การในทุกระดับ และปัจจัยสําคัญประการหน่ึงต่อความสําเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการนําแผนไปปฏิบัติคือ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อสื่อสารภายใน
องค์การ ตลอดจนขีดความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหาร ท้ังในระดับกลางและระดับสูง สําหรับ
การนําแผนไปปฏิบัติเป็นการบ่งบอกถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ฉะน้ันเพื่อให้การปฏิบัติงาน   
ตามแผนจะต้องคํานึงถึงการประหยัดและให้เกิดประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากร ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ และการบริหารจัดการ เช่น การมอบหมายงาน การจัดสรรทรัพยากร การประสานงาน และ         
การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 จากการศึกษาความหมายของการนําแผนไปปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การนําแผนไปปฏิบัติ 
ประกอบด้วย การนําหลักสูตรไปใช้ การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจําปี การจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเตรียมครู/สถานท่ี/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 การประเมินผลขององค์การท่ีจะทําให้ผู้บริหารระดับสูงเห็น
ภาพรวมขององค์การได้ชัดเจน ควรใช้การประเมินผลด้วยองค์ประกอบในการประเมินผลตามแนวคิดของ 
balanced scorecard 4 ด้านคือ ด้านการเงิน ด้านความพอใจของลูกค้า ด้านกระบวนการบริหาร และ      
ด้านการมุ่งสร้างการเรียนรู้ นวัตกรรมและการเจริญเติบโต  

Pearce and Robinson (2009: 409) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การคอยตรวจสอบปัญหา
หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนโดยตรง และหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นเท่าท่ีจําเป็น 
 สุพานี สฤษฎ์วานิช (2544: 297) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นขั้นตอนของการประเมินเพื่อติดตาม
การดําเนินงานตามแผน เพื่อประเมินความเหมาะสมของแผน ความสอดคล้องกับโครงสร้างขององค์การ 
และกลไกในการควบคุม เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 
เพื่อให้ทราบผลการดําเนินงานบรรลุตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ และเพื่อให้ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ          
ผู้ท่ีปฏิบัติงานได้ตามแผน  
 นอกจากน้ีในขั้นตอนการประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) ซึ่งเป็นขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตร ประกอบไปด้วย การประเมินหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร 

จากการศึกษาความหมายของการประเมินผลดังกล่าวข้างต้น นํามาสรุปได้ว่า การประเมินผล 
ประกอบด้วย การประเมินหลักสูตร การตรวจสอบปัญหา การประเมินความสําเร็จของวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปี และการนํา
ผลประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี 

1.2 การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย    
         คณะภราดาเซนต์คาเบรียล (Brothers of Saint Gabriel) เป็นคณะนักบวชชายในนิกาย
โรมันคาทอลิก มีพันธกิจหลักคือการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ได้รับการก่อต้ังโดยนักบุญหลุยส์ 
มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในปี พ.ศ.2257 ณ ประเทศฝร่ังเศส  

คณะภราดาเซนต์คาเบรียลได้เข้ามาทํางานในประเทศไทยในปีพ.ศ.2444 โดยคําเชิญจาก
บาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ เจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญและเป็นผู้ก่อต้ังโรงเรียนอัสสัมชัญ (พ.ศ.2428) เพื่อให้
คณะภราดาเซนต์คาเบรียลมาทําหน้าท่ีบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญท่ีท่านก่อต้ังไว้ ภราดาอัคราธิการ มาเชียล   
ได้ตอบรับคําเชิญจากบาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ โดยส่งคณะภราดา 5 ท่านแรกมายังประเทศไทย ดังน้ี
ภราดาชาวฝร่ังเศส 4 ท่าน ประกอบด้วย ภราดามาร์ติน เดอ ตูรส์ ภราดาอาแบล ภราดาคาเบรียล เฟอราตี
และภราดาฟ.ฮีแลร์ และภราดาชาวแคนาดาอีก 1 ท่านคือ ภราดาโอกุส โดยเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ในวันท่ี 
20 ตุลาคม พ.ศ.2444 โรงเรียนอัสสัมชัญจึงได้รับการส่งมอบและบริหารโดยคณะภราดาเซนต์คาเบรียล      
นับแต่น้ันมา ต่อมาได้จัดต้ังเป็น “มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” เมื่อวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ.
2496 (มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, 2552: 18)   
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   มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์การจัดต้ังคือ เพื่อดําเนินการ 
อุปการะ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมโรงเรียนท่ีคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทยได้ก่อต้ังไว้แล้ว และ
ส่งเสริมโรงเรียนท่ีจะต้ังขึ้นใหม่เพื่อความก้าวหน้าในการศึกษา ในปัจจุบันมูลนิธิฯ มีสถาบันในสังกัดเรียกว่า 
“สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” จํานวน 17 สถาบัน สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี      
ใช้โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 โรงเรียน คือ 

1. โรงเรียนอัสสัมชัญ    กรุงเทพมหานคร  ก่อต้ังปี พ.ศ.2428 
2. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล    กรุงเทพมหานคร  ก่อต้ังปี พ.ศ.2463 
3. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   เชียงใหม่  ก่อต้ังปี พ.ศ.2475 
4. โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ   กรุงเทพมหานคร  ก่อต้ังปี พ.ศ.2482 
5. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา   ชลบุรี   ก่อต้ังปี พ.ศ.2487  
6. โรงเรียนเซนต์หลุยส์    ฉะเชิงเทรา  ก่อต้ังปี พ.ศ.2491 
7. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี   อุบลราชธานี  ก่อต้ังปี พ.ศ.2500   
8. โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง   ลําปาง   ก่อต้ังปี พ.ศ.2501 
9. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี    กรุงเทพมหานคร  ก่อต้ังปี พ.ศ.2504   
10. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง   ระยอง   ก่อต้ังปี พ.ศ.2506  
11. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  เชียงใหม่  ก่อต้ังปี พ.ศ.2508 
12. โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม   กรุงเทพมหานคร  ก่อต้ังปี พ.ศ.2509 
13. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   นครราชสีมา  ก่อต้ังปี พ.ศ.2510   
14. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   สมุทรปราการ  ก่อต้ังปี พ.ศ.2522   
15. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม  นครพนม  ก่อต้ังปี พ.ศ.2542 

     มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (มซค., 2552: 18-23) อยู่ภายใต้การดูแลของ
สํานักงานใหญ่คณะภราดาเซนต์คาเบรียล ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยแบ่งการปกครองเป็น 15 แขวง 
(Provinces) ใน 32 ประเทศ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นแขวงหน่ึงใน 15 แขวง มีประธาน
มูลนิธิฯเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดในการบริหาร โดยดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี และมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ 
จํานวน 5 ท่านเป็นท่ีปรึกษาด้านการบริหารงานภายในมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

     ปรัชญาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

     1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือการรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิด
แห่งชีวิต 
     2. มนุษย์ทุกคนต้องทํางาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางนําไปสู่ความสําเร็จ           
ดังคติพจน์ท่ีว่า LABOR OMNIA VINCIT 

     พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ      
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. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท้ังครบ คือ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ

ภายใต้บรรยากาศของเสถียรภาพและความรัก 
2. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นวิถีชีวิตของคนไทย ในระบบ

ประชาธิปไตย รู้รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของชาติ 
3. เน้นความดีเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ การเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ อันจะช่วยให้นักเรียนเป็นคนมีทักษะ มีเหตุผล มีความคิดเห็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเอง 
และเป็นคนมีทัศนะกว้างไกล รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาภาวะแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตในสังคมมนุษย์ 

4. เน้นการปฏิบัติและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกันและกัน และ     
การผนึกกําลังความดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่ โดยการศึกษาและเข้าใจอารยธรรมและมรดก   
ทางวัฒนธรรมของตนเอง ของชุมชน และชาติอื่น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจ
อันดีระหว่างมวลมนุษย์ 

    วัตถุประสงค์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

     1. ให้การศึกษาอบรมนักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้และรู้จักแสวงหาข้อเท็จจริง เป็นผู้รู้จักใช้ปัญญา
และมีทักษะในระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้ และความจริง 
ต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต อันจะเอื้อต่อการประกอบสัมมาชีพและการดํารงชีวิตอยู่ 
     2.  มุ่งสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีศาสนาและหลักธรรมยึดมั่นเพื่อจะได้บรรลุถึงวุฒิภาวะ  
เชิงศีลธรรม อันจะช่วยให้สามารถดํารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง แก้ปัญหาชีวิตด้วยสันติวิธี ตัดสินใจ
ด้วยสติปัญญาและความสุขุม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

  

 อัตลักษณ์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

  “ยึดม่ันในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม” 

   

  โครงสร้างการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

    การบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้บริหาร
สูงสุด โดยมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯเป็นท่ีปรึกษา การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯมีผู้อํานวยการ   
เป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากประธานมูลนิธิฯให้ดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี โดยมี
โครงสร้างการบริหารมูลนิธิฯ และโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ดังน้ี  
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มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย 

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการบริหารมูลนิธฯิ 

- งานนโยบายและแผน 
- งานธุรการ 
- งานทะเบียน 
- งานบุคลากร 
- ศูนย์พัฒนาบุคลากร 

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

- งานพัฒนาการศึกษา 
- งานมาตรฐานคุณภาพ 
   การศึกษา 
- งานการเรียนการสอน 
   ภาษาต่างประเทศ 
- งานวิจัย 

- งานสังคมสังเคราะหใ์น 
   และนอกประเทศ 
- งานเสริมสร้างความ 
   ยุติธรรมและสันติ 
- งานเสริมสร้างบูรณภาพ 
   ของสิ่งสร้าง 
- งานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานสื่อมวลชน 
- งานวิทยบริการ 

โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

ประธานมูลนิธฯิ 

สํานักงานบริหาร 

มูลนิธิฯ 

ฝ่ายการเงินและ
ทรัพย์สิน 

ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายยุติธรรม สันติ 
และบูรณภาพของสิ่งสร้าง 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ฝ่ายกิจกรรมและ
นันทนาการ 

สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯ 

- งานอภิบาล 
- งานเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต 
- งานกิจกรรมบุคลากร 
- งานกิจกรรมมูลนิธิฯ 

- งานนันทนาการและกีฬา 

ภาพที่ 2.1  โครงสร้างการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
ที่มา : มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (2552: 21) 
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ที่มา : มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (2552: 22) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

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

- งานอาคารสถานที่ 
- งานโภชนาการ 
- งานยานพาหนะ 
- งานพยาบาล 
- งานรักษาความ 
   ปลอดภัย 

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

-งานหลักสูตร 
-งานการเรียนการสอน 
-งานวัดและประเมินผล 
- งานกลุ่มสาระ 
- งานกิจกรรมพัฒนา 
   ผู้เรียน 

- งานระดับชั้น 
- งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
- งานสภานักเรียน 
- งานลูกเสือ/งานรักษาดินแดน 
- งานกีฬา 
- งานดนตรี 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักผู้อํานวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อํานวยการ 

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

สมาคมศิษย์เก่าฯ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อํานวยการ 

รองผู้อํานวยการ 
ผู้จัดการ 
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    1.3 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของคณะเซนต์คาเบรียล 

    นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของสํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล ประจํากรุงโรม 

ประเทศอิตาลี 
     สํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียลประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลีได้ตระหนักถึงประเด็น
วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก จึงได้กําหนดเป็นวาระสําคัญเกี่ยวกับการศึกษากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน     
ในการประชุมสมัชชาคณะเซนต์คาเบรียล คร้ังท่ี 31 ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกของคณะเซนต์คาเบรียล     
ท้ัง 15 แขวงใน 32 ประเทศ โดยแต่ละแขวงจะมีการประชุมสมาชิกแขวงของตนในปี พ.ศ.2554 และผู้แทน
ของแต่ละแขวงจะเข้าร่วมประชุมกันในปี พ.ศ.2555 ณ สํานักงานใหญ่ประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลี       
เพื่อกําหนดประเด็นความร่วมมือในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยมีสาระสําคัญดังน้ี (BSG, 2011: 29-34) 
     ประเด็นท่ี 1 ความเข้าใจในวิกฤตสิ่งแวดล้อมระดับโลก 
     1.1 ประเด็นปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมระดับโลกในปัจจุบัน (The definition Issue of our 
Time) กลายประเด็นท่ีกําลังให้ความสําคัญเนื่องจากสภาวะโลกร้อนท่ีส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภูมิอากาศ
เศรษฐศาสตร์ และเป็นปัญหาท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด โดยมีความพยายามหาทางแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้เวลาท่ียาวนาน ซึ่งการแก้ปัญหาเหล่าน้ีควรมีการสร้างความร่วมมือกันระดับโลก มีการ
เช่ือมโยงกันระหว่างประเทศท่ัวโลกผ่านทางข้อมูลข่าวสาร ประชาชน การค้า และองค์กรสิ่งแวดล้อม 
     1.2 ภูมิอากาศแปรปรวน (What is Climate Change) ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิด
อากาศท่ีหนาวจัดขึ้นผิดปกติ และอากาศท่ีร้อนจัดขึ้นผิดปกติ ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของคน สัตว์ พืช
และระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงน้ีมีสาเหตุมาจากกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะ
ภาวะโลกร้อน (global warming)   
     1.3 การให้ความเป็นธรรมต่อสภาพอากาศ (Climate Justice) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลมาจากการกระทําของมนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ความเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี เกิดขึ้นในทุกพื้นท่ีท่ัวโลกรวมถึงประเทศ        
ท่ีด้อยพัฒนาและประเทศท่ีกําลังพัฒนาท่ีไมไ่ด้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้เช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม 
     1.4 การเป็นผู้บริโภคสีเขียว (Green Consumer) หมายถึงการกระทําของมนุษย์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ นักเศรษฐศาสตร์คํานวณการบริโภคจากผลรวมของการใช้สินค้าและบริการ
ตามองค์ประกอบหลักของ GDP อย่างไรก็ตามแนวคิดของผู้เช่ียวชาญในเร่ืองของเศรษฐศาสตร์แบบย่ังยืน   
ให้ความสนใจกับประเด็นของการนํากลับมาใช้ใหม่ (reuse) หรือการแปรรูปเพื่อนํามาใช้ใหม่ (recycle)        
ซึ่งแนวคิดน้ีไม่ได้เป็นความห่วงใยของนักเศรษฐศาสตร์ท่ีมีแนวความคิดแบบเก่า โดยท่ัวไปแล้วประชากร    
ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะบริโภคทรัพยากรแบบฟุ่มเฟือยและมีจํานวนไม่สมดุลกับสัดส่วนของจํานวน
ประชากรโดยรวม ผู้บริโภคสีเขียวรณรงค์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านกระบวนการซึ่งตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เทคนิคกระบวนการเหล่าน้ีรวมถึง การวิเคราะห์วงจรชีวิต (life-circle analysis) 
การหลีกเลี่ยงสารเติมแต่ง (additive) สารพิษ (toxins) การฉายรังสี (irradiation) มีกระบวนการโปร่งใส      
ในการผลิต การติดป้ายฉลากท่ีตรงตามความเป็นจริง มีการย่อยสลายทางชีวภาพ มีการปฏิบัติท่ีเป็นธรรม
ต่อลูกจ้างและมีการประกันผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง 
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     1.5 การมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง (Sustainable Living) หมายถึงการมีชีวิตอยู่ท่ีมุ่งเน้น    
ความรับผิดชอบต่อสังคมและตัวเองอย่างพอเพียง และมุ่งเน้นทางเลือก ค่านิยมและจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง เป็นทางเลือกในการดําเนินชีวิต   
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ รวมถึงการประสาน  
ความร่วมมือระหว่างกัน  
     1.6 ศาสนากับนิเวศวิทยา (Religion and Ecology) จากวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมท่ีกําลัง
เกิดขึ้น ก่อให้เกิดการตื่นตัวอย่างใหญ่หลวงของวงการศาสนาต่างๆ ท่ีจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและให้
ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการทบทวนความสัมพันธ์ของศาสนากับธรรมชาติใน 25 ปี         
ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลังปี ค.ศ.1986 มีการประชุมอัสซีซี (Assisi meeting) ของผู้นําศาสนาต่างๆ 
และการประชุมแบบไม่เป็นทางการขององค์การทางศาสนา โดยให้มีการทบทวนคัมภีร์และหลักคําสอนใหม่
เพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม หลายศาสนามีการกระตุ้นให้มีโครงการเกี่ยวกับ
การสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดใีนพื้นท่ีท่ีวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม  

    ประเด็นท่ี 2 วิกฤตสิ่งแวดล้อมกับพระศาสนจักร (Environmental Crisis and the 
Churches)  ชาวคาทอลิกตระหนักถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นและความรับผิดชอบท่ีจะดูแลสิ่งท่ีพระเจ้า  
ได้ทรงสร้างสรรค์ขึ้นมา ปัจจุบันมนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะทําลายแผนการและสิ่งท่ีพระเจ้าทรงสร้างสรรค์ขึ้นมา 
ในหลายทศวรรษท่ีผ่านมาพระศาสนจักรคาทอลิกขนาดใหญ่หลายๆ แห่งได้มีการทบทวนคําสอนและ    
หลักปฏิบัตใินการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม   ในการประชุม ณ โบสถ์คาทอลิก ในปี ค.ศ.1990 พระสันตะปาปา 
ยอห์นปอลท่ี 2 กล่าวว่า ชาวคาทอลิกตระหนักถึงความรับผิดชอบและหน้าท่ีต่อธรรมชาติท่ีพระเจ้าได้ทรง
สร้างขึ้นมาและผู้สร้างเป็นส่วนท่ีจําเป็นของความเช่ือท้ังมวล ในส่วนศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ 
พระสังฆราชแห่งกรุงคอนสแตนติโนเป้ิล ได้เทศน์สอนชาวคริสต์ ในปี ค.ศ.1990 ว่ามนุษย์ควรตระหนักใน
คําส่ังเกี่ยวกับธรรมชาติในฐานะท่ีเป็นสัญลักษณ์สัตยาธิษฐานของพระเจ้าและการเคารพธรรมชาติเป็น   
การตระหนักว่าสิ่งท่ีสร้างสรรค์ท้ังมวลและวัตถุมีท่ีอยู่เป็นหน่ึงเดียวในการสร้างของพระเจ้า ในส่วนศาสนา
คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ในการประชุมสภาศาสนจักรโลก ในปี ค.ศ.1990 กล่าวว่า การให้คําม่ันสัญญา
กับตัวเองท่ีจะรักษาและปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ต่อสิ่งท่ีพระเจ้าสร้างขึ้น เป็นการกระทําเพื่อพระเจ้าและ
ก่อให้เกิดผลอย่างย่ังยืนและในยุคปัจจุบันมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้พิทักษ์สิ่งท่ีพระเจ้าสร้างขึ้นอีกต่อไป แต่เป็น       
ผู้ทําลายตามใจชอบและท้ายสุดจะเข้าใจว่าพวกเขาต้องหยุดเมื่อใกล้จะหายนะ   
     ประเด็นท่ี 3 ข้อเรียกร้อง (What can we do?) 
     3.1 การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน (Commit to Sustainability Education and Formation) 
เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษา การสอน การฝึกอบรมและการทําให้เกิดความรู้ ความคิด
และทักษะที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรของโลกอย่างยั่งยืน นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
สิ ่งแวดล้อมแก่คนรุ ่นใหม่และให้คนรุ ่นใหม่ได้ตระหนักว่าสังคมที่ม ีความยั ่งยืนจําเป็นต้องพึ ่งพา
สิ ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์และระบบทางสังคม มีการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ตระหนักถึง        
การรักษาสิ ่งแวดล้อม มีการให้ความสําคัญของการเท่าเทียมกันในสังคม เศรษฐกิจกับการศึกษา 
โดยเฉพาะการปลูกฝังต้ังแต่ยังเยาว์วัย สิ่งเหล่าน้ีเป็นภารกิจท่ีย่ิงใหญ่ของการเป็นนักบวช 
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     3.2 การสร้างโรงเรียน/องค์การสีเขียว(Create Green Schools/Organizations) หมายถึง
โรงเรียน/องค์การที่สอนและปลูกฝังให้มีการตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยการสร้าง
รูปแบบขนาดเล็กในโรงเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างย่ังยืน กระตุ้นให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
ให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน/สถาบันการศึกษาให้มีสีเขียว ปลูกฝัง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่สมาชิกในโรงเรียน หรืออาจจะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น จัดหลักสูตรธรรมชาติ สร้างสิ่งก่อสร้างสีเขียว จัดโครงการ Recycling ในโรงเรียนและ
ชุมชน ฯลฯ 
     3.3 การบริโภคยึดหลัก 5R คือ Refuse (การปฏิเสธ) Reduce (ลดการใช้) Reuse   
(การนํากลับมาใช้ใหม่) Repair (การซ่อมแซม) และ Recycle (การแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่)  
     3.4 ผู้นําในการรณรงค์ เป็นการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิกฤตการณ์
ของอากาศที่เปลี่ยนแปลง และพยายามทําให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเป็นองค์ประกอบ      
ท่ีสําคัญอย่างหน่ึงของการเป็นผู้นําอย่างแท้จริงในชีวิตนักบวช 
     3.5 การค้นหาแนวทางใหม่อย่างสร้างสรรค์ (Find new ways to make difference.) 
เป็นการสร้างสรรค์รูปแบบท่ีเป็นแรงบันดาลใจในการรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์เขตปลอดพลาสติกใน
ชุมชน/สถาบันลดการสิ้นเปลือง โดยใช้นโยบาย 5R ในการบริโภค จัดให้มีการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 
เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชน/สถาบันปลอดสารคาร์บอนรวมถึง
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 
     3.6 การสร้างความร่วมมือในระดับโลก จากปฏิญญาโลกได้แถลงการณ์บนพื้นฐานของ
หลักการทางจริยธรรมเพื่อสร้างความยุติธรรม ความย่ังยืน และสันติภาพของสังคมโลกในยุคศตวรรษท่ี 21   
ที่กําลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม จึงมีความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้มนุษย์เกิดความตระหนัก  
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก และรับผิดชอบต่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกทั่วโลก     
ให้ความสนใจ แบ่งปันความคิดซึ่งกันและกันท่ามกลางความหลากหลายและการยอมรับจริยธรรม       
ท่ีเกิดขึ้นในโลกยุคใหม่ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสร้างความร่วมมือกับองค์การในระดับโลก  
     ประเด็นที่ 4 ข้อคําถามเพื่อให้แต่ละแขวงทั่วโลกหาคําตอบและแนวทาง เพื่อการมี   
ส่วนร่วมในการแก้วิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและระดับโลก 5 ข้อ 

    4.1 ขั ้นตอนใดที ่ได ้ทําเร ียบร้อยแล้ว เพื ่อปลูกฝังพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้นํ้าอย่างระมัดระวัง การใช้บริการรถสาธารณะ การพิมพ์เอกสารเมื่อจําเป็น   
การนําวัสดุย่อยสลายกลับมาใช้ใหม่ 

    4.2 ท่านสามารถทําสิ่งใดท่ีจะตอบรับและตระหนักในคํากล่าวที่ว่า การมีชีวิตอยู่อย่าง
ยั่งยืน คือทางเลือกหนึ่งในการดําเนินชีวิต เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน และสิ ่งแวดล้อม       
ทางธรรมชาติ หรือความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของท้ังสองอย่าง 

    4.3 ขั ้นตอนใดที ่เสริมสร้างความตระหนักในการแก้ไขวิกฤตปัญหาสิ ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ใดท่ีมีความจําเป็นตามแนวคิด 5R 
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    4.4 นโยบายและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมใดที่จะนําเสนอในระดับแขวงหรือประเทศ 
ได้แก่ การให้การศึกษาเกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อมในโรงเรียน การกําหนดหลักสูตร การติดตั้งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ การเก็บนํ้าฝนไว้ใช้ โรงเรียนปลอดพลาสติก เป็นต้น  

    4.5 ท่านมีวิสัยทัศน์อย่างไร สําหรับการเป็นผู้นําอย่างแท้จริง (authentic leadership) 
ในคณะเซนต์คาเบรียลเพื่อเผชิญหน้ากับการท้าทายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รงมถึงมียุทธศาสตร์ใดหรือ
โครงสร้างใดท่ีต้องการนําเสนอ 

         นโยบายสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
           มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้กําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2553-2558) โดยเฉพาะ
เป้าหมายของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ข้อ 3 ที่ว่า “เน้นความดีเลิศ
ทางวิชาการและการปฏิบัติ การเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อันจะช่วยให้นักเรียน
เป็นคนมีทักษะ มีเหตุผล  มีความคิดเป็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและเป็นคนมีทัศนะกว้างไกล 
รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในสังคมมนุษย์” 
(มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, 2552: 19) และได้กําหนดคุณค่าหลักของการจัดการศึกษา
ในข้อ 9 คือ“รักษ์สิ่งแวดล้อม” แต่เมื่อนํานโยบายมากําหนดเป็นเป้าหมายหลักและยุทธศาสตร์ พบว่า    
ยังขาดยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญอันจะนําไปสู่ความสําเร็จในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้ จึงสนใจที่จะนํา
ประเด็นดังกล่าวมาศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 
  จากการศึกษานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของคณะเซนต์คาเบรียลจากสํานักงานใหญ่
คณะเซนต์คาเบรียล ประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลีและจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการท่ีจะผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน แต่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอที่จะนํามาเป็นกรอบแนวคิด    
ในการทําวิจัย จึงทําการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ท่ีย่ังยืนจากองค์การในระดับนานาชาติและระดับประเทศเพื่อพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยในคร้ังน้ี 
 

2. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน  
   ศึกษาความเป็นมาของแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน เพื่อนําสู่การศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษา

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน และนํามาพัฒนาเป็น กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

   2.1 การพัฒนาที่ย่ังยืน 

  ความเป็นมาของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
   การพัฒนาท่ีย่ังยืนเป็นแนวคิดท่ีมีบทบาทในสังคมโลกและสังคมไทยอย่างกว้างขวาง        
ซึ่ ง เ ร่ิมอย่างเป็นทางการจากการประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์                    
ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในปี พ.ศ. 2515 ผลจากการประชุมดังกล่าวส่งผลให้ประเทศต่างๆ      
ท่ัวโลกให้ความสนใจสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ต่อมาปี พ.ศ. 2526 องค์การสหประชาชาติ ได้จัดสมัชชาโลก    
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ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา (World Commission on Environment and Development) เพื่อสร้าง     
ความสมดุลระหว่างการพัฒนากับสิ่งแวดล้อม จึงรณรงค์ให้มนุษย์เปลี่ยนการดํารงชีวิตท่ีใช้ทรัพยากร      
เกินความจําเป็น และรณรงค์การพัฒนาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ต่อมาองค์การ
สหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมสุดยอดระดับโลก ในปี พ.ศ. 2535 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา        
(The United Nations Conference on Environment and Development-UNCED) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซิล การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนขององค์การสหประชาชาติท่ัวโลก 178 ประเทศ (รวมประเทศ
ไทย) ได้ร่วมลงนามเห็นชอบและรับรองแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) สําหรับใช้เป็นแนวทางสร้าง      
ความสมดุลและย่ังยืน ระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้ช่ือการศึกษาเพื่อการพัฒนา    
ท่ีย่ังยืน (OLSP, 1996) ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (World Summit on Sustainable Development-WSSD) ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก ประเทศ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อแผนปฏิบัติการ 21 จึงเกิดข้อตกลงท่ีประเทศสมาชิก
จะต้องดําเนินการร่วมกัน คือ 

  1.  ประเทศสมาชิกจะต้องกําหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งศตวรรษ (Millennium 
Development Goals) ร่วมกันให้สําเร็จในปี พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในประเทศ 

  2.  ประเทศสมาชิกต้องมุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ ท้ังน้ีหมายรวมถึงการพัฒนา
การศึกษาและยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพ 

  3.  ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะต้องร่วมกันพัฒนา รักษา รวมถึงสร้างจิตสํานึก
เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาท่ีย่ังยืน และทําให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป 

  ความหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
   คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือ World Commission on 
Environment and Development (UNESCO, 1997) ให้ความหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน คือ การพัฒนา     
ท่ีสนองตอบความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน แต่ไม่ทําให้เกิดผลเสียต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปใน
อนาคต การพัฒนาท่ีย่ังยืนตามความหมายดังกล่าว ประกอบด้วยแนวคิดอย่างน้อย 3 ประการคือ ประการ
แรกเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนก็มี           
ความต้องการพื้นฐานในการดํารงชีวิตไม่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย  ปัจจัยสี่และความต้องการท่ีจะมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีกว่าเดิมซึ่งมนุษย์แต่ละคนล้วนแล้วต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้ังสิ้น ประการท่ีสองเป็นแนวคิดเกี่ยวกับขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประการ      
ท่ีสามเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมในสังคม การพัฒนาท่ีย่ังยืนจึงคํานึงถึงหลักความยุติธรรมระหว่าง
คนรุ่นปัจจุบันกับคนรุ่นต่อไปในอนาคต 
   ภาคีการเรียนรู้สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนของออนตาริโอ (OLSP, 1996) ให้ความหมายของ      
การพัฒนาท่ีย่ังยืน หมายถึง การมีอนาคตท่ีมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ มีความเป็นธรรมทางสังคม และ    
มีการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติพร้อม ๆ กันท้ังสามด้าน 
   ประเวศ วะสี (2540) ให้ความหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืนว่า “เป็นการพัฒนาท่ีก่อให้เกิด
ดุลยภาพของทุกมิติ กลา่วคือ  ท้ังทางด้านมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติวัฒนธรรมและจิตใจ ตลอดจนมิติด้าน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารจัดการท่ีดีท่ีมีพหุภาคีร่วมทุกขั้นตอนเป็นกลไก
ขับเคลื่อน” 

  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต, 2546: 86-90) ให้ความหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืนว่า     
เป็นการพัฒนาท่ีเป็นบูรณาการ หรือการทําให้เกิดเป็นองค์รวมอย่างมีดุลยภาพ  

  สบพันธ์  ชิตานนท์ (2549: ออนไลน์) ได้ให้นิยามความหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืนว่า     
เป็นการพัฒนาท่ีบูรณาการให้เกิดองค์รวม คือ สิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ จะต้องเกี่ยวข้องกันอย่างมี        
ดุลยภาพ จึงจะทําให้เกิดภาวะย่ังยืนท้ังในทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม โดยใช้มนุษย์เป็นผู้ขับเคลื่อน
ระหว่างคน ธรรมชาติและสรรพสิ่งให้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ไม่ทําลายกัน เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
อย่างแท้จริง 

  แนวคิดหลักของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  แนวคิดหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืนมี 2 กระแส คือ กระแสแรกเป็นแนวคิดของสมัชชาโลกว่า

ด้วยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา (World Commission on Environment and Development-WCED) ในปี       
ค.ศ. 1983 ซึ่งเป็นแนวคิดของการพัฒนาท่ีให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยให้เหตุผลว่า        
การพัฒนาในอดีตมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก จนทําให้ส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการแสดงถึงการพัฒนาท่ีไม่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุน้ีกระแสแรก
ของ WCED จึงเป็นแนวคิดของการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเน้นการพัฒนาคู่กับสิ่งแวดล้อม ส่วนกระแสท่ีสองเป็น
แนวคิดการพัฒนาขององค์การยูเนสโกในการจัดทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม (World Decade 
for Cultural Development) ในปี ค.ศ. 1986 ซึ่งเป็นแนวคิดของการพัฒนาท่ีให้ความสําคัญกับวัฒนธรรม   
เป็นหลัก โดยให้เหตุผลว่าการพัฒนาในอดีตมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก จนทําให้ส่งผลกระทบทางลบต่อ
คุณค่าของคนและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการแสดงถึงการพัฒนาท่ีไม่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับคุณค่าของคน
และวัฒนธรรม ด้วยเหตุน้ีกระแสท่ีสองของ UNESCO จึงเป็นแนวคิดของการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเน้น        
การพัฒนาคู่กับคุณค่าของคนและวัฒนธรรม สรุปได้ว่ากระแสแรกเน้นความสําคัญการพัฒนากับ
สิ่งแวดล้อม ส่วนกระแสท่ีสองเน้นความสําคัญการพัฒนากับคนและวัฒนธรรม (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต, 
2543: 50-55) 

  ภาคีการเรียนรู้สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนของออนตาริโอ ประเทศแคนาดา (OLSP, 1996) ได้เสนอ
แนวคิดว่า การพัฒนาท่ีย่ังยืน หมายถึง การมีอนาคตท่ีมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมีความเป็นธรรมทาง
สังคมและมีการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติพร้อม ๆ กันท้ังสามด้าน ซึ่งเป็นการพัฒนาในลักษณะ
องค์รวม คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ไม่อาจแยกขาดจากกันได้ ดังภาพท่ี 2.3 ดังน้ัน จึงได้นําประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาในการกําหนดเป็น
ประเด็นสําคัญสําหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี  
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   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
ภาพท่ี 2.3  การพัฒนาท่ีย่ังยืนตามแนวคิดของ OLSP  

            ท่ีมา : The Ontario Learning for Sustainability Partnership (1996) 

 

 2.2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
            ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของประชาคมโลก ได้ตระหนักถึงแนวคิดการพัฒนา       
ท่ีย่ังยืนในลักษณะดังกล่าว จึงได้นําแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของกลไก       
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
 ได้ทําการศึกษาความสําคัญของการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ปัญหา ผลกระทบ 
ความสําเร็จและความล้มเหลวในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสรุปแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม     
ท่ีย่ังยืนในระดับโลกและในประเทศไทย เพื่อนํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดและนิยามศัพท์
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ดังน้ี  

 ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายของ "สิ่งแวดล้อม" หมายถึง    
สิ่งต่างๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีอยู่รอบตัวคน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น     
ตามธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมท่ีคนสร้างขึ้น (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2546) 
 1. สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
สิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิต เช่น ดิน นํ้า อากาศ แสงสว่าง พลังงาน ฯลฯ กับสิ่งแวดล้อมท่ีมีชีวิต เช่น สัตว์ป่า   
สัตว์นํ้า พืช ต้นไม้ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ฯลฯ   
 2. สิ่งแวดล้อมท่ีคนสร้างขึ้น แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น
สิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของการดํารงชีวิต อาทิ ปัจจัยสี่ ซึ่งประกอบด้วยอาหาร 
ท่ีอยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค รวมถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีเกินความจําเป็น 
สิ่งแวดล้อมท่ีดีมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต อาทิ เสื้อผ้า บ้าน รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ และสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ดี
หรือของเสีย อาทิ ขยะ นํ้าเสีย มลพิษ 2. สิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น ศาสนา ความเช่ือ ค่านิยม พิธีกรรม 
กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษา การวิจัย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ฯลฯ   
 
 

การพัฒนาที่ย่ังยืน 

การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน การพัฒนาสังคมท่ีย่ังยืน 
 

 

 

 

 

สังคม 

   เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม 
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ความสําคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน มีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ดังน้ันประเทศ

ไทยจึงได้นําแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย          
พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

.         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กําหนดสิทธิของบุคคล การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550 : 
ออนไลน์) ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

1. สิทธิในการอนุรักษ์และมีส่วนร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน มีรายละเอียดดังน้ี 

มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมี

สิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและ   
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน 

มาตรา 67 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา

และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้ รับความคุ้มครองตาม             
ความเหมาะสม 

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง      
ท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอ่คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้เสียกอ่น รวมท้ังได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบกอ่นมีการดําเนินการดังกลา่ว 

สิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ        
ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบัญญัติน้ี ย่อมได้รับ        
ความคุ้มครอง 

มาตรา 85(1) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ท่ีดินให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยให้คํานึงถึง

ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ท้ังผืนดิน ผืนนํ้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใช้ท่ีดินอย่างย่ังยืน โดยต้องให้
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ท่ีดินน้ันมีสว่นร่วมในการตัดสินใจด้วย 

มาตรา 85(5) ส่งเสริม บํารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
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ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน 

2.หน้าท่ีของรัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังน้ี 

มาตรา 85 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม ดังตอ่ไปน้ี 

มาตรา 85(1) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ท่ีดินให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยให้คํานึงถึง

ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ท้ังผืนดิน ผืนนํ้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใช้ท่ีดินอย่างย่ังยืน โดยต้องให้
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ท่ีดินน้ันมีสว่นร่วมในการตัดสินใจด้วย 

มาตรา 85(2) กระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรมและดําเนินการให้เกษตรกร   

มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในท่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างท่ัวถึงโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอื่น รวมท้ังจัดหา
แหลง่นํ้าเพื่อให้เกษตรกรมีนํ้าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแกก่ารเกษตร 

มาตรา 85(3) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

มาตรา 85(4) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติอื่น

อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ตอ่สว่นรวม ท้ังต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บํารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 

มาตรา 85(5) ส่งเสริม บํารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน 

3.การกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น  มีรายละเอียดดังน้ี 

มาตรา 290 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอํานาจหน้าท่ีส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 290(1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี 

มาตรา 290(2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ี เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีของตน 

มาตรา 290(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใด    

นอกเขตพื้นท่ีซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี 

มาตรา 290(4) การมีสว่นร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 มียุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับแนวคิด

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน (สศช.,2554) ดังน้ี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน โดยให้ความสําคัญ

กับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าท่ีของคนไทยทุกคน         
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ให้ความสําคัญกับการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเข้าร่วมเป็นภาคี
ความร่วมมือระหวา่งประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทท่ีสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยให้
ความสําคัญกับ (1) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
(2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัว         
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (4) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ            
(5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (6) การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (7) การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ 
(8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
เป็นธรรมอย่างบูรณาการ  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  (ทส., 2552) 

ท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ดังน้ี   

มาตรา 6 เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ 
บุคคลอาจมีสิทธิและหน้าท่ีดังตอ่ไปน้ี 

 มาตรา 6(1) การได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการในเร่ืองเกี่ยวกับการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารท่ีทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวข้องกับ     
การรักษาความม่ันคงแห่งชาติ หรือเป็นความลับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิ       
ในทางการค้า หรือกิจการของบุคคลใดท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

 มาตรา 6(2) การได้รับชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากภาครัฐ ในกรณีท่ีได้รับ        

ความเสียหายจากภยันตรายท่ีเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือ ภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจาก
กิจการหรือโครงการใดท่ีริเร่ิม สนับสนุนหรือ ดําเนินการโดยสว่นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

 มาตรา 6(3) การร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระทําผิดต่อเจ้าพนักงานในกรณีท่ีได้พบเห็น     

การกระทําใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับ การควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 มาตรา 6(4) การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าท่ี            

ท่ีเกี่ยวข้องกับการสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 มาตรา  6(5) การปฏิ บั ติตามพระราชบัญญัติ น้ีหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ            

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด ท้ังน้ี ตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายว่าด้วย
การน้ันบัญญัติไว้ 

มาตรา 7 เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ    
ท่ีมีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มี         
วัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากําไรจากการประกอบกิจกรรม ดังกลา่ว มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็น
องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 8 องค์กรเอกชนท่ีได้จดทะเบียนตาม มาตรา 7 แล้ว อาจได้รับการช่วยเหลือหรือ
ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการในเร่ือง ดังตอ่ไปน้ี 

มาตรา 8(1) การจัดให้มีอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานตาม
พระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการ สง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 มาตรา 8(2) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลหรือข่าวสาร เพื่อสร้างจิตสํานึกของ

สาธารณชนท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 มาตรา 8(3) การช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง ริเร่ิมโครงการ หรือกิจกรรม 

เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีน้ัน 

 มาตรา  8(4) การศึกษาวิจั ย เกี่ยวกับการคุ้ มครองสิ่ งแวดล้อม  และอนุ รัก ษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และเสนอแนะความคิดเห็นตอ่รัฐบาลหรือสว่นราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

 มาตรา 8(5) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับอันตราย หรือ    
ความเสียหายจากภาวะมลพิษอันเกิดจากการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ รวมท้ังเป็นผู้แทนในคดีท่ีมี
การฟ้องร้องต่อศาล เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ ท่ีได้ รับอันตรายหรือ          
ความเสียหายน้ันด้วย 

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 
ได้ให้ความสําคัญ โดยกําหนดนโยบายสาธารณะ อันได้แก่ นโยบายการส่งเสริมสร้างจิตสํานึกและ          
จิตวิญญาณด้านการอนุรักษ์ นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เพื่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสมรรถนะ
ของชุมชนในทุกระดับให้มีความเข้มแข็งและเกิดขบวนการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ทส., 2547)  

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม      
จึงกําหนดไวใ้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 23 
ว่า “การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความสําคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
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การศึกษา โดยระบุในข้อ 2 ว่าจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมท้ังความรู้  ความเข้าใจและประสบการณ์เร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน” (ศธ., 2545ข.) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดให้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้เร่ืองสิ่งแวดล้อมศึกษา ไว้ในสาระการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีและกิจกรรมแนะแนว (ศธ., 2551) 

         ข้อตกลงของกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ร่วมลงนามใน
ข้อตกลงหลายฉบับ โดยเฉพาะข้อตกลงท่ีกําหนดแผนหลักสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
พ.ศ. 2551-2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ศึกษาของแต่ละประเทศ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ก: 37)  

นอกจากน้ีความสําคัญอีกประการหน่ึง คือ การกําหนดให้มี “วันสิ่งแวดล้อมโลก” และ      
“วันสิ่งแวดล้อมไทย” ขึ้น โดยมีประวัติความเป็นมาดังน้ี   

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ถูกกําหนดให้เป็นวันท่ี 5 มิถุนายนของทุกปี 
โดยสถาปนาวันสิ่งแวดล้อมขึ้นคร้ังแรกเมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ในการประชุมสหประชาชาติเร่ือง
สิ่งแวดล้อม (UN Conference on the Human Environment) ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในระหว่าง
วันท่ี 5 -16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 และเพื่อเป็นการระลึกถึงวันเร่ิมต้นของความร่วมมือระหว่างประเทศ      
ท่ัวโลก จึงได้กําหนดให้วันแรกของการประชุม คือ วันท่ี 5 มิถุนายน เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” และในเวลา
เดียวกันได้จัดต้ัง United Nation Environment Programme (UNEP) ขึ้น พร้อมท้ังเสนอให้ประเทศต่างๆ จัดต้ัง
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน  

สําหรับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดํารัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลท่ีเข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันท่ี 4 ธันวาคม 
พ.ศ.2532 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน มีใจความตอนหน่ึงเกี่ยวกับสถานการณ์และ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในโลกและในประเทศไทย และตรัสเตือนให้พสกนิกรชาวไทยให้ร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยถือเป็นหน้าท่ีของพสกนิกรชาวไทยทุกคนท่ีจะต้องปฏิบัติ มิใช่เพียงเพื่อ
ประเทศไทยเท่าน้ัน หากเพื่อความอยู่รอดของโลกด้วย จากพระราชดํารัสดังกล่าว ทําให้คณะรัฐมนตรีได้
ประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2534 มีมติเห็นชอบ ให้วันท่ี 4 ธันวาคมของทุกปี      
เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย (ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ) โดยให้
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการให้ความร่วมมือในการดําเนินการ (ทส., 2555ข: ออนไลน์) 

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ต้ังแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ โดยมีการออกกฎหมายสนับสนุนการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ัง
นําไปสู่การผลักดันเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

    ปัญหา ผลกระทบ และความล้มเหลวในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม   
ได้ทําการศึกษาสภาพและปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาของสังคมโลกและการพัฒนา

ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคมโลก เพื่อสกัดบทเรียนจากการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมาว่า   
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มีสิ่งใดท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว มีระดับความสําเร็จมากน้อยเพียงใด และสิ่งท่ีใดยังเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อ
การดําเนินการดังกล่าว เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า การพัฒนา
ของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกน้ัน ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประการสําคัญและพัฒนาตามอย่าง
ประเทศอุตสาหกรรม ผลจากการพัฒนาดังกล่าว แม้จะทําให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและส่งผลดี    
ทําให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง แต่ได้ส่งผลร้ายทําให้เกิดปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมา ซึ่งดูเหมือนมนุษย์
ชนะ แต่โลกหายนะ (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต, 2543: 134) ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก นับวันจะทวี       
ความรุนแรงย่ิงขึ้น ซึ่งจะรุนแรงมากขึ้นกว่าน้ี หากไม่มีการควบคุมหรือดูแลสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น สิ่งท่ีเห็นได้
ชัดเจนจากปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก เช่น ภาวะโลกร้อนซึ่ง คุณากร วาณิชย์วิฬุห์ (2553) กล่าวถึงหนังสือ 
An Inconvenient Truth ของ อัลเบิร์ต กอร์ โลกร้อนความจริงท่ีไม่มีใครอยากฟัง : เปิดโปงวิกฤตสิ่งแวดล้อม
และทางรอดของมวลมนุษย์ โดยสรุปว่า การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าและ
ยานพาหนะของประเทศต่างๆท่ัวโลก ทําให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไม่เคย           
มีมาก่อนในอดีต อันเป็นท่ีมาของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเกิดมหันตภัยธรรมชาติท่ีมาบ่อยขึ้นเร่ือย ๆ 
ในทุกทวีปท่ัวโลก สอดคล้องกับ เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2551: 9-19) ท่ีกล่าวว่า ภาวะโลกร้อนทําลายชีวิต
มนุษย์และธรรมชาติ ทําให้เกิดสภาวะผืนนํ้ากลืนผืนดิน เกิดนํ้าท่วม ฝนแล้ง ภัยป่า พายุหมุน นอกจากน้ัน 
เกิดพายุบ่อยคร้ังขึ้น จนทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน เกิดความแห้งแล้ง เกิดการละลายของนํ้าแข็งบริเวณ     
ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้จนทําให้ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นและอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เกิดวาตภัยอย่างรุนแรง    
ท่ัวโลกในปี พ.ศ. 2541 เกิดพายุเฮอริเคนมิตช์ทําให้ประชาชนในประเทศแถบอเมริกากลางเสียชีวิตกว่า 
75,000 คน เกิดพายุเฮอร์ริเคนแคทริน่าท่ีพัดกระหนํ่าชายฝั่งของมลรัฐหลุยส์เซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ส่งผลให้ผู้คนสูญหายล้มตายและไร้ท่ีอยู่อาศัยจํานวนมาก (สศช., 2554: 3-5) และล่าสุดเกิดมหันตภัย     
นํ้าท่วมท่ัวประเทศไทยคร้ังร้ายแรงในปี พ.ศ. 2554 เมื่อหันกลับมามองการพัฒนาใน 4 ศตวรรษท่ีผ่านมา
ของประเทศไทย (สศช., 2546: 13-19) พบว่า ได้นําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างขาดความระมัดระวังและไม่ประหยัด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาท่ีไม่สมดุลและไม่ย่ังยืน โดยสรุป        
เป็นภาพรวมของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 4 ประการคือ ปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรและปัญหามลพิษ ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการ
เข้าถึงและใช้ทรัพยากร ปัญหาการถูกคุกคามและแย่งชิงทรัพยากรจากภายนอกประเทศ อาทิ ทรัพยากร  
ป่าไมใ้นปี พ.ศ. 2504 มีร้อยละ 53.3 แต่ในปี พ.ศ.2541 ลดลงเหลือร้อยละ 25 ทรัพยากรนํ้าในปี พ.ศ.2538       
มีการใช้นํ้า 3,877 ลบ.ม./คน/ปี แต่ในปี พ.ศ.2544 เหลือ 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 เพ่ิมขึ้นเป็น 14 ล้านตันหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 การกําจัดขยะมูลฝอยยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร คุณภาพนํ้าของแม่นํ้า 48 สายสําคัญในปี พ.ศ.2544 มีร้อยละ 38 อยู่ในเกณฑ์ตํ่าและร้อยละ 9 
อยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก มีปริมาณฝุ่นละอองในปี พ.ศ. 2544 สูงเกินค่ามาตรฐานถึงร้อยละ 72 ของจํานวนสถานี
ตรวจวัดท้ังหมด กากของเสียอันตรายในปี พ.ศ. 2535 มี 1.1 ล้านตัน แต่ในปี พ.ศ. 2544 เพ่ิมเป็น 1.68     
ล้านตัน สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ท่ีระบุว่า ปัญหาของการพัฒนาประเทศ
โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรม ทําให้ทรัพยากรและพลังงานของประเทศถูกทําลายลง แต่เพ่ิมปัญหามลพิษต่อ
สภาวะแวดล้อมท้ังในเมืองและชนบท ทําให้รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อฟ้ืนฟู
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สภาพแวดล้อม ทําให้ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในการนําไปพัฒนาในด้านอื่น ๆ ของประเทศ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 15) ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีย่ังยืน
สําหรับประเทศไทยท่ีกล่าวถึงผลของการพัฒนาของประเทศไทยในอดีตท่ีมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งผล
ให้เกิดปัญหามลพิษท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะท่ีทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเร่ือยๆ (สศช., 
2551: 5)  

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส., 2555ก: 4-9)       
ได้ศึกษาสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา พบว่า 

คุณภาพนํ้าในแม่นํ้าสายสําคัญทุกภาคท่ัวประเทศในช่วง 12 ปีท่ีผ่านมาในภาพรวม มีคุณภาพ
เสื่อมโทรมลง ดังภาพท่ี 2.4 น่ันแสดงถึงจํานวนแหล่งนํ้าบนผิวดินท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีและเกณฑ์พอใช้
ลดลง 

 

 
 
ภาพท่ี 2.4 คุณภาพนํ้าผิวดินท่ัวประเทศ ปี พ.ศ. 2542-2553 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555ก: 4   
 

คุณภาพอากาศในช่วง 13 ปีท่ีผ่านมา แม้ในภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้น แต่บางพื้นท่ีโดยเฉพาะ  
ริมถนนในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่กลับพบปัญหาหลัก คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เกินเกณฑ์มาตรฐานดังภาพท่ี 2.5 และปัญหารองคือก๊าซโอโซนเกินเกณฑ์มาตรฐาน ดังภาพท่ี 2.6 



37 

 

 
 
ภาพท่ี 2.5 PM10 เฉลี่ยรายปีในกทม.และพื้นท่ีบางจังหวัด ปี พ.ศ. 2541-2553 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555ก: 6  
 

 
 
ภาพท่ี 2.6 ปริมาณโอโซนเฉลี่ยรายปีในกทม.และพื้นท่ีบางจังหวัด ปี พ.ศ. 2541-2553 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555ก: 6 



38 

 

ปริมาณขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกําจัดได้ในช่วงระยะเวลา 7 ปีท่ีผ่านมา           
มีปริมาณขยะมูลฝอยได้เพ่ิมขึ้นอย่างมากและอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2553 ปริมาณขยะมูลฝอย    
ท่ัวประเทศมีสถิติสูงสุด ถึง 15.16 ล้านตัน/ปี ดังภาพ ท่ี 2.7 ซึ่งเพ่ิมจากปี 2552 ร้อยละ 0.33 ส่วนการกําจัด
ขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง ในปี 2553 มีเพียง 5.8 ล้านตัน/ปี หรือร้อยละ 38 ดังแผนภาพท่ี 2.8 

 
ภาพท่ี 2.7 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศและการนํากลับมาใช้ประโยชน์ปี พ.ศ. 2546-2553 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555ก: 8 

 
ภาพท่ี 2.8  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกําจัดได้ 

     ปี พ.ศ. 2545-2553 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555ก: 8 

ปริมาณของเสียอันตรายในช่วง 13 ปีท่ีผ่านมา มีปริมาณของเสียอันตรายเพ่ิมขึ้นอย่างมาก
และต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ปี พ.ศ.2553 ปริมาณของเสียอันตรายท่ัวประเทศ 3.09 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี      
พ.ศ. 2552 ถึงร้อยละ 0.65 แม้ว่าร้อยละ 77 เป็นของเสียอันตรายท่ีเกิดจากอุตสาหกรรม แต่ของเสีย
อันตรายท่ีเกิดจากชุมชนก็มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างมากและต่อเนื่องทุกปี ดังภาพท่ี 2.9 
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ภาพท่ี 2.9  ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนปี พ.ศ. 2541-2553 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555ก: 9   

 

แนวคิดและแนวดําเนินงานของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน  
ทําการศึกษาแนวคิดและแนวดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน จากหลาย

องค์การท้ังในและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้จัดประชุมสุดยอด ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 

(Human Environment)ในปี พ.ศ.2515 และในปี พ.ศ.2526 ได้จัดต้ังคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา โดยมีการประชุมคร้ังแรกใน พ.ศ.2527 และได้พิมพ์สรุปรายงานเป็นหนังสือช่ือ              
Our Common Future ในปี พ.ศ.2530 (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตโต, 2543: 50) ท่ีเรียกร้องให้ประชากร     
ท่ัวโลกเปลี่ยนการใช้ชีวิตท่ีฟุ่มเฟือยและเปลี่ยนวิธีการพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม ต่อมา     
มีการประชุมสุดยอดระดับโลก ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา พ.ศ.2535 ซึ่งมีการรับรองแผนปฏิบัติการ 
21 ว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืนและนําเสนอตัวบ่งช้ีการพัฒนาท่ีย่ังยืน เช่น ตัวบ่งช้ีการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามหลัก 
PSR ตัวบ่งช้ีการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามหลัก DSR และมีการประชุมสุดยอดระดับโลก ว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
พ.ศ.2545 (พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์, 2553: 70-71) นอกจากน้ีองค์การสหประชาชาติเห็นความสําคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพจึงประกาศให้ปีพ.ศ.2553 เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ  

2. องค์การสิ่งแวดล้อมโลก (United Nations Environment Programme-UNEP) เป็นองค์การท่ีก่อต้ัง
ขึ้นเพื่อสํารวจและประเมินแนวโน้มท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
ตลอดจนเสริมสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด ผ่านสถาบันและองค์การต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ปัจจุบันสํานักงานใหญ่ของ UNEP ต้ังอยู่ในกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา   

     UNEP (2011: 6) วิเคราะห์ว่าจากการประชุม Rio Earth Summit ในปี 1992 แล้วน้ัน 20 ปีให้
หลัง โลกมีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าท่ีเราคาดเดาไว้ ดังน้ันจึงยกประเด็นของสิ่งแวดล้อมมา
อภิปรายในการประชุม Rio+20 โดยกําหนดเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ดังน้ี 
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    1. การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
    2. การปรับกระบวนทัศน์ในการสร้างค่านิยมสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
    3. การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    4. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูเพื่อนํามาสอนสิ่งแวดล้อมสําหรับนักเรียน  

    5. พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 
   6. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้เช้ือเพลิงชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์และ

พลังงานลม  
      ต่อมาในวันท่ี 20-22 มิถุนายน ค.ศ.2012 UNEP ได้จัดให้มีการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วย

การพัฒนาท่ีย่ังยืน (United Nations Conference on Sustainable Development-UNCSD) หรือการประชุม   
Rio +20 ท่ีกรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 79 ประเทศรวมท้ังประเทศไทย ท้ังน้ี
เพื่อหวังร้ือฟ้ืนแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจ         
ท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมทางสังคม  

3. องค์การยูเนสโก (United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization- UNESCO) 
ได้กําหนดให้ปี ค.ศ.2005-2014 เป็นทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ
เสนอแนวคิดการเสริมสร้าง 3 เสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน (UNESCO,1997) โดยกล่าวว่า การจัดการ
ศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนจะต้องเสริมสร้างสามเสาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้เข้มแข็ง โดยจะต้องมี
การศึกษาประเด็นสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ 

1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. การควบคุมการเปลี่ยนแปลงอากาศ 
3. การเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทและสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืน 
5. การบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติ 

4. ธนาคารโลก (World Bank) ต้ังขึ้นในพ.ศ.2486 ในสังกัดสหประชาชาติมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือ
ประเทศสมาชิกท่ีได้รับความเสียหายจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ธนาคารโลกได้พัฒนาตัวช้ีวัดทรัพยากรและ
ตัวช้ีวัดสิ่งแวดล้อมท่ีใช้ในการติดตามประเมินผลสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ไว้ 2 ด้าน 79 ตัวบ่งช้ี (Segnestam, 
2002 : online)  

5. ภาคีการเรียนรู้สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนของออนตาริโอ ประเทศแคนาดา (The Ontario Learning for 
Sustainability Partnership-OLSP) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีการพัฒนา
เศรษฐกิจท่ีย่ังยืน ตัวบ่งช้ีการพัฒนาสังคมท่ีย่ังยืน และตัวบ่งช้ีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน (OLSP, 1996) 

    สําหรับตัวบ่งช้ีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีลักษณะสําคัญ  ท่ีทําให้มี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 8 ตัวบ่งช้ี คือ  

1. อยู่ดีมีสุข  
2. ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  
3. ความสามารถในการรองรับของเสีย  
4. ความหลากหลายทางชีวภาพ  



41 

 

5. การศึกษาประเด็นปัญหาระดับโลก  
6. การอนุรักษ์ทรัพยากร  
7. การป้องกันมลพิษ  
8. การลดของเสีย 
โดยนําเสนอผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 5 ด้านคือ 
1. แสดงให้เห็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดความสัมพันธ์ทางชีววิทยา 
2. แสดงให้เห็นความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและวงจรทางนิเวศวิทยา 
3. แสดงให้เห็นความตระหนักรู้ในประเด็นปัญหาทางนิเวศวิทยา 
4. วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งถึงความสัมพันธ์ของประเด็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมท้ังระดับท้องถิ่นและ

ระดับโลกกับวิถีชีวิตของคน 
5. พัฒนายุทธศาสตร์และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังระดับ

ท้องถิ่นและระดับโลก 
6. องค์การมาตรฐานสากล (International Standardization and Organization-ISO) ได้กําหนด

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ( ISO 14001) ซึ่ ง เ ป็นมาตรฐานการประเมินการจัดการ              
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสําคัญคือ องค์การจะต้องมีนโยบายสิ่งแวดล้อม การวางแผนการดําเนินการ 
การตรวจสอบและแก้ไข การทบทวนและการพัฒนา ซึ่งประโยชน์ของ ISO 14001 คือ ก่อให้ เกิด             
การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบเกิดสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีดี รวมท้ังมีการป้องกัน   
ในกรณีท่ีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์การ ลดภาระค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม เช่น การจัดการทรัพยากร การจัดการของเสีย และเพ่ิมขีดความสามารถ             
ในการแข่งขันด้านการตลาด (International Standardization and Organization, 2010 : online) 
 7. กรีนพีซเป็นNGOหรือองค์การสาธารณประโยชน์นานาชาติ ท่ีดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
สันติภาพ ก่อต้ังในประเทศแคนาดาเมื่อ พ.ศ.2514 กรีนพีซมีช่ือเสียงมาจากการรณรงค์โดยใช้วิธีการ
เผชิญหน้าอย่างสันติวิธีโดยใช้ความสร้างสรรค์เป็นสิ่งดึงดูดสื่อเพื่อต่อสู้กับการทดลองนิวเคลียร์ในช้ัน
บรรยากาศ การล่าปลาวาฬในทะเลเปิด ในปัจจุบันกรีนพีซสากลได้รณรงค์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปกป้อง
มหาสมุทร การต่อต้านการดัดแปลง ตัดแต่งหรือปลูกถ่ายยีนส์จากสิ่งมีชีวิตหน่ึงไปสู่สิ่งมีชีวิต (Genetically 
Modified Organisms-GMOs) การหยุดย้ังสารพิษ การยุติแห่งพลังงานนิวเคลียร์ การหยุดย้ังการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน) ในปัจจุบันกรีนพีซมีสํานักงานประจําประเทศและภูมิภาค อยู่ใน 41 
ประเทศท่ัวโลก (กรีนพีซ, 2553 : ออนไลน์) 

8. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations-
ASEAN) ซึ่งประกอบไปด้วย 10 ประเทศอันประกอบไปด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน 
เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชาและประเทศไทย ได้ประชุมสุดยอดคร้ังท่ี 9 ท่ีบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี
พ.ศ.2546 โดยผู้นําประเทศสมาชิกได้ลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับท่ี 2 (Ball Concord 2) 
โดยรับรองเอกสาร “วิสัยทัศน์อาเซียน 2120” (ต่อมาได้มีมติให้เร็วขึ้นเป็นวิสัยทัศน์ 2015) และเห็นชอบให้มี
การร่างกฎบัตรอาเซียน” โดยสนับสนุน 3 เสาหลักแห่งความร่วมมือของประชาคมอาเซียน คือ เสาหลักท่ี 1 
ด้านการเมือง เสาหลักท่ี 2 ด้านเศรษฐกิจ เสาหลักท่ี 3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม สําหรับเสาหลักท่ี 3     
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้กําหนดพิมพ์เขียวเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 6 องค์ประกอบและหน่ึง 
ในน้ัน คือ “ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ก: 21-43) โดย
ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งอาเซียน 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2543-2548 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549-2553 

9. สํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล ประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลี (Brothers of Saint Gabriel, 
2011: 29-34) ได้ตระหนักถึงความต้องการจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก จึงได้กําหนดเป็นวาระหน่ึง
ในการประชุมสมัชชาคณะเซนต์คาเบรียลคร้ังท่ี 31 ในปี พ.ศ. 2554-2555 ณ สํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล   
กรุงโรม ประเทศอิตาลี คือ “การศึกษากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน”  โดยให้สมาชิก 15 แขวงใน 32 ประเทศ
ได้ทําการศึกษาและไตร่ตรองในระดับปัจเจกบุคคล ระดับโรงเรียน และระดับประเทศ แล้วสรุปผลเพื่อนําไป
เป็นข้อมูลในการประชุมสมัชชาคณะเซนต์คาเบรียล คร้ังท่ี 31 ในปี พ.ศ. 2555  โดยมีกรอบการพัฒนาสิ่งแวดล้อม    
4 ประเด็น คือ  

1. ความเข้าใจในวิกฤตสิ่งแวดล้อมระดับโลก เช่น ประเด็นปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก
ปัจจุบัน สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ความเป็นธรรมต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นผู้บริโภคสีเขียว การมีชีวิต     
อยู่อย่างพอเพียง ศาสนากับนิเวศวิทยา    

2. การตระหนักถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมกับพระศาสนจักรคาทอลิก โดยหันมาทบทวนรากฐาน
ความเช่ือเดิมว่าพระเจ้าสร้างโลก สร้างมนุษย์ สัตว์ พืช ธรรมชาติ และมอบหน้าท่ีให้มนุษย์ดูแลสิ่งสร้างและ
ธรรมชาติ แต่ปัจจุบันมนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะทําลายสิ่งท่ีพระเจ้าสร้าง ดังน้ันจึงเป็นหน้าท่ีของนักบวชคณะ  
เซนต์คาเบรียลในการฟ้ืนฟูความสมดุลของสิ่งแวดล้อม  

3. ข้อเรียกร้องสู่การปฏิบัติ เช่น จัดการศึกษาท่ีย่ังยืน 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   
ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับแขวงหรือระดับประเทศ ข้อ 2 มีวิ สัยทัศน์การเป็นผู้ นําอย่างแท้จริงใน             
คณะเซนต์คาเบรียล (Authentic Leadership in Congregation) เพื่อเผชิญหน้ากับการท้าทายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ข้อ 3 ยุทธศาสตร์หรือโครงสร้างท่ีต้องการนําเสนอ  

10. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2525 – 2529) ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ ผลักดันให้มีการออกกฎหมาย          
ด้านสิ่งแวดล้อม ต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2530 – 2534) เร่ิมมี      
การวางนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535 – 2539) มุ่งการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและย่ังยืน โดยเพ่ิมมิติด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในการรักษาความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 8-9 (พ.ศ. 2540-2549) ได้นํา”แนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน” จากแผนปฏิบัติการท่ี 21 ขององค์การ
สหประชาชาติ มาเป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยยึด “คนเป็นศูนย์กลาง
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การพัฒนา” อยู่บนพื้นฐานของ “ดุลยภาพเชิงพลวัต” ท่ีเช่ือมโยงทุกมิติอย่างบูรณาการ ท้ังมิติตัวคน สังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาท่ีย่ังยืน       
มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งโดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อให้ประชากรไทยเกิด
สติปัญญา รู้เท่าทัน  มีความสามารถในการปรับตัวและมีภูมิคุ้มกันท่ีดี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550-2554 ได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมและยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา  

     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 (สศช., 2554: 11-12) ได้
กําหนดทิศทาง  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ไว้ดังน้ี  

1. เป้าหมายหลักข้อ 4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมประสิทธิภาพ การลด
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก รวมท้ังเพ่ิมพื้นท่ีป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ   

2. ตัวช้ีวัดข้อ 4 ประกอบด้วยคุณภาพนํ้าและอากาศ ร้อยละของพื้นท่ีป่าไม้ต่อพื้นท่ีประเทศ
และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑ์    
มวลรวมในประเทศตอ่หัว  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในหัวข้อ 5.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรและความม่ันคง
ของอาหารและพลังงาน ข้อ 5.3.5 ว่าการสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน....... สง่เสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในหัวข้อ 5.6ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยให้ความสําคัญกับ   

4.1 ข้อ 5.6.1 การอนุรักษ์ บําบัด ฟ้ืนฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าและเขตอนุรักษ์  

4.2 ข้อ 5.6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

4.3 ข้อ 5.6.7 การควบคุมและลดมลพิษ โดยการลดปริมาณมลพิษทางอากาศและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะและ นํ้า เสีย ชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย                 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเช้ือ ลดความเสี่ยงอันตรายจากการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและพัฒนาระบบ
เตือนภัย ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินและระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ       

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช., 2546:12)  ได้ให้
ความหมาย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในปริมาณท่ีระบบนิเวศสามารถฟ้ืนตัวกลับสู่สภาพเดิมได้ กล่าวคือ หากใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีใช้
แล้วหมดไป จําเ ป็นต้องหาทรัพยากรธรรมชาติประเภทใ ช้แล้วไม่หมดไปมาแทนท่ีและต้องใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วไม่หมดไปน้ี ไม่มากเกินขีดความสามารถของระบบนิเวศในการผลิตทดแทนได้
ด้วย ท้ังน้ีเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพ     
ของสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดไป โดยมีแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ดังน้ี 
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1. การปรับปรุงกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้ังสําหรับผู้บริหาร
ประเทศและสําหรับประชาชนท่ัวไป 
 2. การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องยึดหลักการบริหารจัดการ
เชิงนิเวศ 
 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องหลากหลาย ยึดหลักการป้องกันมากกวา่แก้ไข 

11.  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทยและสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (สศช., 2547: 9) กล่าวว่าการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาเพื่อมุ่ง
ไปสู่ความย่ังยืนของประเทศไทยน้ัน มีเป้าประสงค์ของการพัฒนา 4 ประการ ดังน้ี 

1. คุณภาพ  
2. เสถียรภาพและการปรับตัว  
3. การกระจายการพัฒนาอย่างเป็นธรรม  
4. การมีระบบบริหารจัดการท่ีดี  

12.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559 
ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน กล่าวคือ การมีดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม 
โดยจัดทําเป็นแผนบูรณาการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สัมพันธ์และเช่ือมโยงเป็นกระบวนการ
โดยรวม ยึดหลักมีความพอเหมาะ พอดีและมีดุลยภาพ โดยกําหนดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนไวใ้นวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 “พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
คนและสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้” โดยกําหนดในแนวนโยบายเพื่อการดําเนินการ     
ข้อท่ี 8 ภายใต้เป้าหมาย ข้อ 2 ว่า “มีการฟ้ืนฟู พัฒนาและสร้างสรรค์พฤติกรรมของคนและสิ่งแวดล้อม
รอบตัวให้เกิดความดีงาม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและคุณภาพชีวิตท่ีดีงามและมีความสุขของคน
และสังคมไทย” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 3-5) 
 13. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน โดยมีหน่วยงานระดับกรม 
คือ กรมป่าไม้ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง          
กรมทรัพยากรนํ้าและกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กําหนดนโยบายการดําเนินงานว่า               
ให้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายของประเทศได้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป รวมท้ังประชาชนได้มี       
การดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ต่อมาได้ประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 (ทส., 2555ค :37-38) โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่าง
เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผล 
และมีสว่นร่วมของทุกภาคสว่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชน” ภายใต้ 6 หลักการ คือ  

1. การพัฒนาท่ีย่ังยืน เป็นหลักการท่ีให้ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีมีดุลยภาพท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต้องเกื้อกูลและไม่เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้จะต้องคํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
ท่ีสามารถสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการของสังคมท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 

2. การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงความสัมพันธ์เชิงระบบหรือองค์รวม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการดํารงอยู่ของระบบ
นิเวศอย่างสมดุลและการตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ได้แก่ การจัดการลุ่มนํ้าอย่างบูรณาการและการบริหารจัดการกลุ่มป่า 

3. การระวังไว้ก่อนเป็นหลักการจัดการเชิงรุกท่ีเน้นการป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดล่วงหน้า 
โดยการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศ        
ท่ีเปราะบางและพื้นท่ีเสี่ยง 

4. ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายและผูไ้ด้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ายเป็นหลักการในการนําเคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างแรงจูงใจและภาระรับผิดชอบ
เพื่อลดการก่อมลพิษส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

5. ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชนเป็นหลักการท่ีใช้สร้างการร่วมรับผิดชอบ และควร
นํามาใช้ควบคู่กับหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน และมีบทบาท         
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

6. ธรรมาภิบาลเป็นหลักการท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความย่ังยืนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การกระจายอํานาจท่ียึด
หลักการพื้นท่ี - หน้าท่ี – การมีส่วนร่วม การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม         
ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และการกําหนดภาระรับผิดชอบของ    
ทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง 

14. กระทรวงพลังงาน (2555: ออนไลน์) โดยมีส่วนราชการในสังกัดคือสํานักงานรัฐมนตรี 
สํานักงานปลัดกระทรวง กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีรัฐวิสาหกิจในสังกัดคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) มีองค์การมหาชนในสังกัดคือสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การ
มหาชน)  

    กระทรวงพลังงาน จัดต้ังขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจในการจัดหา พัฒนาและบริหารจัดการพลังงาน
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน เพียรพยายามคิดค้นหา  
กลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุด เพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างม่ันคงเพียงพอ ปลอดภัย คุ้มค่า มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม อันเป็นเป้าประสงค์ของกระทรวงพลังงาน โดยมีวิสัยทัศน์คือ 
"มุ่งบริหารพลังงานอย่างย่ังยืน  ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง" กระทรวง
พลังงานมีหน้าท่ีสําคัญในการจัดทําแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555–2558 โดยคํานึงถึง            
ความเหมาะสมและความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงไว้ต่อรัฐสภา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ท้ังน้ีเพื่อนําไปสู่การพัฒนาสาขาพลังงานของประเทศให้เกิดความม่ันคงด้านพลังงาน   
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เกิดความสมดุลและย่ังยืนต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว และนําประเทศไทยสู่การรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณใ์นปี 2558  

15. มูลนิธิโลกสีเขียว ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2534เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษาเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
ทํางานร่วมกับเยาวชน นักการศึกษา ผู้นําชุมชน และองค์กรต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ โดยพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ ผลิตสื่อ และจัดทําศูนย์ข้อมูล เพื่อจุดประกายให้เกิดการพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีดี 
เสริมสร้างศักยภาพและความตื่นตัวต่อบทบาทของตนเองในการดูแลสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
(มูลนิธิโลกสีเขียว, 2550 : ออนไลน์) 

16. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นองค์การพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมดําเนินงานในฐานะสถาบัน
วิชาการอิสระ มิได้แสวงหากําไร เร่ิมเปิดดําเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2536 ในฐานะหน่วยปฏิบัติของ
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีพื้นฐานปรัชญาการทํางานท่ีมุ่งเน้นการทําหน้าท่ีเป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีทันสมัย ถูกต้องและเช่ือถือได้ นอกจากน้ีเจตนารมณ์หลักของสถาบันยังมุ่งเน้น          
การผลักดันให้เกิดการประสานการทํางาน ร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ ในสังคมซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อสารมวลชน ตลอดจนสถาบันทางวิชาการอื่นๆ เพื่อเช่ือมโยงสู่การอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล อันจะเป็นรากฐานสําคัญสู่การพัฒนา
อย่างย่ังยืนท้ังในระดับประเทศและระดับโลก (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2551 : ออนไลน์) 

17. สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) มีบริษัทเอกชนหลายแห่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชน ให้ความรู้ รวมถึง การรณรงค์ผ่านโครงการต่างๆ 
ได้แก่ โครงการรีไซเคิลเพื่อน้อง โครงการค่ายตาวิเศษ โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด เป็นต้น (สมาคม
สร้างสรรคไ์ทย, 2552 : ออนไลน์) 

18. โครงการสารานุกรมไทย (2538: ออนไลน์) สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เล่มท่ี 19 โดย    
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมายถึงกระบวนการจัดการ แผนงานหรือกิจกรรมในการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองความต้องการในระดับต่างๆ ของมนุษย์และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ    
การพัฒนาคือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการอนุรักษ์ด้วยการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด ประหยัด และก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุดเท่าท่ี
จะทําได้ โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องยึดหลักการทางอนุรักษ์วิทยา  

19. บริษัท เอเช่ียนฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด (2555: ออนไลน์) ลงนามร่วมมือกับ 8 หน่วยงานภาครัฐ 
ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ได้ร่วมลงนามรับรองเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม         
เฉลิมพระเกียรติ โดยเกณฑ์ดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือและการระดมสมองจากคณะกรรมการ
ผู้เช่ียวชาญจาก 8 หน่วยงานภาครัฐ พร้อมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มาเป็นระยะเวลา
กว่า 4 ปี โดยมีเกณฑ์มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ 6 ประเด็นหลัก ดังน้ี  

1. การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. กระบวนการบริหารท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
3. หลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับวิถี

ชีวิตของนักเรียน และชุมชน  
4. กิจกรรมท่ีเ ช่ือมโยงและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีการขยายเครือข่าย              

การดําเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5. การรักษาและส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเช่ือมโยงกับ         

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6. บุคลากร นักเรียน และชุมชน มีจิตสํานึกและพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตท่ีอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
20. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2555ข: 2-3) ได้จัดทําโครงการโรงเรียนสีเขียว เป็น

โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งยกระดับห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียว เพื่อให้ห้องเรียนสีเขียวพัฒนา
เครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ระดับโรงเรียนพร้อมท้ังขยายผลไปยังโรงเรียนใกล้เคียง
และชุมชน  พร้อมท้ังกระตุ้นให้โรงเรียนดําเนินกิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็น     
การปลูกฝังทัศนคติ และส่งเสริมค่านิยมในการประหยัดไฟฟ้าแก่เยาวชนต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ
มัธยมศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อคัดเลือกโรงเรียนสีเขียวได้ครบจํานวน 50 โรงเรียนในปี 2556 โดยกําหนด
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนสีเขียวเป็น 8 ประเด็นหลักดังน้ี  

    ประเด็นท่ี 1 นโยบายและระบบการดําเนินการตามนโยบายของโรงเรียน 
      ประเด็นท่ี 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
      ประเด็นท่ี 3 การจัดการด้านการใช้พลังงานโรงเรียน 
      ประเด็นท่ี 4 การจัดการด้านการใช้นํ้าและนํ้าท้ิงในโรงเรียน 
      ประเด็นท่ี 5 การจัดซื้อ/การใช้ผลิตภัณฑ์และการจัดการขยะในโรงเรียน 
      ประเด็นท่ี 6 การดูแลคุณภาพอากาศในโรงเรียน 
      ประเด็นท่ี 7 สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและ 
                     สิ่งแวดล้อม 
      ประเด็นท่ี 8 โครงการ/กิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน 
21.  การไฟฟ้านครหลวง (2553: 1) ได้จัดทําโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน โดยใช้ช่ือว่า 

"คืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน" มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและ       
ครบวงจร เพื่อก้าวสู่การจัดทํามาตรฐานโรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียน       
ท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถดําเนินงานด้านการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ        
การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมการประกวดแผนงาน               
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยประเมินผลการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
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ในโรงเรียนในทุกด้าน เพื่อจัดระดับมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) ต้ังแต่ 
ระดับ 0 - 5 ดาว เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกําหนดเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน 8 หมวดดังน้ี  
        หมวดท่ี 1 นโยบายและโครงสร้างการบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
        หมวดท่ี 2 แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 
        หมวดท่ี 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองในการอนุรักษ์ 
                              พลังงาน 
        หมวดท่ี 4 การจัดการด้านการใช้พลังงาน (ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและนํ้ามัน) 
        หมวดท่ี 5 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
        หมวดท่ี 6 การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
        หมวดท่ี 7 การจัดการด้านการใช้นํ้าและนํ้าเสียเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
        หมวดท่ี 8 การจัดการขยะเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

22. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด (2555: ออนไลน์) ดําเนินนโยบายด้านสังคม
โดยเน้นเร่ืองของการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยใช้แคมเปญ “Human Energy” หรือ “พลังคน” เป็นแนวคิด      
ในการกําหนดทิศทางและกรอบการวางนโยบายด้านสังคมบนพื้นฐานความเช่ือและการให้ความสําคัญใน
ศักยภาพของ “คน” ในการสร้างสรรค์ และการลงมือทําเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมให้ดีขึ้น โดยเร่ิม
จากภายในสู่ภายนอก คือ สร้างพลังใจ โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก การปลูกจิตสํานึก และค่านิยม    
ท่ีต้องการทําความดีและสร้างประโยชน์ให้สังคมให้เกิดขึ้นก่อน จากน้ันจึงสนับสนุน “พลังคน” เพื่อขับเคลื่อน
การดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยบริษัทให้การสนับสนุนในรูปแบบของการให้องค์ความรู้ งบประมาณ 
และความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ร่วมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดําเนินการโครงการโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน
มาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับนักเรียน และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม        
ของนักเรียน ครอบครัว รวมไปถึงชุมชน ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาขยะ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 บริษัทดําเนินโครงการโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน เพื่อ               
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุ 84 พรรษา โดยประกาศ
รายช่ือโรงเรียนเครือข่าย ครบ 84 โรงเรียน  โดยโรงเรียนเครือข่ายจะได้รับทุนในการจัดการขยะและจัดการ
สิ่งแวดล้อม ได้รับทุนการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงการท่ีโรงเรียนนําเสนอ ได้เข้ารับ         
การอบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนแกนนําและเทคนิคแนวทางในการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู และผู้นําชุมชน ซึ่งจากผลการดําเนินงานของโรงเรียนได้นําไปสู่นวัตกรรมทางความคิดท่ีมี
หลากหลายรูปแบบในการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมท่ีได้ผลเด่นชัด และจัดโครงการ “50 ปี เชฟรอน
ประเทศไทย พลังใจ พลังคน” ในปี พ.ศ. 2555 โดยการมุ่งให้ความสําคัญกับเร่ืองสิ่งแวดล้อมและการสร้าง
พนักงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง โดยต้ังเป้าสนับสนุน 150 สถาบันการศึกษาใน 20 จังหวัดท่ัวประเทศ ต้ังแต่
ระดับสถานเลี้ยงเด็กอ่อนไปจนถึงระดับอุดมศึกษาส่วนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม คือ การปลูกต้นไม้รวมกว่า 
30,000 ต้น ในพื้นท่ี 250 ไร่ ท่ัวประเทศ 
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2.3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
       ศึกษาว่า มีองค์การใดได้นําเสนอแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนไว้บ้าง 
โดยแต่ละองค์การได้ทําอะไรไปบ้างแล้ว ทําแค่ไหนอย่างไร หลังจากน้ันเลือกองค์การท่ีนําเสนอแนวคิด
การศึกษากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน แล้วเลือกองค์การท่ีนําเสนอแนวคิดการศึกษากับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนในรูปแบบของแผน ตัวบ่งช้ีหรือเกณฑ์ประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจนและ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในเครือฯ เพื่อนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิด ดังน้ี 
  2.3.1 แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนขององค์การระดับนานาชาติ  

     2.3.1.1 องค์การสิ่งแวดล้อมโลก (United Nations Environment Programme [UNEP], 
2011) 

     2.3.1.2 ภาคีการเรียนรู้สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนของออนตาริโอ ประเทศแคนาดา (Ontario 
Learning for Sustainability Partnership [OLSP], 1996) 

 2.3.2 แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนขององค์การในคณะเซนต์คาเบรียล โดยใช้แนวคิด
ของสํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล ประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลี (Brothers of Saint Gabriel [BSG], 2011) 

 2.3.3  แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนจากแผนระดับชาติของประเทศไทย  
     2.3.3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 ของ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช., 2554) 
     2.3.3.2 แผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.  2555-2559 ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส., 2555ค) 
  2.3.4 แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนจากเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมขององค์การ

ประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  
   2.3.4.1 เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม       

เฉลิมพระเกียรติ ของบริษัท เอเช่ียนฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด (อฮม., 2555) 
    2.3.4.2 เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในโครงการโรงเรียนสีเขียว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.,2555ก)  

     2.3.4.3 เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน         
ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน., 2553) 
  นํามาจัดทําตารางวิเคราะห์แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนและตาราง
สังเคราะห์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ในตารางท่ี 2.3  และตารางท่ี 2.4 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 2.3 ตารางวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

แนวคดิ 
วิเคราะห์แนวคิดการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

1) UNEP (2011) กําหนดกรอบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนดังน้ี 
-การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
-การปรับกระบวนทัศน์ในการสร้างค่านิยมสู่การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
-การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนสําหรับ         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
-การพัฒนาหลักสูตรการฝกึหัดครูเพื่อนํามาสอนสิ่งแวดล้อม
สําหรับนักเรียน     
-พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 
-ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้เช้ือเพลิงชีวภาพ 
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม 

 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  

 
- 

 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

 
- 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

2) ภาคีการเรียนรู้สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนของออนตาริโอ (OLSP, 
1996) กําหนดตัวช้ีวัดการมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ประกอบด้วย  
-อยู่ดีมีสุข 
-ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  
-ความสามารถในการรองรับของเสีย 
-ความหลากหลายทางชีวภาพ  
-การศึกษาประเด็นปัญหาระดับโลก 
-การอนุรักษ์ทรัพยากร 

-การป้องกันมลพิษ 
-การลดของเสีย  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน ประกอบด้วย   
-แสดงให้เห็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดความสัมพันธ์ทาง
ชีววิทยา 
 -แสดงให้เห็นความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและวงจร
ทางนิเวศวิทยา 
-แสดงให้เห็นความตระหนักรู้ในประเด็นปัญหาทางนิเวศวิทยา 
-วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งถงึความสัมพันธ์ของประเด็นวิกฤต
สิ่งแวดล้อมท้ังระดับท้องถิ่นและระดับโลกกับวิถีชีวิตของคน 
-พัฒนายุทธศาสตร์และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังระดับท้องถิ่นและระดับโลก 

 
 

- 
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2.3 ตารางวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน (ต่อ) 

แนวคดิ วิเคราะห์แนวคิดการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

3) สํานักงานใหญค่ณะเซนต์คาเบรียล ประจํากรุงโรม     
ประเทศอิตาลี (BSG, 2011) ไดก้ําหนด “วาระสําคัญเกี่ยวกับ
การศึกษากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน” โดยมีกรอบ     
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 4 ประเด็นคือ 
-ความเข้าใจในวิกฤตสิ่งแวดล้อมระดับโลก 
-การตระหนักถึงวิกฤตสิง่แวดลอ้ม 
-ข้อเรียกร้องสู่การปฏิบัติ เช่น 

 
 
 
 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 

     1. การบริโภคโดยยึดหลัก 5 Rs คือ Refuse (การปฏิเสธ) 
Reduce (ลดการใช้) Reuse (การนํากลับมาใช้ซ้ํา) Repair (การ
ซ่อมแซม) Recycle (การแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่) 

การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

     2. เป็นผู้นําในการรณรงค์การค้นหาแนวทางใหม่อย่างสร้างสรรค์ 
     3. การสร้างความร่วมมือในระดับโลก 
-หาแนวทางใหม่อย่างสร้างสรรค์เพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้วิกฤต
สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและระดับโลก 
     1. ปลูกฝังพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
     2. สร้างความตระหนักในการแก้วิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อม 

การมีสว่นร่วมและเครือขา่ยดา้นสิง่แวดล้อม 
การมีสว่นร่วมและเครือขา่ยดา้นสิง่แวดล้อม 
การมีสว่นร่วมและเครือขา่ยดา้นสิง่แวดล้อม 
  
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

4)  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช., 2555) ได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559  โดยเสนอทิศทางดังน้ี 
-คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
-คุณภาพนํ้าและอากาศ  
-คุณภาพอาหารถูกสุขลักษณะ 
-การอนุรักษ์ บําบัด ฟ้ืนฟู และสร้างความม่ันคงของ           
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
-เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
-การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ   
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียชุมชน  
พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
และขยะติดเช้ือ 

 
 
 
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2.3 ตารางวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน (ต่อ) 

แนวคดิ วิเคราะห์แนวคิดการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

5) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส., 2555ค)  
ได้จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 
ประกอบด้วยหลักการสําคัญ คือ  
 -การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
 -การระวังไว้ก่อน 
 -ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และผูไ้ด้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย 
    1. ส่งเสริมการฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    2. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- ธรรมาภิบาล : การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
 

 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

6) บริษัท เอเช่ียนฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด (2555)  ได้กําหนด
เกณฑ์รับรอง “เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังน้ี  
-การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
-กระบวนการบริหารท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-หลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม   
การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของนักเรียน และชุมชน  
-กิจกรรมท่ีเช่ือมโยง และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีการขยาย
เครือข่ายการดําเนินงาน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  
-การรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรม/ประเพณี/ภูมิปัญญาท้องถิ่น        
ท่ีเช่ือมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
-บุคลากร นักเรียน และชุมชน มีจิตสํานึกและพฤติกรรมใน         
การดําเนินชีวิตท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

7) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ., 2555ก) สังกดั
กระทรวงพลังงาน ได้จัดทําโครงการโรงเรียนสีเขียว โดยกําหนด
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนสีเขียว ดังน้ี 
-นโยบายและระบบการดําเนินการตามนโยบายของโรงเรียน 
-หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
-การจัดการด้านการใช้พลังงานโรงเรียน 
-การจัดการด้านการใช้นํ้าและนํ้าท้ิงในโรงเรียน 

 
 
 

- 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2.3 ตารางวิเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน (ต่อ) 

แนวคดิ วิเคราะห์แนวคิดการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

-การใช้ผลิตภัณฑ์และการจัดการขยะในโรงเรียน 
-การดูแลคุณภาพอากาศในโรงเรียน 
-สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
-โครงการ/กิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

8) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน., 2553) โดยกําหนดเกณฑ์ ดังน้ี 
-นโยบายและโครงสร้างการบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงาน เช่น 
    1. โรงเรียนมีนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
    2. โรงเรียนมีการกาํหนดเป้าหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานให้ชัดเจน 
-แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน เช่น 
    1. จัดทําแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานเพื่อรองรับนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานของโรงเรียน 
    2. โรงเรียนมฐีานข้อมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการอนุรักษ์
พลังงานของโรงเรียน 
-การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง
ในการอนุรักษ์พลังงาน เช่น 
    1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสํานึกแก่บุคลากรและนักเรียน 
    2. เผยแพร่ผลงานหรือความก้าวหน้าของโครงการอนุรักษ์พลังงาน 
-การจัดการด้านการใช้พลังงาน  
-หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
-การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปน้ี 
    1. จัดกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในชุมชน 
    2. เชิญครูหรือนักเรียนจากโรงเรียนอื่นเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน ดําเนินการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
-การจัดการด้านการใช้นํ้าและนํ้าเสียเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานโดยทางโรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์ 
ดังต่อไปน้ี 
    1. จัดต้ังคณะทํางาน 
    2. จัดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลหน่วยการใช้นํ้าและนําข้อมูล 
การใช้นํ้ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเร่ืองนํ้าในโรงเรียน 
-การจัดการขยะเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 
 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2.4 ตารางสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

 
แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
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1. การปลูกฝังการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  � � �  � � � � 

-การปรับกระบวนทัศน์ในการสร้างค่านิยม / ปลูกฝังพฤติกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม / การจัดการเรียนการสอน              
ท่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการปล่อยของเสีย 

�  �   �   

-การพัฒนาหลักสูตรฝึกหัดครูเพื่อสอนสิ่งแวดล้อมให้นักเรียน �        

-การศึกษาประเด็นปัญหาระดับโลก / ความเข้าใจในวิกฤต 
สิ่งแวดล้อมระดับโลก  

 � �  � � �  

-แสดงให้เห็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดความสัมพันธ์ทางชีววิทยา  �       

-แสดงให้เห็นความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและวงจร 
ทางนิเวศวิทยา 

 �       

-แสดงให้เห็นความตระหนักรู้ในประเด็นปัญหาทางนิเวศวิทยา  �       

-วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งถงึความสัมพันธ์ของประเด็นวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
ท้ังระดับท้องถิ่นและระดับโลกกบัวิถีชีวิตของคน 

 �       

-พัฒนายุทธศาสตร์และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมท้ังระดับท้องถิ่นและระดับโลก 

 �       

-ตระหนักในการแก้วกิฤตสิ่งแวดล้อม / ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ / ตระหนักในการปกป้อง ป้องกัน แก้ปัญหาและ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

  �   �   

-ปลูกฝังพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม / ฟ้ืนฟู พัฒนาและ
สร้างสรรค์พฤติกรรมคนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว / เกิดการรับรู้และ
เข้าใจวิกฤตสิง่แวดล้อม / บุคลากร นักเรียนและชุมชน มีจิตสํานึกและ
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/จัดกิจกรรมท่ีเน้นการสื่อสารให้ความรู้และเสริมสร้าง
บทบาทและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักเรียน / บูรณาการ
ความรู้เพื่อให้ความรู้และสร้างจติสํานึก / จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสํานึกใหแ้ก่บุคลากรและนักเรียน 

  �   � � � 

-การจัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของนักเรียนและชุมชน /     
การจัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการสาระการเรียนรู้  

     � � � 
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ตารางท่ี 2.4 ตารางสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน (ต่อ) 

 
แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
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8.
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ด้านสิ่งแวดล้อม / หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน         

-กิจกรรมอนุรักษ์ ท่ีเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/จัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงกับการดําเนินชีวิต 

     �   

-การจัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

      �  

2. การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม � � � � � � � � 

-ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้เช้ือเพลิงชีวภาพ พลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานลม 

�        

-ความสามารถในการรองรับของเสีย / การลดของเสีย / 

การบริหารจัดการขยะ / การบริหารจัดการนํ้าท้ิง-นํ้าเสีย 

 �  �   � � 

-การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ / รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม / ดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 �  � � � � � 

-การป้องกันมลพิษ / ลดมลพิษทางอากาศ / คุณภาพอากาศ  �  �   �  

-Refuse (การปฏิเสธ) / Reduce (ลดการใช้) / Reuse (การนํากลับมา  
ใช้ซ้ํา) / Repair (การซ่อมแซม) / Recycle (การแปรรูปเพื่อนํากลับมา 
ใช้ใหม่) / เพ่ิมประสิทธิภาพหรือลดการใช้พลังงานนํ้า ไฟฟ้า นํ้ามัน 

  � �  � � � 

-การจัดซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีการปนเป้ือนของสารสังเคราะห์หรือ

สารเคมี และการใช้ฉลากเชิงนิเวศ / การจัดซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ 

      �  

-ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก    �     

-เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    �     

3. การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  �  �   �  

-ความหลากหลายทางชีวภาพ  �       

-ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  �       

-เพ่ิมพื้นท่ีป่าไม้ / พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม/ฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าไม้ /   
เขตอนุรักษ์ / การพัฒนาพื้นท่ีสีเขียว  

   �   �  

-คุณภาพนํ้า / คณุภาพนํ้าอุปโภคบริโภค /  คุณภาพสิ่งแวดล้อม     
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน / รักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

   � �    
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ตารางท่ี 2.4 ตารางสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน (ต่อ) 

 
แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

1. 
UN

EP
 2

01
1) 

2.
 O

LS
P 

3.
 B

SG
 (2

01
1) 

4. 
สศ

ช.
 

5.
ทส

. 
6.

 อ
ฮม

. 
7.

กฟ
ผ.

8.
กฟ

น.
 

-คุณภาพอากาศ / คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน / 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   � �    

-คุณภาพอาหารถูกสุขลักษณะ    �     

-คุณภาพนํ้าเสีย / คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน /       
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   � �    

-พัฒนาแหล่งเรียนรู้ / สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ / 
พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม  

      �  

-การรักษาความปลอดภัย        �  

-การมีอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สะอาด /       

ปราศจากบริเวณท่ีไม่พึงประสงค์ / พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม 

      �  

-การดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของพาหะนําโรค        �  

4. การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม   �  � � � � 

-เป็นผู้นําในการรณรงค์ / ทํากจิกรรมเผยแพร่และรณรงค์           
ด้านการอนุรักษ์พลังงานในชุมชน 

  �    � � 

-การสร้างความร่วมมือในระดับโลก   �      

-ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน / ธรรมาภิบาล : การมีส่วนร่วม   
ของทุกภาคส่วน 

    �    

-การมีส่วนร่วมของบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง / จัดกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีครู ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วม 

      � � 

-การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน /               
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

     �  � 

-ดําเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับหน่วยงานอื่น / กิจกรรม
ร่วมระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน / จัดกิจกรรม  
ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก 

     � � � 

-เชิญครูหรือนักเรียนจากโรงเรียนอื่นเข้าร่วมกิจกรรม                 
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม /                                
เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

      � � 
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แนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
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-ส่งครูหรือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมท่ีจัดโดยโรงเรียน
อื่นหรือชุมชน 

      �  

-เผยแพร่ผลงานหรือความก้าวหน้าของโครงการอนุรักษ์พลังงาน /          
จัดบอร์ดข่าวสารด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

       � 

-จัดกิจกรรมเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในชุมชน        � 

 ส รุปได้ว่ า  การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมที่ ย่ั ง ยืน หมายถึง  การพัฒนาเพื่ อให้สามารถใ ช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม   
น้อยท่ีสุด อันประกอบด้วย การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม  

 2.4 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
      การพัฒนาท่ีย่ังยืนตามแนวคิดของ OLSP (1996) ประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน 

การพัฒนาสังคมท่ีย่ังยืนและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ดังน้ันการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน จึงเป็น   
ส่วนหน่ึงของการพัฒนาท่ีย่ังยืน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จําเป็นต้อง
ได้รับการส่งเสริมและดําเนินการจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนผ่านการจัดการศึกษา 
ดังน้ันจึงศึกษาบทบาทหน้าท่ีและความสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม     
ท่ีย่ังยืน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

        ความสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
         องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการ 21 (OLSP, 1996) โดยกล่าวถึงบทบาทและ

หน้าท่ีของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยมีใจความสําคัญว่า “การศึกษาเป็นปัจจัย  
ท่ีสําคัญในการเสริมสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียนต้องมีจุดมุ่งหมาย
ในการเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความตระหนักในปัญหาอันเกิดจากการพัฒนา มีทักษะและ
พฤติกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในทุกรายวิชา” และยํ้าว่า    
การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนต้องจัดให้กับประชาชนทุกวัย ทุกระดับและทุกอาชีพ และส่งเสริมให้
ประชาชนได้เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน เพื่อให้ประชาชนปัจจุบันและอนาคต มีความรู้ ทักษะ
และค่านิยมในการเสริมสร้างอนาคตสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน  

     องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1997) ระบุว่า การศึกษาท้ังในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นความหวังท่ีดีท่ีสุดของมนุษย์ในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ
ประกาศใน ค.ศ. 2002 ว่า “ให้ ค.ศ. 2005-2014 เป็นทศวรรษแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อ   

การพัฒนาท่ีย่ังยืน” (UNESCO, 2005) โดยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า “ทุกคนในโลกมีโอกาสได้รับประโยชน์จาก
การศึกษา เพื่อเกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงค่านิยม พฤติกรรมและการดําเนินชีวิตอันจําเป็นสําหรับ
อนาคตท่ีย่ังยืน” และได้กําหนดจุดมุ่งหมาย ดังน้ี 
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     1. ส่งเสริมบทบาทการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
        2. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
     3. ส่งเสริมการสร้างวิ สัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนด้วยการเรียนรู้ และให้

สาธารณชนเกิดความตระหนักในการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
     4. สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
     5. พัฒนายุทธศาสตร์ในทุกระดับเพื่อเสริมสร้างการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
     UNEP (2010: 6) กล่าวถึง ปัจจัยท่ีทําให้บรรลุการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนคือ “คน” และ

การพัฒนา “คน” ต้องพัฒนาต้ังแต่เป็นเด็กและเยาวชน โดยการนําเอาการศึกษามาเป็นเคร่ืองมือ            
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ มีจิตสํานึกและทักษะชีวิต ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ดังน้ัน
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน จําเป็นจะต้องใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาสู่   
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยนําเสนอ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม      
ท่ีย่ังยืนประกอบด้วย  

1. การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
2. การปรับกระบวนทัศน์ในการสร้างค่านิยมสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
3. การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูเพื่อนํามาสอนสิ่งแวดล้อมสําหรับนักเรียน 
5.  พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม  

     หลักการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
    องค์การยูเนสโก (UNESCO, 2007) ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาว่าเป็นเคร่ืองมือหน่ึง    

ท่ีสามารถนําแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนให้เป็นจริงได้ในสังคมปัจจุบัน จึงได้นําเสนอองค์ประกอบ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนในทศวรรษประชาชาติ จํานวน 3 ประการ คือ  

    1. การศึกษาควรมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า  
    2. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนเป็นสิ่งจําเป็นท่ีขาดไมไ่ด้  
    3. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนถือเป็นหน้าท่ีของทุกคน 

นอกจากน้ันองค์การยูเนสโก ยังได้ระบุถึงการนําแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนสู่การนําไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
เช่น 

        1. ขยายการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อนําสู่การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
     2. นําการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนเข้าไปในแผนระดับชาติ 

     3. นําสื่อสารมวลชนมาเป็นเครือข่ายในการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4. เสริมสร้างพลังความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อใหโ้ลกน่าอยู่ 

    ลักษณะสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามข้อเสนอของยูเนสโก 
(UNESCO, 2005) ประกอบด้วย 
     1. เป็นการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาการและเป็นองค์รวม 
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     2. เป็นการผลักดันการเสริมสร้างค่านิยม 
     3. เน้นการคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดแก้ปัญหา 
     4. ใช้พหุวิธีวิทยา 
     5. ใช้การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 
     6. มีความสอดคล้องกับท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ยูเนสโก (UNESCO, 2005) ได้เสนอแนะสิ่งท่ีควรจะทําอย่างเร่งด่วน คือ 
     1. เร่งปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการเรียนรู้    
ตลอดชีวิตและเสริมสร้างการดําเนินชีวิตสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
     2. เร่งปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาทุกระดับให้มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ ค่านิยม
และมุมมองท่ีจะเสริมสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
     3. เร่งเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักของประชาชน เพื่อให้ประชาชน              
มีความตระหนักรู้และกระตือรือร้นในการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
     4. เร่งจัดอบรมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีความรู้ และทักษะท่ีจําเป็นในการเสริมสร้าง
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
   สําหรับประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ, 2551) ได้กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ไว้ดังน้ี 

จุดหมายหลักสูตร 
ข้อ 5  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง       
มีความสุข     

  สมรรถนะสาํคัญของผู้เรียน 

ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค   
ต่างๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ 
สาระท่ี 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.2    เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะ       

ทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี
ผลกระทบตอ่มนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้ 
และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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สาระท่ี 2  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ

สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ            
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว 2.2   เข้าใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกนําความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

สาระท่ี 5  พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูป

พลังงานปฏิสัมพันธ์ระหวา่งสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  

สาระท่ี 6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 

ความสัมพันธ์ของกระบวนการตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  

สาระท่ี 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนํามาใช้ในการสํารวจอวกาศ

และทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ                
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมตอ่ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา

ความรู้ การแก้ปัญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลาน้ันๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม 
และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์  
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง     

ซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ 
สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                    
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มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ           
ท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    
เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
สาระท่ี 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทํางาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทํางาน  

ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้      
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม         
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว  

สาระท่ี  2 การออกแบบและเทคโนโลยี  
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของ

เคร่ืองใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีท่ีย่ังยืน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 

สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับ
ตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้
คําปรึกษาแกผู่้ปกครองในการมีสว่นร่วมพัฒนาผู้เรียน  

 แสดงให้เห็นว่า การจัดการศึกษาในระดับชาติของประเทศไทยในปัจจุบันได้สนใจ         
ให้ความสําคัญและส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แก่เด็กและเยาวชนต้ังแต่
เยาว์วัย โดยกําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปัจจุบันอย่างชัดเจน สําหรับแนวทาง
การนําหลักสูตรไปใช้ คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น เรียนรู้ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้ตามสภาพจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้   
เป็นกลุ่ม เรียนรู้แบบบูรณาการหรือองค์รวม ฯลฯ 

  การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
  การบริหารโรงเรียนในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนน้ัน ได้มี
เครือข่ายองค์การท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามามีบทบาทและให้การสนับสนุนการบริหารโรงเรียน              
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน อาทิ  
  โครงการห้องเรียนสีเขียว จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เยาวชนของชาติมีจิตสํานึกในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและกลายเป็นนิสัยท่ีถาวรต่อไป โดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ดําเนินการจัดต้ังห้องเรียนสีเขียวในโรงเรียน ท้ังระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาท่ัวประเทศมาต้ังแต่ปี 2541 ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น 427 โรงเรียน (กฟผ., 
2550 : ออนไลน์) 
  โครงการโรงเรียนสีเขียว จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นโครงการท่ีพัฒนา
เครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ระดับโรงเรียน พร้อมท้ังขยายผลไปยังโรงเรียนใกล้เคียง
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และชุมชน เพื่อกระตุ้นใหโ้รงเรียนดําเนินกิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการปลูกฝัง
ทัศนคติและสร้างพฤติกรรมแก่เยาวชนอย่างถาวร โดยมีเป้าหมายเพื่อดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนสีเขียว
จํานวนอย่างน้อย 5 โรงเรียนภายในเดือนธันวาคม 2552 และคัดเลือกโรงเรียนสีเขียวได้ครบจํานวน 50 
โรงเรียนในปี 2556 (กฟผ., 2552 : ออนไลน์) 

  สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน โครงการคืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน ของการไฟฟ้า       
นครหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและครบวงจร เพื่อก้าวสู่      
การจัดทํามาตรฐานโรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
สามารถดําเนินงานด้านการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และนักเรียนในโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมการประกวดแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนโดยประเมินผลการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนในทุกด้าน เพื่อจัดระดับ
มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) ต้ังแต่ ระดับ 0 - 5 ดาว เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (กฟน., 2553) 

   โครงการประกวดนวัตกรรม 3R จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์คือ ส่งเสริมให้
เยาวชนรุ่นใหม่ได้พัฒนานวัตกรรม 3R (Reduce Reuse Recycle) สู่การปฏิบัติจริง (บริษัทจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออกจํากัด (มหาชน), 2554 : ออนไลน์) 
    โรงเรียนพิทักษ์ภูมิอากาศ (Schools for Better Climate) จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย      
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับครู ในการนําไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมให้นักเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และ      
ภาวะโลกร้อน ปัจจุบันมีโรงเรียนท่ีอยู่ในเครือข่ายท้ังสิ้น 20 โรงเรียน (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2549 : 
ออนไลน์) 
    บริษัท เอเช่ียนฮอนด้า มอเตอร์ จํากัด (2555) ร่วมมือกับ 8 หน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วม      
ลงนามรับรอง “เกณฑ์มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม สําหรับโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่ งแวดล้อม              
เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อฉลองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา 
และปลูกจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนท่ัวประเทศ โดยน้อมนําแนวพระราชดําริในด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางหลักในการดําเนินโครงการ โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสํานึกเยาวชน พร้อมท้ัง    
การคิดค้นรูปแบบด้านการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด (2555: ออนไลน์) ดําเนินนโยบายด้าน
สังคมโดยเน้นเร่ืองของการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยใช้แคมเปญ “Human Energy” หรือ “พลังคน” โดยบริษัท
ได้ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการโครงการโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน 
พลังใจ พลังคนมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างเครือข่าย        
ความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับนักเรียน และผลักดันให้เกิด         
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน ครอบครัว รวมไปถึงชุมชน ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาขยะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 บริษัทดําเนินโครงการโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน     
พลังใจ พลังคน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุ 84 
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พรรษา โดยประกาศรายช่ือโรงเรียนเครือข่ายครบ 84 โรงเรียน โดยโรงเรียนเครือข่ายจะได้รับทุนในการ
จัดการขยะและจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับทุนการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงการท่ีโรงเรียน
นําเสนอ ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนแกนนําและเทคนิคแนวทางในการสร้างเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้นําชุมชน และจัดโครงการ “50 ปี เชฟรอนประเทศไทย พลังใจ 
พลังคน”ในปี พ.ศ. 2555 โดยการมุ่งให้ความสําคัญกับเร่ืองสิ่งแวดล้อม และการสร้างจิตอาสา           
อย่างต่อเนื่อง โดยต้ังเป้าสนับสนุน 150 สถาบันการศึกษาใน 20 จังหวัดท่ัวประเทศ ต้ังแต่ระดับ            
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) จนกระท่ังปี ค.ศ.1808 จึงเกิดคําใหม่ในภาษาฝร่ังเศสขึ้นคือ 
Stratigie ซึ่งมีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษปัจจุบันว่า Strategy  คําว่า Strategy ถูกนํามาใช้อย่าง
แพร่หลายและหลากหลายทั้งในระดับองค์การและระดับชาติ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งนักการทหาร 
ข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจและนักวิชาการ สําหรับประเทศไทย คําว่า strategy ที่นํามาใช้กับวงการ
ทหาร ข้าราชการ และการเมือง มักแปลว่ายุทธศาสตร์ ส่วนในแวดวงธุรกิจมักแปลว่ากลยุทธ์ 

    ความหมายของยุทธศาสตร์ท่ีใช้ในการบริหารองค์การ มีดังน้ี 
    David (1973) ให้ความหมายของคําว่ายุทธศาสตร์ หมายถึง วิธีการสู่ความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ขององค์การ 
Henderson (1989) ผู้ก่อตั้งบริษัท Boston Consulting Group ให้ความหมายของคําว่า 

ยุทธศาสตร์ หมายถึง การค้นหาอย่างไตร่ตรองและรอบคอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา       
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันและความสามารถด้านธุรกิจแล้วปรับใช้อย่างเหมาะสม และการสร้าง        
ความได้เปรียบในการแข่งขันโดยสร้างและเลือกความแตกต่างกับองค์การคู่แข่งอย่างรอบคอบ 

    Certo and Peter (1991) ให้ความหมายของคําว่ายุทธศาสตร์ หมายถึง วิธีการดําเนินงาน
หรือแนวทางการดําเนินการท่ีคาดหวังว่าจะนําสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

    Rosen (1995) ให้ความหมายของคําว่ายุทธศาสตร์ หมายถึง ขอบเขตและทิศทางระยะยาว    
ขององค์การ ซึ่งนําสู่ความสําเร็จขององค์การ โดยผ่านการจัดสรรทรัพยากรภายใน สภาพแวดล้อม        
ท่ีท้าทาย รวมท้ังการตอบสนองความต้องการของตลาดและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 Rothwell and Kazanas (1992) ให้ความหมายของคําว่ายุทธศาสตร์ หมายถึง วิธีการ
หรือทิศทางวิธีดําเนินงานในระยะยาวขององค์การท่ีทําให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 Mintzberg and Quinn (2002) ให้ความหมายของคําว่ายุทธศาสตร์ หมายถึง รูปแบบ
หรือแผนอันแสดงความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของเป้าหมาย นโยบายและกิจกรรมในองค์การ   



64 

 

    ธงชัย สันติวงษ์ (2536) ให้ความหมายของคําว่ายุทธศาสตร์ หมายถึง แผน หรือวิธีการ
ท่ีดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดผลประโยชน์ต่อองค์การมากท่ีสุด สามารถบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการอย่างใดอย่างหน่ึง โดยก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์การน้อยท่ีสุด     

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายของยุทธศาสตร์ หมายถึง 
วิชาว่าด้วยการพัฒนาและการใช้อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกําลังรบทางทหาร        
ตามความจําเป็นท้ังในยามสงบและยามสงคราม  

บุญส่ง หาญพานิช (2546) ให้ความหมายของคําว่ายุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทาง 
กลวิธี หรือเทคนิคในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกําหนด  

    สังเคราะห์นิยามยุทธศาสตร์ มากําหนดเป็นนิยามศัพท์ของการวิจัยนี้ว่า ยุทธศาสตร์    
การบริหารโรงเรียน หมายถึง แนวทางเชิงรุกท่ีใช้ในการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 การพัฒนายุทธศาสตร์ 
            Keller G. (1983) กล่าวไว้ว่า การพัฒนายุทธศาสตร์ไม่ใช่การนําเสนอความคิดของ    

คนเดียวให้คนอื ่นนําไปปฏิบัติ แต่เป็นนวัตกรรมจากความคิดและการวางแผนของกลุ่มคนที่สําคัญ         
ในองค์การท่ีทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
คํานึงถึงความสําเร็จขององค์การระยะยาวในอนาคต โดยการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และระบุ
วิธีดําเนินการที่กะทัดรัด ทั้งนี ้การพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์การต้องรักษาจุดยืนหรือจุดแข็งหรือ
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) ในภาพท่ี 2.10 ดังน้ี 

 
 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.10 องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ 

ท่ีมา : Wheelen and Hunger. Strategic Management and Business Policy. 13th ed.  

         Upper Saddle River, New Jersey : Pearson, 2012: 63 
 
   จากภาพท่ี 2.10  Wheelen and Hunger ได้แสดงรายละเอียด 4 องค์ประกอบพื้นฐาน      
ในกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจน ในภาพท่ี 2.11 ดังน้ี  

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 

 

การกําหนด

ยุทธศาสตร์ 

การนํายุทธศาสตร์  

ไปปฏิบัติ 
การประเมินและ

ควบคมุ 
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ประเมินผลย้อนกลับ : ปรับแนวทางตามความต้องการจําเป็น 
ภาพท่ี 2.11  รูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์ 

ท่ีมา : Wheelen and Hunger. Strategic Management and Business Policy. 13th ed. Upper Saddle River,  
         New Jersey : Pearson, 2012: 63 

สภาพแวดล้อม

ตามธรรมชาติ : 
ทรัพยากรและ 
ดินฟ้าอากาศ 

สภาพแวดล้อม 

ทางสังคม :  
ความกดดันต่าง ๆ 

สภาพแวดล้อม

ด้านการปฏิบัติงาน 

: การวิเคราะห ์
ด้านอุตสาหกรรม 

ภายใน : จุดแข็ง 

และจุดอ่อน 

โครงสร้าง : ห่วงโซ่
สายบังคับบัญชา 

วัฒนธรรม : 
ค่านิยม ความเช่ือ 
ความคาดหวัง  

ทรัพยากร : 
สินทรัพย์ ทักษะ 
สมรรถนะ ความรู้ 
 

ภายนอก : โอกาส

และภาวะคุกคาม 
 

การวิเคราะห ์

สภาพแวดล้อม 

ภารกิจ 

เหตุผลของ    
การจัดต้ัง 

วัตถุประสงค์ 

ผลลัพธ์ท่ีต้องการ
ทําให้สําเร็จเมื่อใด 

การกําหนด
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการท่ีนําไปสู่
การบรรลุภารกิจ
และวัตถุประสงค ์

ยุทธศาสตร์ 

 

แนวทางกว้างๆ 
ในการตัดสินใจ 

โครงการ 

กิจกรรมท่ีจําเป็น      
เพื่อให้บรรลุตามแผน 

การนํายุทธศาสตร์ 
ไปปฏิบัติ 

โครงการ 

ค่าใช้จ่ายของโครงการ 

กระบวนการ 

ลําดับขั้นตอนท่ีจําเป็น     
ในแต่ละงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 

ประเมินผลและ 
ควบคุม 
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 Koontz and  Weihrich (1990: 93-95) นําเสนอการกําหนดยุทธศาสตร์โดยใช้เคร่ืองมือ
สําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีมีช่ือว่า TOWS Matrix  

TOWS Matrix เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ระบบ ซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างภาวะ
คุกคามและโอกาสจากภายนอกองค์การกับจุดอ่อนและจุดแข็งภายในองค์การในการวิเคราะห์สถานการณ์
ตามรูปแบบน้ีจะเร่ิมพิจารณาจากภาวะคุกคามก่อน เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์จําเป็นต้องพิจารณาผล
ของวิกฤตปัญหาและภาวะคุกคามเป็นอันดับแรก 

ยุทธศาสตร์ 4 ประเภท (Four Alternative Strategies) ของ Koontz and  Weihrich 
ยุทธศาสตร์สําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ตามรูปแบบ TOWS Matrix ของ Koontz and  

Weihrich มี  4 ประเภทดังน้ี 
1. ยุทธศาสตร์ SO: Maxi-Maxi มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาจุดแข็งร่วมกับโอกาส       

เพื ่อกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ิมศักยภาพหรือยุทธศาสตร์เชิงรุก : เชิงรุกระยะยาว โดยนําจุดแข็งที ่มี             
มาเสริมสร้างและนําโอกาสที่เปิดให้มาทําประโยชน์อย่างเต็มที่ ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงสุด      

ในการบรรลุความสําเร็จ   
2. ยุทธศาสตร์ WO: Mini-Maxi มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาจุดอ่อนร่วมกับโอกาส     

เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์เร่งพัฒนาหรือยุทธศาสตร์การพลิกตัว : เชิงรุกระยะสั้น โดยแก้ไขจุดอ่อนและ       
นําโอกาสที่เปิดให้มาทําประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งจุดอ่อนบางประการจําเป็นต้องมีการพัฒนาหรือกําหนด
สมรรถนะให้บุคลากรเป็นแนวปฏิบัติ เช่น การพัฒนาด้านเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรตามทักษะ         
ที่จําเป็น ทั้งนี้เพื ่อเอาชนะจุดอ่อน ส่วนมุมมองภายนอกเป็นการใช้โอกาสภายนอกมาเป็นประโยชน์         
ในการวางแผนงาน 

3. ยุทธศาสตร์ ST: Maxi-Mini มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาจุดแข็งร่วมกับภาวะคุกคาม 
เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันหรือยุทธศาสตร์การแตกตัวหรือขยายขอบข่ายกิจการ : เชิงรุกระยะยาว 
โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง หลีกภัยภาวะคุกคาม และหาแนวทางดําเนินการที่จะทําให้โรงเร ียน            
เกิดความสูญเสียน้อยท่ีสุด และเป็นการเพ่ิมจุดแข็งท่ีมีอยู่เดิมและเพิ่มจุดแข็งที่ยังไม่มี เช่น ด้านเทคโนโลยี 
การเงิน การจัดการ หรือการตลาด ท้ังน้ีเพื่อเป็นการใช้จุดแข็งในการรับมือหรือหลีกเลี่ยงกับภาวะคุกคาม
จากภายนอก  

4. ยุทธศาสตร์ WT: Mini-Mini มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาจุดอ่อนร่วมกับภาวะคุกคาม 
เพื ่อกําหนดยุทธศาสตร์แก้วิกฤตหรือยุทธศาสตร์เชิงป้องกันหรือต้ังรับ : เชิงรุกระยะสั้น โดยพยายาม      
ลดจุดอ่อน หลีกภัยภาวะคุกคาม และหาแนวทางดําเนินการที่จะทําให้โรงเรียนเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด 
และช่วยในการกําหนดรูปแบบการค้าร่วมกัน (joint venture) การตัดทอน (retrench) และ การสะสาง
หน้ีสิน (liquidate) หรือการรวมธุรกิจ 

จากยุทธศาสตร์ 4 ประเภทของ Koontz and  Weihrich ได้แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์
สําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ตามรูปแบบ TOWS Matrix โดยอธิบายว่า TOWS Matrix มีความเกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์ภายใต ้จ ุดของเวลาที ่เฉพาะเจาะจง เนื ่องจากสิ ่งแวดล้อมภายในและภายนอก                
มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา ดังนั้นการออกแบบยุทธศาสตร์ จึงจําเป็นต้องเตรียม 
TOWS Matrix หลายๆ ประเภทในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะต้องเริ่มด้วยการวิเคราะห์     
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TOWS Matrix ในอดีตต่อเนื่องกับการวิเคราะห์ปัจจุบันและสิ่งที่เป็นผลพวงของอนาคต TOWS Matrix เป็น
ประโยชน์มากในการกําหนดยุทธศาสตร์องค์การ อย่างไรก็ดี TOWS Matrix เป็นเพียงวิธีการหนึ่งใน   
หลายวิธีการท่ีจะกําหนดทางเลือกยุทธศาสตร์ ดังตารางท่ี 2.5 

 
ตารางท่ี 2.5   ตารางTOWS Matrix สําหรับการกําหนดยุทธศาสตร์   

                      สภาพแวดล้อม 

                                 ภายใน 
 

สภาพแวดล้อม 

ภายนอก 

จุดแข็ง( S) 
อาทิ การบริหารจัดการ       
การปฏิบัติงานการเงิน  
การตลาด การวิจัยและพัฒนา  
วิศวกรรม เป็นต้น 

จุดอ่อน (W) 
อาทิ การบริหารจัดการ   
การปฏิบัติงานการเงิน การตลาด 
การวิจัยและพัฒนา วิศวกรรม     
เป็นต้น 

โอกาส (O) 
ความเสี่ยง อาทิ  สภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันและอนาคต            
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ
สังคม ผลิตภัณฑใ์หม่             
การให้บริการและเทคโนโลยี  

SO 

Maxi – Maxi  เป็นยุทธศาสตร์   
ท่ีมีศักยภาพสูงสุด ในการบรรลุ
ความสําเร็จ โดยใช้ประโยชน์
จากจุดแข็งขององค์กร เพื่อ
ประโยชน์ของโอกาสภายนอก 

WO 

Mini – Maxi  เป็นยุทธศาสตร์        
ท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อเอาชนะจุดอ่อน และ
เพื่อประโยชน์ของโอกาสภายนอก 
 

ภาวะคุกคาม ( T) 
อาทิ  ขาดแคลนพลังงาน         
ภาวะการแข่งขัน สภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันและอนาคต             
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ
สังคม  เป็นต้น 

ST 

Maxi – Mini  เป็นยุทธศาสตร์    
ท่ีใช้จุดแข็งเพื่อรับมือหรือ
หลีกเลี่ยงกับภาวะคุกคาม 

WT 

Mini-Mini เป็นยุทธศาสตร์         
เพื่อลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม 

แหล่งท่ีมา: 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  
ท่ีเป็นท้ังโอกาสและภาวะคุกคามต่อการดําเนินกิจการในองค์การ 
            2. เศรษฐกิจ (Economic Component=E) เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจที่เป็นทั้งโอกาสและ
ภาวะคุกคามต่อการดําเนินกิจการในองค์การ  
          3. สังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Component=S) เป็นการวิเคราะห์สภาพ      
ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเป็นท้ังโอกาสและภาวะคุกคามต่อการดําเนินกิจการในองค์การ  
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4. เทคโนโลยี (Technology Component=T) เป็นการวิเคราะห์สภาพทางเทคโนโลยีที่เป็น
ท้ังโอกาสและภาวะคุกคามต่อการดําเนินกิจการในองค์การ 

นอกจากนี้ Certo and Peter (1991) กล่าวว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก    
ในอนาคต มีเทคนิคการวิเคราะห์ดังน้ี 

1. วิเคราะห์แนวโน้มจากการศึกษาเอกสาร 
2. คาดคะเนโดยใช้สติปัญญาและประสบการณ์ 
3. คาดคะเนแนวโน้มโดยใช้วิธีการเชิงสถิติ 
4. สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ใช้เทคนิควิธีสัมภาษณ์แบบ EFR หรือ EDFR 
6. ใช้เทคนิค Delphi 
7. วิเคราะห์ผลกระทบ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็ง (Strength) และ

จุดอ่อน (Weakness) มีหลักท่ีนิยมใช้ท่ัวไปคือหลักท่ีเรียกว่า 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 

การแต่งตั้งและมอบหน้าที่รับผิดชอบ การกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การ        
การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การควบคุม กํากับและติดตามงาน ฯลฯ  

การวิเคราะห์เพื่อจัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็นในการบริหารองค์การ
จากมากไปหาน้อย โดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNIModified) (นงลักษณ์  วิรัชชัย และสุวิมล  
ว่องวานิช, 2542) 

สูตร PNIModified =  (I – D)/D 
              I     =   สภาพท่ีพึงประสงค์  
              D    =   สภาพปัจจุบัน  

  สมยศ นาว ีการ (2544) กล ่าวว ่า ระด ับของยุทธศาสตร์แบ่งเป ็น 3 ระด ับ ค ือ 
ยุทธศาสตร์ระดับองค์การ ยุทธศาสตร์ระดับธุรกิจ และยุทธศาสตร์ระดับหน้าท่ี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.ยุทธศาสตร์ระดับองค์การหรือสถาบัน (Corporate Strategy) มี 3 ลักษณะคือ         
1.กลุ่มยุทธศาสตร์ทางด้านการเสริมสร้างและเติบโต เช่น ยุทธศาสตร์การขยาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ย ุทธศาสตร ์การบ ูรณาการ ย ุทธศาสตร ์การร ่วมลงท ุน ย ุทธศาสตร ์การสร ้างนว ัตกรรม ฯลฯ                
2.กลุ่มยุทธศาสตร์ทางด้านการรักษาสภาพเดิมหรือการอยู่คงที่ เช่น ยุทธศาสตร์การรักษา ยุทธศาสตร์
การเก็บเกี ่ยวผลประโยชน์ ฯลฯ 3.กลุ ่มยุทธศาสตร์ทางด้านการลดขนาดหรือการประหยัด เช ่น 
ยุทธศาสตร์หมุนกลับ ยุทธศาสตร์การขายแบบเลิกกิจการ ฯลฯ 
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  2.ยุทธศาสตร์ระดับธุรกิจหรือระดับคณะหรือระดับฝ่าย (Business Strategy)             
มี 4 ลักษณะคือ 1.ยุทธศาสตร์ความเป็นผู ้นํา 2.ยุทธศาสตร์ทําให้เกิดความแตกต่าง 3.ยุทธศาสตร์      
เน้นต้นทุน 4.ยุทธศาสตร์เน้นการทําให้เกิดความแตกต่าง 
  3.ยุทธศาสตร์ระดับหน้าที่หรือระดับแผนกหรือระดับฝ่าย (Functional Strtegy) เช่น 
ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต ยุทธศาสตร์ด้านการจัดซื้อ 
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ฯลฯ 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ข ้างต้น ได ้ส ัง เคราะห์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนจาก Koontz and Weihrich (1990), Wheelen and Hunger (2012) เป็น     
3 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ SWOT โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม  
2. การกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน (Strategy Formulation) โดยใช้ TOWS 

Matrix 
3. การปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

     4. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
    McNamara (2008) ได้ทําวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นําและ          

การเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยแอนทิโอค เร่ืองการปลูกฝังการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนในระดับอุดมศึกษา: 
วิธีการศึกษาแบบผสมผสานในยุทธศาสตร์ความเป็นผู้นําและการเปลี่ยนแปลง ดําเนินการวิจัยเชิงผสมผสาน 
(Mixed method design) โดยการนําท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน          
มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ นําท่ีทําหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาดําเนินการเกี่ยวกับความตระหนัก           
ด้านความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม    
ท่ีย่ังยืน โดยจัดโปรแกรมค้นคว้าวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตร 
ดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียวในสถานศึกษา ใช้วิธีการสํารวจโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้บริหารจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 86 แห่งในสหรัฐอเมริกา             
ท่ีรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม โดยทําการสัมภาษณ์กับบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีให้การแนะนํากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจํานวน 20 คน ลักษณะของคําถามประกอบด้วย 1. องค์ประกอบใดมีความจําเป็น สําหรับ     
การเร่ิมต้นและนําไปสู่ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงท่ีประสบผลสําเร็จในการปลูกฝังการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนในสถานศึกษา 2. กระบวนการใดท่ีจะใช้ในการบรรลุการเปลี่ยนแปลงท่ีย่ังยืนอย่างลึกซึ้ง 
โดยใช้แบบสอบถามและให้ผู้ตอบได้ตอบทางระบบออนไลน์ คําถามถูกพัฒนามาจาก Survey Monkey 
ประกอบด้วย คําถามแบบปลายเปิดและปลายปิด จํานวน 57 ข้อ และคําถามเพ่ิมเติมอีก 2 ข้อ ใช้เวลาทํา
ประมาณ 20 นาที ส่วนการสัมภาษณ์ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured) ทางโทรศัพท์    
แก่ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนในสถานศึกษาจํานวน 10 สถาบัน สถาบันละ 2-3 คน    
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสําคัญ (themes) องค์ประกอบ (factors) และยุทธศาสตร์กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง (change process strategies) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงท่ีใช้และ
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ระบบการสนับสนุน ท่ีทางสถาบันนํามาใช้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ และมีความก้าวหน้า             
ในการบรรลุจุดมุ่งหมายของความริเร่ิมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

    Addington (2011) ได้ทําวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย 
The Gladys, W. and David, H. Patton College of Education and Human Services  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เร่ืองการศึกษากับการพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกา: มุมมองการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เนื้อหาของหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางสําหรับ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนของประเทศ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้พื้นฐานทางทฤษฎี และประยุกต์
วิธีการคุณภาพเชิงธรรมชาติซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อค้นหาสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมโลกท่ีเป็นจริงและได้รับ
การเปิดเผยออกมาตามธรรมชาติ และความจริงเหล่าน้ีไม่ได้รับการเหลียวแลมาก่อนหน้าน้ี โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิดกับนักศึกษาในท้องถิ่นและบุคลากรท่ีทํางานในหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง พบว่า การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของการพัฒนา และจําเป็น    
ต้องนํากลไกท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมาเช่ือมโยง      
เข้าด้วยกันและนําไปสู่การปฏิบัติ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างทางวัฒนธรรมเป็นกลไกท่ีนําไปสู่
การบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์เหล่าน้ี ชุมชนจําเป็นต้องประยุกต์ใช้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
จัดลําดับความสําคัญตามกรอบของการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม 

    Packard (2007) ได้ทําวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรการศึกษา        
ด้านสิ่งแวดล้อม ในวิทยาลัย College of Arts and Sciences สหรัฐอเมริกา เร่ืองการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
และมิติของความย่ังยืน: การวิเคราะห์หลักสูตรของThe Cuyahoga Valley Environmental Education Center 
(CVEEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสถาบัน ค้นหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับความย่ังยืนท่ีมีอิทธิพลต่อหลักสูตรการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สํารวจโครงการท่ีส่งเสริมการศึกษา     
ด้านสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกา ทําการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรหลักและครูท่ีทํางาน             
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบ guiding Questions และ ใช้แบบการสังเกตแบบ field observation 
notes และ interview notes ใช้เวลา 4 วัน ทําการทบทวนหลักสูตรและจัดโปรแกรมให้นักศึกษา              
ฝึกกระบวนการตัดสินใจโดยใช้บทบาทสมมุติ เพื่อฝึกกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ระบบนิเวศเป็นฐาน 
(ecocentrically based decisions) รายละเอียดของโปรแกรมเป็นการให้การศึกษา 3 มิติคือ ความย่ังยืน 
(sustainability) เศรษฐศาสตร์ (economic) และขอบเขตทางสังคม (social domain) มีการจําแนกข้อมูลจาก
ภูมิภาคชีวภาพเป็นฐานในการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลจากกรอบของจุดประสงค์โปรแกรม             
เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัยจะสามารถนําไปสร้างกรอบและ
กําหนดโปรแกรมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  

    กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ., 2545ก)ได้ทําวิจัยเอกสาร
เร่ืองการสังเคราะห์การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์            
เพื่อสังเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยรวบรวมและ
สังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยของหน่วยงานและของบุคคลท่ีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี 2533-2544 
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แหล่งข้อมูลท่ีได้ศึกษาค้นคว้าได้แก่ หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดกองวิชาการศึกษา กรมวิชาการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ และจากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต โดยมีผลวิจัย พบว่า ครูขาดทักษะ ความรู้       
ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม      
ด้านอนุรักษ์และยังพบปัญหาระดับมากในด้านงบประมาณ ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเร่ืองสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
ด้านการจัดกิจกรรมรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ด้านการบริหารงานสิ่งแวดล้อม            
ในสถานศึกษาและด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา  

    คงศักดิ์ ธาตุทองและ งามนิตย์ ธาตุทอง (2550) ได้ทําวิจัยเร่ือง การศึกษากระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพของสิ่งแวดล้อม
ศึกษาของโรงเรียน เกี่ยวกับหลักสูตร นโยบายและแผนปฏิบัติการ การศึกษาลักษณะหรือวิธีการท่ีโรงเรียน
ต่างๆ ใช้ในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา การศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียน สรุปกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
(Environmental process) ของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย     
เชิงบรรยาย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนา แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และ   
กล้องถ่ายภาพ สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และการสังเกต           
กลุ่มตัวอย่างคือโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา         
ในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ กาฬสินธ์ุ จํานวน 20 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนา
ประกอบด้วย ครูจํานวน 100 คน และนักเรียนจํานวน 140 คน ผลการวิจัย พบว่า มีเพียง 6 โรงเรียนเท่าน้ัน
ท่ีให้ความสําคัญประเด็นสิ่งแวดล้อมศึกษาและระบุไว้ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ด้านระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
เกี่ยวกับการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูและนักเรียน พบว่าครูและนักเรียนเข้ามา   
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย แสดงว่าระดับความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ ของครูและนักเรียน          
ในภาพรวมอยู่ในระดับตํ่ามาก สะท้อนให้เห็นว่า ครูและนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยสนใจท่ีจะร่วมในกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมท่ีจัดขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมักจะเป็นเฉพาะกลุ่มผู้ดําเนินการเท่าน้ัน แสดงให้เห็นว่า กระบวนการ
ด้านสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในวงจํากัด คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งอาจจะมาจาก         
หลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร บางกิจกรรมไม่เปิดกว้างให้คนอื่นนอกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม 
หรือไม่เห็นความสําคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
      ประสาน ตังสิกบุตร ไพบูลย์ อุปันโน และรัชชุกาญจน์ ทองถาวร (2550) วิจัยเร่ือง
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไทยในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ 
ลําพูน ลําปาง) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเน้นการจัดการศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน และ
ความสัมพันธ์ท่ีมีกับชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนําเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไทยต่อไป กลุ่มตัวอย่างคือโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน 
ลําปาง จํานวน 23 โรงเรียน โดยการคัดเลือกประชากรแบบ Multi stage sampling พิจารณาจากประเภท 
ขนาด โอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ความแตกต่างทางสังคม เศรษฐกิจเมือง แล้วนําไปคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษา 11 โรงเรียน มัธยมศึกษา 12 โรงเรียน       
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วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะจง และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาข้อมูล เคร่ืองมือการวิจัย
เป็นการสร้างคําถามเพื่อการสัมภาษณ์แบบเจาะจงและการประชุมกลุ่มย่อย การวิเคราะห์ข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูลโดยจําแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามประเภทและขนาดของโรงเรียน จัดหมวดหมู่ข้อมูล    
ตามประเด็นการศึกษารายโรงเรียน โดยใช้ตารางการวิเคราะห์ประกอบ เพื่อให้ค่านํ้าหนักในการวิเคราะห์
ความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา จากน้ันนําผลการวิเคราะห์มาสังเคราะห์
เพื่อเสนอประเด็นสําคัญท่ีต้องให้ความสนใจเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน        
ท่ีเหมาะสมต่อไป  ผลการวิจัยพบว่า นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาท่ีโรงเรียนเข้าใจ ยังเน้นเฉพาะด้านการจัด  
ภูมิทัศน์ประเภทสวนสวยโรงเรียนงามเท่าน้ัน ด้านการพัฒนาครูพบว่าโรงเรียนยังไม่มีการพัฒนาศักยภาพครู
ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมได้ตรงตามหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา ไม่ให้ความสนใจอย่างจริงจัง  
ท่ีจะพัฒนาครูให้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและจริงจัง ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน พบว่า ความร่วมมือส่วนใหญ่จะเป็นการขอการสนับสนุนด้านทรัพยากรเท่าน้ัน ไม่ได้เน้นด้านวิชาการ
หรือภูมิปัญญาชุมชนมากนัก รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน และกับ
ชุมชนอื่นท่ีเกี่ยวข้องแทบจะไม่มีเลย ด้านกรอบการจัดการหลักสูตร พบว่าในระดับมัธยมยังคงจัดการเรียน
การสอนท่ีระบุในกลุ่มสาระเท่าน้ัน ไม่มีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระส่วนใหญ่สอนให้ผู้เรียนเห็นอาการของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับมหภาค แต่ไม่สามารถสอนในเร่ืองการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
ได้เลย 

    วรรณภา นิติมงคลชัยและเพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ (2010: 188-196) ได้วิจัยอนาคตภาพ
แนวทางการดําเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2550-2559) โดยแบ่ง       
การวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาพแนวทางการดําเนินงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้าจากผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจํานวน 20 คน    
ด้วยเทคนิคการวิจัยอนาคตภาพแบบเดลฟาย และระยะท่ี 2 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสของ          
แนวทางการดําเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า จากบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน       
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจํานวน 21 คน ด้วยเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย กลุ่มตัวอย่างท้ังผู้เช่ียวชาญและ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าพิสัยระหว่าง  
ควอไทล์ และค่าความต่างระหว่างค่าฐานนิยมกับค่ามัธยฐาน ผลการวิจัยพบว่า ในด้านการดําเนินงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังในและนอกระบบ ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความสําคัญกับ
สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยกําหนดเป็นนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน และควรให้ความสําคัญ       
ในการจัดทําหลักสูตรและสามารถเช่ือมโยงนโยบายการจัดทําหลักสูตรและเนื้อหาสาระด้านสิ่งแวดล้อม
ศึกษากับนโยบายการศึกษาแห่งชาติได้ 
     นินาวาลย์  ปานากาเซ็ง (2551: 122-131) ได้ทําวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เ ร่ืองศึกษา                
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการศึกษาและเสนอแนวทางการจัดการศึกษา
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เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่างคือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จํานวน 103 โรงเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม      
ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการจัดการศึกษา ประกอบด้วย (1) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน     
บนพื้นฐานทรัพยากรและความสามารถของโรงเรียนจํานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้บริหารมืออาชีพ          
การบริหารต้นทุน การบริหารบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ การบริหารจัดการประสิทธิผล และการพัฒนา
ภาพลักษณ์สถานศึกษา (2) การสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ        
ทางการศึกษา จํานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวิถี
อิสลามอย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล การจัดกระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้ผู้เรียนดํารงชีวิตอย่างสันติสุข ครูและบุคลากรสายสนับสนุน      
การสอนมืออาชีพ การดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และการพัฒนาผู้ เรียนเป็นรายบุคคล           
(3) การสร้างความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและสากลจํานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
     อภิญญา  แก้วช่ืน (2549: 300) ได้ทําวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เร่ืองรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล
และการพัฒนาท่ีย่ังยืน เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลและ       
การพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มจากผู้เช่ียวชาญ 7 คน สําหรับการเลือกสนามวิจัย 
กําหนดให้ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 5 คน เสนอช่ือโรงเรียน            
ในเขตภาคเหนือ และเลือกโรงเรียนท่ีมีผู้เลือกซ้ํากันมากท่ีสุดจํานวน 2 โรงเรียน หลังจากน้ันจึงเก็บข้อมูล
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า ใช้หลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน 4 ประการ คือ 1.การสร้างยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน  2.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 3.การสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง            
4.การมีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการพัฒนา 
     ศุภาพร  ผิวงาม (2549: 48-54) ได้ทําวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ืองการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการจัดการสิ่งแวดล้อมและ    
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้วิธี      
การวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 
อําเภอด่านช้าง จํานวน 32 โรงเรียน ซึ่งกําหนดโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธี     
การสุ่มแบบแบ่งช้ัน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารและกลุ่มครูมีความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส่งผลให้การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร จึงเสนอแนวทาง            
ในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาว่า ควรมีการสํารวจแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม          
ในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมในการสร้างจิตสํานึกดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน กําหนดผู้รับผิดชอบ    
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ให้ชัดเจนและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการกําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน รวมถึง       
ให้ความรู้กับครูในเร่ืองของเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด  

    ธงชัย สมบูรณ์ (2549: 133-138) ได้วิจัยเร่ืองการศึกษากับการพัฒนาอย่างย่ังยืนโดย
ทําการศึกษาใน 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านหลักสูตร พบว่า ด้านผู้เรียน ต้องให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ เพื่ อ  1 )  มีความสามารถในการแยกแยะพิจารณาถึงความเป็นเหตุ เ ป็นผลและ                  
ความสมเหตุสมผลของการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อการดําเนินชีวิตท่ีดี 2) มีความสามารถ
ในการศึกษาท่ีแตกต่างออกไปจากกรอบเดิม  3) การไตร่ตรองเชิงจริยธรรม ผู้ เรียนจะต้องได้รับ            
การ “ศัลยกรรมความคิด” ในสิ่งท่ีดีงามและ 4) ผู้เรียนมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างย่ิงความรับผิดชอบ
ต่อการกระทําของตนเองท่ีมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้สอนจะต้องไม่สร้างความอึดอัดท้ังทางกายและ
ใจแก่ผู้เรียน จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองเป็นผู้สร้าง “พื้นท่ีสมอง” ให้กับผู้เรียน ต้องพยายามสร้าง
ความคิดใหม่ เรียนรู้ไปพร้อมกับสิ่งเดิม รู้จักผสมผสานกระบวนการเรียนการสอนระหว่าง “ทฤษฎีวิธีวิทยา
และกิจกรรม” ซึ่งหมายถึง สภาวการณ์ข้อความรู้ท่ีเด็กพึงได้รับท้ังประโยชน์ในปัจจุบันและในอนาคต         
ในด้านหลักสูตรจะต้องคํานึงถึงสถานการณ์ท่ีพลเมืองจะต้องตระหนักและมีจิตสํานึกร่วมกัน กล่าวคือ               
1) ให้ความเคารพต่อชีวิตท้ังมวล 2) ไม่ใช้ความรุนแรง 3) แบ่งปันผู้อื่น 4) รับฟังคนอื่นให้เกิดความเข้าใจ     
5) สงวนรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลกและ 6) สร้างความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

 โสมฉาย บุญญานันต์ (2549) ได้ทําวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ือง การพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมการปลูกฝังจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม: การวิจัย   
พหุเทศะกรณีเพื่อการออกแบบและประเมินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อพัฒนาทฤษฎี
โปรแกรมการปลูกฝังจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติการปลูกฝัง      
จิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อมดีเด่นท่ีอยู่ในบริบทท่ีแตกต่างกันจํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ กรณีศึกษาท่ี 1 โรงเรียน   
ท่ีใช้หลักสูตรของโครงการรุ่งอรุณและมีท่ีต้ังอยู่นอกตัวเมือง กรณีศึกษาท่ี 2 โรงเรียนท่ีใช้หลักสูตรของ
โครงการรุ่งอรุณและมีท่ีต้ังอยู่ในตัวเมือง กรณีศึกษาท่ี 3 โรงเรียนท่ีพัฒนาหลักสูตรขึ้นเองและมีท่ีต้ังอยู่   
นอกตัวเมือง และกรณีศึกษาท่ี 4 โรงเรียนท่ีพัฒนาหลักสูตรขึ้นเองและมีท่ีต้ังอยู่ในตัวเมือง ผลการศึกษา 
พบว่า โปรแกรมปลูกฝังจิตสํานักต่อสิ่งแวดล้อมท่ีประสบความสําเร็จอย่างย่ังยืนต้องมี 4 องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ 1.การร่วมมือรวมพลังของภาคี 3 ฝ่าย ได้แก่ บ้าน โรงเรียน และศาสนา 2.รูปแบบการจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย มีการบูรณาการเนื้อหาวิชา และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตนเอง 3.การปลูกฝังเร่ืองภูมิปัญญาอาชีพในท้องถิ่นท่ีเป็นการอยู่อาศัยอย่างพ่ึงพิง
กับธรรมชาติ 4.การปลูกฝังให้นักเรียนรู้วิธีอนุรักษ์พลังงานควบคูไ่ปกับมีจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม 

    ปฐมเกียรติ ไชยคํา (2555 :425-432) ได้วิจัยเร่ืองทฤษฎีฐานรากของโรงเรียนผู้นํา      
การเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทฤษฎี
ฐานรากของโรงเรียนผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ในบริบท
โรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไทย โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานใน 3 ขั้นตอนคือ 1.การเก็บข้อมูลและ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล ประกอบด้วยการถอดบทเรียน การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ระดับลึก 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การบันทึกสิ่งบันทึกและตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลโดยใช้เทคนิค 
Triangulation 2.การตรวจสอบเพื่อยืนยันความน่าเช่ือถือของข้อสรุปเชิงทฤษฎี โดยให้ผู้ เ ช่ียวชาญ             
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ทําการตรวจสอบ 3. การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนําข้อสรุปเชิงทฤษฎีไปใช้ โดยใช้แบบสอบถามผู้บริหาร
โรงเรียนท่ีเป็นแกนนําเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเลือกแบบเจาะจง 30 โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียน
ขนาดเล็ก 10 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 15 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดใหญ่ 5 โรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติคือ 
1.เป็นโรงเรียนท่ีดําเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน                
2.เป็นโรงเรียนท่ียังไม่เคยได้รับรางวัลในระดับชาติ 3.เป็นโรงเรียนท่ีหน่วยราชการท่ีส่งเสริมการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมพิจารณาและเจาะจงเลือก ผลการวิจัยพบว่า ทฤษฎีฐานรากของโรงเรียนผู้ นํา           
การเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน กําหนดเป็น 4 หมวดคือ 1) ลักษณะ
ของโรงเรียนผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ประกอบด้วย 
ความหมายของโรงเรียนผู้นําการเปลี่ยนแปลงตามมุมมองของผู้ท่ีอยู่ในปรากฏการณ์ การก่อตัวขึ้นเป็น    
การบริหารจัดการเชิงระบบ ท่ีเน้นความย่ังยืน พฤติกรรมของบุคลากร การเป็นศูนย์การเรียนรู้ และ        
การเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย 2) เงื่อนไขและกระบวนการเกิดเป็นโรงเรียนผู้นํา  การเปลี่ยนแปลง จําแนกเป็น
เงื่อนไขผู้บริหาร เงื่อนไขภายใน เงื่อนไขภายนอก 3) การดํารงอยู่ของโรงเรียนผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วยการจัดทําเป็นแผนกลยุทธ์ การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบพลวัต คือมีการต่อเนื่อง ยกระดับ
และมีตัวช้ีวัด 4) ผลท่ีตามมาจากการเป็นโรงเรียนผู้นําการเปลี่ยนแปลงท้ังผลกระทบทางบวกและทางลบ 
และพบว่าความแตกต่างของโรงเรียนแกนนําเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ประสบผลสําเร็จตามข้อสรุป      
เชิงทฤษฎี คือ ไม่มีการจัดทําแผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนท่ีเน้น   
ความย่ังยืน ผู้นําขาดจุดเน้นในการสื่อสารถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ไม่มีการสร้างการมีส่วนร่วม
แบบหุ้นส่วน ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้แบบพลวัต และขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 ควง มุกสง (2534) ได้วิจัยเร่ืองการศึกษากระบวนการวางแผนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเปรียบเทียบและเสนอแนะ  
การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนตามกระบวนการวางแผนคือก่อนวางแผน วางแผน ปฏิบัติตามแผน 
ติดตามและประเมินผล ผลการศึกษาวิจัย พบว่า สภาพตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารโรงเรียนตาม
ทัศนะของผู้บริหารและครูอาจารย์โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบทัศนะของ
ผู้บริหารในขนาดโรงเรียนต่างกันท่ีมีต่อกระบวนการวางแผนไม่แตกต่างกันท่ีระดับความมีนัยสําคัญ .05 และ
ผลการเปรียบเทียบทัศนะของครูอาจารย์ในขนาดโรงเรียนต่างกันท่ีมีต่อกระบวนการวางแผนไม่แตกต่างกัน 
ท่ีระดับความมีนัยสําคัญ .05 

 ขจรเกียรติ มานิกลักษณ์ (2543) ได้วิจัยเ ร่ืองกระบวนการวางแผนในโรงเรียน 
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติตาม
กระบวนการวางแผน เปรียบเทียบและศึกษาปัญหาการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยใช้กรอบแนวคิดกระบวนการวางแผน 
ประกอบด้วย ขั้นศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ขั้นกําหนดแผน ขั้นนําแผนไปปฏิบัติ         
ขั้นติดตามประเมินผล ผลการศึกษาวิจัย พบว่า บุคลากรโดยรวม และจําแนกตามสภาพและขนาดโรงเรียน 
เห็นว่าขั้นกําหนดแผน ขั้นนําแผนไปปฏิบัติ ขั้นติดตามประเมินผล แต่ละขั้นตอนอยู่ในระดับปานกลาง  

    ดนัย กิติภรณ์ (2544) ได้วิจัยเร่ืองดัชนีช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเคร่ืองมือสําหรับช้ีวัดระดับการพัฒนาท่ีย่ังยืน อันประกอบด้วย 3 ดัชนีช้ีวัด คือ        
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ดัชนีช้ีวัดระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดัชนีช้ีวัดระดับการพัฒนาด้านสังคม และดัชนีช้ีวัดระดับการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาวิธีการ หลักเกณฑ์และคัดเลือกดัชนีช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับแนวคิดหรือทฤษฎี     
การพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดย       
การคัดเลือกจะเน้นการคัดเลือกดัชนีท่ีสามารถใช้วัดผลได้จริงท้ังในด้านคุณภาพและปริมาณและมุ่งเน้น
ศึกษาลักษณะการพัฒนา ท่ีย่ังยืนของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบระดับการพัฒนาในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้
เห็นแนวโน้มของการพัฒนาประเทศตามแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนว่ามีทิศทางและแนวโน้มเป็นอย่างไร      
โดยข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ได้จากการรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ    
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2533-2540 ประเทศไทย มีการพัฒนาท่ีไม่สอดคล้องกับแนวคิด
การพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยปรากฏว่าค่าดัชนีการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทยลดลงจาก 0.65 ในปี พ.ศ.2533 
เหลือเพียง 0.52 ในปี พ.ศ.2540 โดยค่าดัชนีลดลงร้อยละ 20 โดยเฉพาะค่าดัชนีการพัฒนาด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง และผลการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับทิศทาง แนวคิด หรือกลยุทธ์         
ในการพัฒนาประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญ 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า งานวิจัยยังไม่เพียงพอต่อการตอบคําถามการวิจัย
ท่ีว่ายุทธศาสตร์บริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนควรเป็นอย่างไร ด้วยว่า
โรงเรียนซึ่งเป็นองค์การทางการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีในการพัฒนาคน ควรมียุทธศาสตร์บริหารโรงเรียน ดัง UNEP 
(2010) ระบุว่า ควรกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับ Ellsworth 
(2000) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจะสําเร็จได้น้ันต้องการยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพท่ีสอดคล้องกับบริบทและความคาดหวังของสังคม ดังน้ันการวิจัยฉบับน้ีจึงมีความคิดใหม่       
ท่ีจะทําวิจัยให้ได้คําตอบใหม่ในเร่ือง ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
 



บทที่ 3 
 

วิธีดาํเนนิการวิจัย 
 

การวิจ ัยครั้งนี ้มีว ัตถุประสงค์ คือ 1)เพื ่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พ ึงประสงค์ของ        
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 2) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ ่งแวดล้อมที่ยั ่งยืน 3) เพื ่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื ่อเสริมสร้าง        
การพัฒนาสิ ่งแวดล้อมที ่ยั ่งย ืน การวิจ ัยครั้งนี ้เป ็นการวิจ ัยเชิงพรรณนา ด้วยการใช้ว ิธ ีเก็บข้อมูล         
แบบผสมผสาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ    
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จํานวน 15 โรงเรียน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เคร่ืองมือ    
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงและความเท่ียง และ
แบบประเมินยุทธศาสตร์ท่ีผ่านการตรวจสอบความตรง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยด้วยการใช้สถิติ      
เชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนี PNIModified 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
  
โดยออกแบบการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
ขั้นตอนท่ี 2  วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
ขั้นตอนท่ี 3 ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
 ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  

ขั้นตอนท่ี 5 พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

 
รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินวิจัยนําเสนอในภาพท่ี 3.1 
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 ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  

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

 
 

2. ความต้องการจําเป็น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภาวะคุกคามของ
การบริหารโรงเรียน 
ในเครือมูลนิธิคณะ 
เซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย  
เพื่อเสริมสร้าง 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

 

ข้ันตอนการวิจัย ผลลพัธท์ี่ต้องการ 

1. ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพ  
ท่ีพึงประสงค์ของ
การบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย  
เพื่อเสริมสร้าง 
การพัฒนา

สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

1. สภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพึงประสงค์ของ
การบริหารโรงเรียน 
ในเครือมูลนิธิคณะ 
เซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย  
เพื่อเสริมสร้าง 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 
 
   
 

วิธีดาํเนนิการวิจัย 

1.ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯทุกโรงเรียน จํานวน 15 โรงเรียน 
2.ผูใ้ห้ข้อมูล: (1.) ผู้บริหารโรงเรียน 

     (2.) ครู  
     (3.) ผู้ปกครอง 
     (4.) นักเรียน 

    -ผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อํานวยการ 
รองผู้อํานวยการและหัวหน้าฝ่าย โดยเก็บข้อมูลจาก
ทุกคน 
    -ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเก็บข้อมูลจาก   
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (1976) 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  
4. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ: ความถี่ ร้อยละ X  
S.D.  

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  
2. หาความต้องการจาํเป็น โดยใช้ค่า PNIModified 
3. เรียงลําดับความต้องการจําเป็น 
4. วิเคราะห์ SWOTจากค่าดัชนี PNIModified และ
แบบสอบถามปลายเปิด  
5. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ : ค่าดัชนี PNIModified 

และความถี ่ 
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ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย (ต่อ) 

ข้ันตอนการวิจัย ผลลพัธท์ี่ต้องการ วิธีดาํเนนิการวิจัย 

3. ร่างยุทธศาสตร์ 
การบริหาร
โรงเรียนในเครือฯ 
 

3.ร่างยุทธศาสตร์         
การบริหารโรงเรียน 

ในเครือฯ ฉบับท่ี 1 

  4. ตรวจสอบ      
  ความเหมาะสม  
  และความเป็นไปได้ 
  ของร่างยุทธศาสตร์  
  การบริหารโรงเรียน 
  ในเครือมูลนิธิคณะ 
  เซนต์คาเบรียลแห่ง 
  ประเทศไทย  
เพื่อเสริมสร้าง 

  การพัฒนา   
  สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

 

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

 

 5. พัฒนา  
 ยุทธศาสตร์         
 การบริหารโรงเรียน 
 ในเครือมูลนิธิคณะ 
 เซนต์คาเบรียลแห่ง 
 ประเทศไทย  
 เพื่อเสริมสร้าง 
 การพัฒนา  
 สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

6. ความเหมาะสมและ 
ความเป็นไปได้ของ 
ร่างยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี 2 
7. ยุทธศาสตร์การบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่ง 
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ 

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

1. ผูใ้ห้ข้อมูล: ผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการบริหาร  
   มูลนิธิฯ, คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ,   
   ผอ., รองผอ., หน.ฝ่าย, ครู, ผู้ปกครอง,  
   นักเรียน 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  
    แบบประเมินยุทธศาสตร์                                                 
3. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได ้
    ของร่างยุทธศาสตร์ฯฉบับท่ี 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
    และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายบุคคล  
4. วิเคราะห์ข้อมูลด้วย: X S.D. และ 
การวิเคราะห์เนื้อหา 
5. ปรับปรุงยุทธศาสตร์ตามคําแนะนําของ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
 

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

    ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน  

ดําเนินการออกแบบประชากรและผู้ให้ข้อมูล ออกแบบเครื่องมือและออกแบบการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยและผู้ให้ข้อมูล  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ทุกโรงเรียน จํานวน 15 โรงเรียน  
ผู้ให้ข้อมูลมี 4 กลุ่มคือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมีรายละเอียด 

ดังน้ี 
1.1 ผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป และหัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ โดยเก็บข้อมูลจากทุกคน 
 1.2 ครูเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการใช้สูตร
ของ Yamane (1976) โดยกําหนดความคลาดเคลื่อน 5% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยใช้สูตร ดังน้ี 

n = N 

  1 + Ne2 
   เมื่อ    n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
    N  =  จํานวนครูท้ังหมด 
    e  =  ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 

 การแทนค่า  
n = 3,278 

  1 + 3,278 (.05)2 
n = 3,278 

  9.1950 
n = 357 

 
คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนตามสัดส่วนประชากรในแต่ละโรงเรียน 

โดยใช้สูตรดังน้ี 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างครูแต่ละโรงเรียน =  
 

 โดยมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างครูจาก 15 โรงเรียนดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.1 
 ดําเนินการสุ่มตัวอย่างครู จากรายชื่อเรียงลําดับของประชากรครูทั้งหมด ด้วยการสุ่ม

ตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic random sampling) โดยดําเนินการดังน้ี 
1. ขอทะเบียนรายชื่อบุคลากรทั้ง 15 โรงเรียน โดยตัดรายชื่อของผู ้อํานวยการ        

รองผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไปออก 

      จาํนวนครูท้ังหมดแต่ละโรงเรียน x ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
จํานวนครูท้ังหมดของมูลนิธิฯ 

 



81 

 

2.  นําทะเบียนรายช่ือบุคลากรท้ัง 15 โรงเรียน มากําหนดเลขหมายประจําตัวครู 
3.  คํานวณช่วงของการสุ่ม (N/n) 
4.  ทําการสุ่มหาตัวสุ่มเร่ิมต้น (Random start)  
5. นับหน่วยตัวอย่างและเลือกตัวอย่างตามช่วงของการสุ่ม (Random interval) เพื่อให้ได้

จํานวนกลุ่มตัวอย่างตามท่ีต้องการ 
1.3 ผู ้ปกครอง และนักเร ียนเก ็บข ้อม ูลจากกลุ ่มต ัวอย ่างโดยการคํานวณขนาดของ          

กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการใช้สูตรของ Yamane (1976) โดยกําหนดความคลาดเคลื่อน 5% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95% โดยใช้สูตร ดังน้ี 

n = N 

  1 + Ne2 
 เมื่อ  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N  =  จํานวนผู้ปกครอง หรือนักเรียนท้ังหมด 
  e  =  ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 

 การแทนค่า  
n = 48,832 

  1 + 48,832 (.05)2 
n = 48,832 

  123.0800 
n = 397 

 
คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนตามสัดส่วนประชากรผู้ปกครองและนักเรียน

ในแต่ละโรงเรียน โดยใช้สูตร ดังน้ี 
 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง    = 
แต่ละโรงเรียน  

 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างนักเรียน      = 
แต่ละโรงเรียน  

 
ดําเนินการสุ่มตัวอย่างผู ้ปกครอง และนักเรียน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 

Random sampling) โดยดําเนินการนับหน่วยของตัวอย่างและเลือกตัวอย่างตามช่วงของการสุ่ม (Random 
interval) เพื่อให้ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างตามท่ีต้องการ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.1 

 
 

 

จํานวนผู้ปกครองท้ังหมดแต่ละโรงเรียน x ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
จํานวนผู้ปกครองท้ังหมดของมูลนิธิฯ 

   
จํานวนนักเรียนท้ังหมดแต่ละโรงเรียน x ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 

จํานวนนักเรียนท้ังหมดของมูลนิธิฯ 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางจําแนกจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผูใ้ห้ข้อมูล 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

โรงเรียน 

ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน  
 

รวม 

ผู้อํ
าน

วย
กา

ร 

รอ
งผ

ู้อํา
นว

ยก
าร

 
หัว

หน้
าฝ

่าย
วิช

าก
าร

 
หัว

หน้
าฝ

่าย
บริ

หา
รทั่

วไ
ป 

หัว
หน้

าสํ
านั

กผ
ู้อํา

นว
ยก

าร
 

ปร
ะช

าก
ร 

กลุ
่มตั

วอ
ย่า

ง 

ปร
ะช

าก
ร 

กลุ
่มตั

วอ
ย่า

ง 

ปร
ะช

าก
ร 

กลุ
่มตั

วอ
ย่า

ง 

1 อัสสัมชัญ  1 1 1 1 1 231 25 3,111 25 3,111 25 80 

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 82 

4 อัสสัมชัญพาณิชยการ 1 1 1 1 1 77 8 336 3 336 3 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 81 

11 มงฟอร์ตวิทยาลัย  
แผนกประถม 

1 1 1 1 1 171 19 2,390 19 2,390 19 62 

12 อัสสัมชัญแผนกประถม 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 

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 
     สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยมีกระบวนการสร้างเคร่ืองมือ ดังน้ี 

2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง  
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

2.2 สร้างตารางพิมพ์เขียวตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยจําแนกตัวแปรตามนิยามศัพท์เชิง
ปฏิบัติการ 
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2.3 ร่างรายการข้อคําถามในตารางพิมพ์เข ียวตามกรอบแนวคิดการว ิจ ัย และตาม       
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ แล้วกําหนดผู้ให้ข้อมูลในแต่ละข้อคําถาม 

2.4 นําร่างรายการข้อคําถามในตารางพิมพ์เขียวที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความตรงด้านเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา ความครอบคลุมตามกรอบแนวคิดการวิจัยและนิยามศัพท์
เชิงปฏิบัติการ 

2.5 ปรับปรุงร่างรายการข้อคําถามในตารางพิมพ์เขียวตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
2.6 สร้างแบบสอบถามในการวิจัยเป็น 3 ฉบับ ประกอบด้วย  

   แบบสอบถามฉบับที ่ 1 เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พ ึงประสงค์       

ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน สําหรับเก็บข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ 
และหัวหน้าฝ่าย  

   แบบสอบถามฉบับที ่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์      

ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน สําหรับเก็บข้อมูลจากครู 

  แบบสอบถามฉบับที ่ 3 เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์     

ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน สําหรับเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองและนักเรียน  

 2.7 รายละเอียดในแบบสอบถามฉบับท่ี 1-3 แบ่งเป็น 3 ตอนดังน้ี 

         ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ  

     ฉบับที ่ 1 ประกอบด้วย สถานภาพ เพศ ว ุฒ ิการศึกษาสูงส ุด อาย ุ ระยะเวลา          
การปฏิบัติงานในโรงเรียนแห่งน้ี และประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารโรงเรียน 
      ฉบับที ่ 2 ประกอบด ้วย สถานภาพ เพศ ว ุฒิการศึกษาสูงส ุด อาย ุ ระยะเวลา          
การปฏิบัติงานในโรงเรียนแห่งน้ี และประสบการณ์ในการเป็นครู 

     ฉบับท่ี 3 ประกอบด้วย สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด และอายุ       

    ตอนที่ 2 สอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียน       

ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื ่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั ่งยืนใน        
3 ด้าน ประกอบด้วย การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล โดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมีตัวเลือกตอบ ดังน้ี  
  ระดับ 5 หมายถึง  มีสภาพปัจจุบันในระดับมากท่ีสุด  

   มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับมากท่ีสุด  
  ระดับ 4 หมายถึง   มีสภาพปัจจุบันในระดับมาก  

มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับมาก  
  ระดับ 3 หมายถึง  มีสภาพปัจจุบันในระดับปานกลาง  

   มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับปานกลาง  
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  ระดับ 2 หมายถึง  มีสภาพปัจจุบันในระดับน้อย 
   มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับน้อย 

  ระดับ 1 หมายถึง มีสภาพปัจจุบันในระดับน้อยท่ีสุด  
มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับน้อยท่ีสุด  

  ตอนที ่ 3 ข ้อเสนอแนะเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับการบริหารโรงเร ียนในเครือม ูลนิธ ิคณะ         

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยใช้คําถามปลายเปิด  
เพื่อสอบถามว่า โรงเรียนมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคามในเรื่องใด ที่ควรนํามาใช้ในการบริหาร
โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

2.8 การตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม 
  2.8 .1  นําแบบสอบถามที ่สร ้างขึ ้น เสนออาจารย ์ที ่ปร ึกษา เพื ่อตรวจสอบและ             
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity)และความชัดเจนของภาษา เพื่อให้
แบบสอบถามครอบคลุมและเหมาะสมกับเนื้อหาการวิจัย 

  2.8.2 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  2.8.3 นําแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่านตรวจสอบ
ความตรงด้านเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา ความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงข้อคําถาม 
โดยจําแนกตามความเช่ียวชาญและเกณฑ์การพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ ดังตารางท่ี 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2 ตารางจําแนกผู้ทรงคุณวุฒิตามความเช่ียวชาญและเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ 

ความเชี่ยวชาญ เกณฑ์การพิจารณา 

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบริหาร
การศึกษา 

ด้าน 
การวิจัย 

ผู้ประเมิน
โรงเรียนด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ผู้มีประสบการณ์
การบริหาร
โรงเรียน 

ทํางานด้าน
การศึกษา 

คนท่ี 1 �  � �  � 

คนท่ี 2 �   �   

คนท่ี 3   �  � � 

คนท่ี 4  �   � � 

คนท่ี 5  �   � � 

2.8.4 นําผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาคํานวณหาค่าความตรง
ด้านเนื้อหา เพื่อพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี
และแฮมเบลตัน (อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552)  ดังน้ี 

IOC = R                                       
               เมื่อ      IOC     หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 

          R หมายถึง ผลรวมของการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 
       n หมายถึง จํานวนผู้เช่ียวชาญ 

∑

∑
n 
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2.8.5  ใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อคําถามท่ีเหมาะสม 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 ท้ังฉบับได้เท่ากับ 0.92 

2.8.6 ปรับปรุงภาษาของข้อคําถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และให้อาจารย์    
ท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ังก่อนนําไปทดลองใช้ 
 2.8.7 ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงผู้อํานวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง      
ประเทศไทย จํานวน 15 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 1,226 ฉบับ ได้รับกลับคืนมาท้ัง 15 โรงเรียน จํานวน 1,213 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.94 ดังตารางท่ี 3.3 
 2.8.8 คัดเลือกแบบสอบถามท่ีตอบครบสมบูรณ์ได้จํานวน 1,186 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 
96.74 ดังตารางท่ี 3.3 
 
ตารางท่ี 3.3 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของแบบสอบถามท่ีส่ง รับคืนและความสมบูรณ์ของ 
      แบบสอบถามท่ีได้รับคืน 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

โรงเรียน 

ผู้บริหาร
โรงเรียน 

ครู ผู้ปกครอง นักเรียน รวม 

ส่ง
 

รับ
คืน

 
คว

าม
สม

บูร
ณ

์ 
ส่ง

 
รับ

คืน
 

คว
าม

สม
บูร

ณ
์ 

ส่ง
 

รับ
คืน

 
คว

าม
สม

บูร
ณ

์ 
ส่ง

 
รับ

คืน
 

คว
าม

สม
บูร

ณ
์ 

ส่ง
 

รับ
คืน

 

คว
าม

สม
บูร

ณ
์ 

จํา
นว

น 
จํา

นว
น 

จํา
นว

น 
จํา

นว
น 

จํา
นว

น 
จํา

นว
น 

จํา
นว

น 
จํา

นว
น 

จํา
นว

น 
จํา

นว
น 

จํา
นว

น 
จํา

นว
น 

จํา
นว

น 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 
1 อัสสัมชัญ  5 5 5 25 24 23 25 25 25 25 25 22 80 79 98.75 75 93.75 

2 เซนต์คาเบรียล 5 5 5 30 30 30 44 44 44 44 42 42 123 121 98.37 121 98.37 

3 มงฟอร์ตวิทยาลัย 5 5 5 25 25 25 28 28 28 28 28 26 86 86 100.00 84 97.67 

4 อัสสัมชัญ
พาณิชยการ 

5 5 5 8 8 8 3 3 3 3 3 3 19 19 100.00 19 100.00 

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

6 เซนต์หลุยส์
ฉะเชิงเทรา 

5 5 5 28 28 28 30 30 29 30 30 27 93 93 100.00 89 95.70 

7 อัสสัมชัญ
อุบลราชธานี 

5 5 5 16 16 16 17 17 17 17 17 17 55 55 100.00 55 100.00 

8 อัสสัมชัญลําปาง 5 5 5 34 34 33 33 33 33 33 33 31 105 105 100.00 102 97.14 

9 อัสสัมชัญธนบุรี 5 5 5 38 37 37 45 43 42 45 44 43 133 129 96.99 129 95.49 

10 อัสสัมชัญระยอง 5 5 5 20 20 20 28 28 28 28 28 27 81 81 100.00 80 98.77 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของแบบสอบถามท่ีส่ง รับคืนและความสมบูรณ์ของ 
      แบบสอบถามท่ีได้รับคืน (ต่อ) 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

โรงเรียน 

ผู้บริหาร
โรงเรียน 

ครู ผู้ปกครอง นักเรียน รวม 

ส่ง
 

รับ
คืน

 
คว

าม
สม

บูร
ณ

์ 
ส่ง

 
รับ

คืน
 

คว
าม

สม
บูร

ณ
์ 

ส่ง
 

รับ
คืน

 
คว

าม
สม

บูร
ณ

์ 
ส่ง

 
รับ

คืน
 

คว
าม

สม
บูร

ณ
์ 

ส่ง
 

รับ
คืน

 

คว
าม

สม
บูร

ณ
์ 

จํา
นว

น 
จํา

นว
น 

จํา
นว

น 
จํา

นว
น 

จํา
นว

น 
จํา

นว
น 

จํา
นว

น 
จํา

นว
น 

จํา
นว

น 
จํา

นว
น 

จํา
นว

น 
จํา

นว
น 

จํา
นว

น 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

11 มงฟอร์ตวิทยาลัย 
แผนกประถม 

5 5 5 19 19 19 19 19 18 19 19 17 62 62 100.00 59 95.16 

12 อัสสัมชัญ 
แผนกประถม 

5 5 5 20 20 20 26 26 26 26 26 25 77 77 100.00 76 98.70 

13 อัสสัมชัญ
นครราชสีมา 

5 5 5 22 22 22 26 26 26 26 25 24 79 78 98.73 77 97.47 

14 อัสสัมชัญ
สมุทรปราการ 

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

15 อัสสัมชัญเทคนิค
นครพนม 

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 การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ของเคร่ืองมือ 

          2.9.1 นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงด้านเนื ้อหาไปทดลองใช้กับ
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 ผลการตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ   
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่าประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค สําหรับสภาพปัจจุบัน
เท่ากับ 0.94 และสภาพท่ีพึงประสงค์เท่ากับ 0.99 ซึ่งหมายถึงแบบสอบถามฉบับน้ีมีความเท่ียงสูงมาก     
แล้วจึงนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ฉบับท่ี 1-3 มีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื ่อ     
แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยหาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังน้ี 

    ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง หรือ มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับ
มากท่ีสุด 

    ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง หรือ มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับ
มาก 

        ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง หรือ มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับ
ปานกลาง 

        ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง หรือ มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับ
น้อย 

        ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง หรือ มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับ
น้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งเป็นคําถามปลายเปิด เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยใช้
สถิติค่าความถี่ 
  ผลลัพธ์ท่ีต้องการคือ สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์และความต้องการจําเป็นของการบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  

2. วิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติ คือ ค่าดัชนี PNIModified และความถี่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

     2.1  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ S-W-O-T ด้วยการใช้
สถิติค่าดัชนี PNIModified โดยจําแนกด้านการวางแผน ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ และด้านประเมินผล โดยมี
รายละเอียดการดําเนินการ ดังน้ี 
 2.1.1 การประเมินความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ  
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื ่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ ่งแวดล้อมที ่ยั ่งยืน เพื ่อเปรียบเทียบ        
ความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้วยการใช้เทคนิคหรือ   
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การคํานวณหาค่าดัชนี Modified Priority Needs Index (PNIModified) เพื่อระบุความต้องการจําเป็นจากสูตร 
PNIModified (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวานิช, 2542) 
  สูตร PNIModified =  (I – D)/D 
   I   = สภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
   D  = สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  

 2.1.2 กําหนดเกณฑ์การพิจารณาความต้องการจําเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยใช้การอิงเกณฑ์และแปลผลตามเกณฑ์ ดังน้ี  
  2.1.2.1  กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูงกว่าหรือเท่ากับค่า PNIModified เฉลี่ยของ     
แต่ละด้าน หมายถึง จุดอ่อน หรือ ภาวะคุกคาม 
   2.1.2.2 กลุ ่มที ่ม ีค ่าดัชนี PNIModified ตํ่ากว่าค่า PNIModified เฉลี่ยของแต่ละด้าน 
หมายถึง จุดแข็ง หรือ โอกาส 
        2.1.2.3 จัดลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของกลุ่มที่มีค่าดัชนี 
PNIModified สูงกว่าหรือเท่ากับค่า PNIModified เฉลี่ยของแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย โดยแปลผลว่า ลําดับ
ต้นๆ ท่ีเป็นจุดอ่อน หรือ ภาวะคุกคาม มีความสําคัญตามความต้องการจําเป็นสูง     
  2.1.2.4 จัดลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของกลุ่มที่มีค่าดัชนี 
PNIModified ตํ่ากว่าค่า PNIModified เฉลี่ยของแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย โดยแปลผลว่า ลําดับต้นๆ ที่เป็น   
จุดแข็ง หรือ โอกาส มีความสําคัญตามความต้องการจําเป็นสูง  
 2.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 คือ แบบสอบถามปลายเปิด ด้วยการใช้สถิติ
ค่าความถี่ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียด  
การดําเน ินการ ค ือ นําความคิดเห ็นของผู ้ให ้ข ้อม ูลในแบบสอบถามปลายเป ิดมาจ ัดหมวดหมู่              
แล้วทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื ่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

 

ขั ้นตอนที ่ 3 ร ่างย ุทธศาสตร์การบริหารโรงเร ียนในเคร ือมูลน ิธ ิคณะเซนต์คาเบร ียลแห่ง       
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน  

 จัดทําร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยดําเนินการดังน้ี 

1. จัดทําตารางเมตริกซ์ 
2. นํา S-W-O-T มาใส่ตารางเมตริกซ์ 
3. จับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายใน กับ สภาพแวดล้อมภายนอก ดังน้ี 
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 3.1 จับคู่จุดอ่อน–ภาวะคุกคาม (WT) เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน(Defensive Strategy) 
โดยพยายามลดจ ุดอ ่อน หล ีกภ ัยภาวะค ุกคาม และหาแนวทางดําเน ินการที ่จะทําให ้โรงเร ียน              
เกิดความสูญเสียน้อยท่ีสุด 

 3.2 จับคู่จุดอ่อน–โอกาส (WO) เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์การพลิกตัว (Turnaround-Oriented 

Strategy) โดยแก้ไขจุดอ่อนและนําโอกาสท่ีเปิดให้มาทําประโยชน์อย่างเต็มท่ี    
 3.3 จับคู ่จ ุดแข็ง–ภาวะคุกคาม (ST) เพื ่อกําหนดยุทธศาสตร์ขยายขอบข่ายกิจการ 

(Diversification Strategy) โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง หลีกภัยภาวะคุกคาม และหาแนวทางดําเนินการ   

ท่ีจะทําให้โรงเรียนเกิดความสูญเสียน้อยท่ีสุด   
 3.4 จับคู่จุดแข็ง–โอกาส (SO) เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก (Aggressive Strategy) โดยนํา

จุดแข็งท่ีมีมาเสริมสร้างและนําโอกาสท่ีเปิดให้มาทําประโยชน์อย่างเต็มท่ี    
4. จัดทําร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่ 1 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง 
วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ โดยมีท่ีมาดังน้ี 

 4.1 ยุทธศาสตร์หลัก กําหนดจากกรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วยการวางแผน 
การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล 

 4.2 ยุทธศาสตร์รอง กําหนดจากกรอบแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การมี
ส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

 4.3 วิธีดําเนินการ กําหนดจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามที่จับคู ่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายใน กับ สภาพแวดล้อมภายนอก 

 4.4 เป้าหมายความสําเร็จ กําหนดจากวิธีดําเนินการ 
 
ผลลัพธ์ท่ีต้องการ คือ ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับท่ี 1   
 

ข้ันตอนที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ที่ย่ังยืน   

1.  ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวน 45 คนประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค ือเป ็นผู ้เ ชี ่ยวชาญหรือนักว ิชาการด้านการบริหารโรงเร ียนหรือการพัฒนาสิ ่งแวดล้อมที ่ยั ่งย ืน         
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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ผู้ปกครอง 5 คน นักเรียน 4 คน สําหรับนักเรียนเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ คณะกรรมการนักเรียน    
(ดังแสดงในภาคผนวก ข.) 

2. เครื ่องมือในการวิจัย คือแบบประเมินยุทธศาสตร์ฯ โดยดําเนินการสร้างแบบประเมิน

ยุทธศาสตร์ ฯ ดังน้ี 
2.1 ประยุกต์แนวคิดการประเมินผลนโยบายของ Owens (1993) และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ   

ด้านยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแบบประเมินยุทธศาสตร์ฯ 
2.2 จัดทําร่างแบบประเมินและรายการข้อคําถามที่ครอบคลุมยุทธศาสตร์การบริหาร

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
ฉบับที่ 1 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนํายุทธศาสตร์ไปใช้ โดยแบ่งเป็น        
5 ตอนคือ 
   ตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ประเมิน โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ(Checklist)  
  ตอนท่ี 2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์หลัก โดยใช้แบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และคําถามปลายเปิด 
 ตอนท่ี 3 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์รอง โดยใช้แบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และคําถามปลายเปิด 
 ตอนท่ี 4 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ โดยใช้แบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และคําถามปลายเปิด 
 ตอนท่ี 5 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จ โดยใช้แบบ
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และคําถามปลายเปิด 
 ท้ังน้ีแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

   ความเหมาะสม 
  ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก และมีความจําเป็นเร่งด่วนในการนําไปปฏิบัติ  
  ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมค่อนข้างมาก ควรนําไปปฏิบัตใิห้เกิดความสําเร็จ 
  ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง ปฏิบัตไิด้ก็ดไีม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดความเสียหาย 
  ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมค่อนข้างน้อย สามารถนําไปปฏิบัติได้ตามสถานการณ์
  ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย และอาจไม่คุ้มค่าในการนําไปปฏิบัติ 

   ความเป็นไปได้ 
  ระดับ 5 หมายถึง แนวปฏิบัติชัดเจนมาก สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงจนประสบ
ความสําเร็จ   
  ระดับ 4 หมายถึง แนวปฏิบัติชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติจนประสบ
ความสําเร็จ   
  ระดับ 3 หมายถึง แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควร มีความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติ       
จนประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง   

ระดับ 2 หมายถึง แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควร แต่มีความยากลําบากในการนําไปปฏิบัติ 
  ระดับ 1 หมายถึง แนวปฏิบัตไิม่ชัดเจน เมื่อนําไปปฏิบัติอาจไม่ประสบความสําเร็จ 
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2.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 
2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและนําไปตรวจสอบ

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ฯ 

3. วิเคราะห์ข้อมูล : ด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย ( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะห์

เนื้อหา โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังน้ี 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด 

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 มีความเหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้ในระดับน้อยท่ีสุด 

4. การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน      

ในเครือมูลนิธิมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน    
ฉบับท่ี 1 เป็นรายบุคคล มีกระบวนการดังน้ี 

4.1 นําร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ฉบับท่ี 1 ส่งให้กับผู ้ทรงคุณวุฒิ และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
เป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนํายุทธศาสตร์ไปใช้  

4.2 ส่งและรับแบบประเมินด้วยตัวเองและทางไปรษณีย์ 
4.3 วิเคราะห์ผลจากคําถามปลายเปิดแบบประเมินยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ฉบับท่ี 1         
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่ อเส ริมสร้างการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมท่ี ย่ัง ยืน ฉบับท่ี  1                
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายบุคคล แล้วพัฒนาเป็นร่างยุทธศาสตร์
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื ่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ฉบับท่ี 2 

 
 ผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 1 และ      
ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้าง   
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับท่ี 2  
 

ข้ันตอนที่ 5 พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน  

1.  ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวน 17 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะ
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เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้ อํานวยการ รองผู้ อํานวยการ หัวหน้าฝ่าย ครู และผู้ปกครอง           
จากขั้นตอนท่ี 4 ซึ่งมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันมากท่ีสุด (ดังแสดงในภาคผนวก ข.)  

 2.  การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน  
ในเครือมูลนิธิฯฉบับที่ 2 เป็นกลุ่ม โดยมีกระบวนการดังน้ี 
 2.1 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวน 17 คนมาร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

    2.2 นําเสนอร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ฉบับท่ี 2  
 2.3 เปิดเวทีประชาพิจารณ์เพื ่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนํา      
ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้าง      
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับท่ี 2 ไปใช้  

3. ปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับ

อาจารย์ที่ปรึกษา และพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์    

 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 และ

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื ่อเสริมสร้าง      
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเร่ือง ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนโดยใช้ระเบียบวิธีว ิจ ัย          
เชิงพรรณนา ออกแบบวิจัยโดยใช้ประชากรทั้งหมดคือโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทยท้ัง 15 โรงเรียน ออกแบบผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนจํานวน 75 คน ครูจํานวน 
350 คน ผู้ปกครองจํานวน 388 คน นักเรียนจํานวน 373 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 11 คน คณะกรรมการ
บริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจํานวน 3 คน และคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจํานวน 3 คน ออกแบบเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบประเมินยุทธศาสตร์ฯ ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ       
ด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าดัชนี 
PNIModified  และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล       
เป็น 7 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ       
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

ตอนท่ี 2  ความต้องการจําเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียน        
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

ตอนท่ี 3  ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย        
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ฉบับท่ี 1   

ตอนท่ี 4 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ     
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ฉบับท่ี 1 

ตอนท่ี 5  ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย        
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ฉบับท่ี 2   

ตอนท่ี 6 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ     
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ฉบับท่ี 2 

ตอนท่ี 7 ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย             
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ 

 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตอนที่ 1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ         
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
 วิเคราะห์เอกสารเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ปีการศึกษา2555 โดยมีรายละเอียดในตารางท่ี 4.1 ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล             
                 แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา2555  
 

ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน ร้อยละ  

อายุโรงเรียน 

น้อยกว่า 25 ปี 1 6.67  

25 – 50 ปี 5 33.33  

51 – 75 ปี 6 40.00  

76 – 100 ปี 2 20.00  

มากกว่า 100 ปี 1 6.67  

รวม 15 100.00  

ภูมิภาคของโรงเรียน 

กลาง 6 40.00  

เหนือ 3 20.00  

ตะวันออก 3 20.00  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 20.00  

ตะวันตก 0 0.00  

ใต้ 0 0.00  

รวม 15 100.00  

     
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
ปีการศึกษา2555 ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีมีจํานวน 15 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนท่ีก่อต้ังมาระหว่าง 51 – 75 ปี
มากท่ีสุด จํานวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ ระหว่าง 25 – 50 ปี จํานวน 5 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ระหว่าง 76 – 100 ปี จํานวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.00 น้อยกว่า 25 ปีและมากกว่า      
100 ปี จํานวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.67 เท่ากัน ตามลําดับ เป็นโรงเรียนในภาคกลางมากท่ีสุด จํานวน       
6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมามีจํานวนโรงเรียนเท่ากันคือ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวนภาคละ 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.00 เท่ากัน ตามลําดับ  
 

ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ           
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยการรวบรวมข้อมูล           
จากแบบสอบถาม และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในตารางท่ี 4.2-4.4 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.2  ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูใ้ห้ข้อมูล 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ผู้บริหาร
โรงเรียน 
(N=75) 

ครู 
 

(N=350) 

ผู้ปกครอง 
  
(N=388) 

นักเรียน  
 

(N=373) 

รวม  (N=1,186) 

 

จํานวน 
 

ร้อยละ 

เพศ 
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
ทํางานใน
โรงเรียน 
แห่งน้ี 

ไม่เกิน 5 ปี 28 56 0 0 84 19.76 

6 – 10 ปี 12 53 0 0 65 15.29 

11 – 15 ปี 16 59 0 0 75 17.65 

16 – 20 ปี 12 78 0 0 90 21.18 

21 ปีขึ้นไป 7 104 0 0 111 26.16 

ประสบการณ์
การเป็น
ผู้บริหาร/ครู 

ไม่เกิน 5 ปี 4 43 0 0 47 11.06 

6 – 10 ปี 4 66 0 0 70 16.47 

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 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจํานวน 1,186 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียนจํานวน       
75 คน ครูจํานวน 350 คน ผู้ปกครองจํานวน 388 คน และนักเรียนจํานวน 373 คน เป็นหญิงร้อยละ 54.72 
เป็นชายร้อยละ 45.28 มีอายุ 13–18 ปีมากท่ีสุด  จํานวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91 รองลงมาคือ         
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41–50 ปี 31–40 ปี 19–30 ปี 51 – 60 ปี ไม่เกิน 12 ปี และมากกว่า 60 ปี ตามลําดับ มีวุฒิการศึกษาระดับ     
ปริญญาตรีมากท่ีสุดจํานวน 633 คน คิดเป็นร้อยละ 53.37 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   
ปริญญาโท ประถมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า และปริญญาเอก ตามลําดับ เป็นผู้บริหารโรงเรียนและ 
ครูในโรงเรียนปัจจุบัน 21 ปีขึ้นไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.16 รองลงมาคือ 16–20 ปี ไม่เกิน 5 ปี 11– 15 ปี 
และ6–10 ปี ตามลําดับ ส่วนประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครู 21 ปีขึ้นไปมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 30.12 รองลงมาคือ 16–20 ปี 11–15 ปี 6–10 ปี และไม่เกิน 5 ปี ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.3  ตารางแสดงสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนในภาพรวม  
 

การบริหารโรงเรียนในเครือฯ 
 เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน         

สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

X  S.D. ระดับ ลําดับ X  S.D. ระดับ ลําดับ 

การวางแผน 3.15 0.35 ปานกลาง 3 4.54 0.12 มากท่ีสุด 3 

การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

3.38 0.53 ปานกลาง 
2 

4.64 0.24 มากท่ีสุด 1 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.01 0.70 ปานกลาง 3 4.54 0.14 มากท่ีสุด 3 

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.48 0.44 ปานกลาง 1 4.60 0.11 มากท่ีสุด 2 

การมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม 

2.72 0.50 ปานกลาง 
4 

4.37 0.09 มาก 4 

การนําแผนไปปฏิบัติ 3.42 0.31 ปานกลาง 1 4.56 0.18 มากท่ีสุด 2 

การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

3.46 0.17 ปานกลาง 
3 

4.67 0.09 มากท่ีสุด 1 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.51 0.36 มาก 2 4.63 0.09 มากท่ีสุด 3 

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.72 0.25 มาก 1 4.64 0.11 มากท่ีสุด 2 

การมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม 

2.99 0.38 ปานกลาง 
4 

4.29 0.16 มาก 4 

การประเมินผล  3.35 0.43 ปานกลาง 2 4.58 0.13 มากท่ีสุด 1 

การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

3.26 0.36 ปานกลาง 2 4.61 0.17 มากท่ีสุด 2 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.18 0.24 ปานกลาง 3 4.55 0.14 มากท่ีสุด 3 

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.97 0.46 มาก 1 4.74 0.16 มากท่ีสุด 1 

 3.00 0.29 ปานกลาง 4 4.43 0.13 มาก 4 

รวม 3.31 0.14 ปานกลาง  4.56 0.02 มากท่ีสุด  
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 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า  
สภาพปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางท่ีค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์ในภาพรวม    

อยู่ในระดับมากท่ีสุดท่ีค่าเฉลี่ย 4.56  
สภาพปัจจุบันรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางท้ังการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และ        

การประเมินผล ตามลําดับดังน้ี การนําแผนไปปฏิบัติ ( X = 3.42) การประเมินผล ( X =3.35) และการวางแผน  
( X =3.15)  

สภาพท่ีพึงประสงค์รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และ   
การประเมินผล ตามลําดับดังน้ี การประเมินผล ( X =4.58) การนําแผนไปปฏิบัติ ( X =4.56) และการวางแผน   
( X =4.54)           
 สภาพปัจจุบันด้านการวางแผน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางท้ังการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและเครือข่าย          
ด้านสิ่งแวดล้อม ตามลําดับดังน้ี การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม( X =3.48) การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ( X =3.38) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( X =3.01) และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม   
( X =2.72)  
 สภาพปัจจุบันด้านการนําแผนไปปฏิบัติ พบว่า เรียงลําดับดังน้ี การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม           
( X =3.72) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( X =3.51) การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ( X =3.46) และ    
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ( X =2.99)    
 สภาพปัจจุบันด้านการประเมินผล พบว่า เรียงลําดับดังน้ี การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( X =3.97) 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ( X =3.26) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( X =3.18) และการมีส่วนร่วม
และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ( X =3.00)  
 สภาพท่ีพึงประสงค์ด้านการวางแผน พบว่า เรียงลําดับดังน้ี การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
( X =4.64) การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( X =4.60) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( X =4.54) และการมีส่วนร่วม
และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ( X =4.37)  
 สภาพท่ีพึงประสงค์ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ พบว่า เรียงลําดับดังน้ี การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ( X =4.67) การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( X =4.64) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( X =4.63) และ
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ( X =4.29)  
 สภาพท่ีพึงประสงค์ด้านการประเมินผล พบว่า เรียงลําดับดังน้ี การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม           
( X =4.74) การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ( X =4.61) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( X =4.55) และ     
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ( X =4.43)  
  
 



 
 

ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงคข์องการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
                 ที่ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลแต่ละภูมิภาค  
 

การบริหารโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ 
เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ที่ยั่งยืน 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวัน 

ออก 

ภาคตะวัน 
ออก 

เฉียงเหนือ 
รวม ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาค
ตะวันออก 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

รวม 

X
S.D. 

ลําดับ X  
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

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 
0.19 

1 4.54 
0.12 

3 

การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

3.24 
0.53 

2 3.33 
0.52 

2 3.65 
0.48 

2 3.31 
0.63 

2 3.38 
0.53 

2 4.56 
0.28 

1 4.72 
0.38 

2 4.71 
0.16 

1 4.56 
0.28 

2 4.64 
0.24 

1 

การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

3.05 
0.79 

3 3.01 
0.70 

4 3.09 
0.62 

3 2.89 
0.7 

3 3.01 
0.70 

3 4.46 
0.17 

3 4.83 
0.12 

1 4.50 
0.17 

3 4.39 
0.2 

3 4.54 
0.14 

3 
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ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงคข์องการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน                               
ตามความคิดเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลแต่ละภูมิภาค (ต่อ) 

 

การบริหารโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ 
เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ที่ยั่งยืน 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค์ 

ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวัน 

ออก 

ภาคตะวัน 
ออก 

เฉียงเหนือ 
รวม 

X
S.D. 

ลําดับ X  
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X  
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ 

การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

3.45 
0.59 

1 3.53 
0.47 

1 3.66 
0.34 

1 3.27 
0.44 

1 3.48 
0.44 

1 4.54 
0.17 

2 4.62 
0.12 

3 4.66 
0.17 

2 4.61 
0.24 

1 4.60 
0.14 

2 

การมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 

2.50 
0.76 

4 3.14 
0.17 

3 2.92 
0.58 

4 2.33 
0.52 

4 2.72 
0.50 

4 4.24 
0.13 

4 4.58 
0.17 

4 4.47 
0.10 

4 4.19 
0.17 

4 4.37 
0.09 

4 
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ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงคข์องการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ตามความคิดเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลแต่ละภูมิภาค (ต่อ) 

 

การบริหารโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ 
เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ที่ยั่งยืน 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 

ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวัน 

ออก 

ภาคตะวัน 
ออก 

เฉียงเหนือ 
รวม ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวัน 
ออก 

ภาคตะวัน 
ออก 

เฉียงเหนือ 
รวม 

X
S.D. 

ลําดับ X  
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X  
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ 

การนําแผนไปปฏิบัติ 3.43 
0.24 

1 3.49 
0.35 

1 3.56 
0.32 

1 3.22 
0.34 

2 3.42 
0.31 

1 4.61 
0.18 

2 4.58 
0.15 

2 4.61 
0.15 

2 4.43 
0.25 

3 4.56 
0.18 

2 

การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

3.39 
0.25 

3 3.60 
0.30 

2 3.65 
0.18 

3 3.19 
0.19 

3 3.46 
0.17 

3 4.64 
0.11 

3 4.72 
0.13 

1 4.73 
0.15 

1 4.59 
0.25 

1 4.67 
0.09 

1 

การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

3.47 
0.46 

2 3.60 
0.39 

2 3.70 
0.31 

2 3.30 
0.41 

2 3.51 
0.36 

2 4.69 
0.10 

2 4.64 
0.11 

2 4.67 
0.12 

2 4.51 
0.13 

3 4.63 
0.09 

3 

การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

3.71 
0.32 

1 3.78 
0.30 

1 3.79 
0.27 

1 3.61 
0.39 

1 3.72 
0.25 

1 4.77 
0.14 

1 4.59 
0.18 

3 4.66 
0.23 

3 4.55 
0.21 

2 4.64 
0.11 

2 
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ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงคข์องการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ตามความคิดเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลแต่ละภูมิภาค (ต่อ) 

 

การบริหารโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ 
เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ที่ยั่งยืน 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 

ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวัน 

ออก 

ภาคตะวัน 
ออก 

เฉียงเหนือ 
รวม ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวัน 
ออก 

ภาคตะวัน 
ออก 

เฉียงเหนือ 
รวม 

X
S.D. 

ลําดับ X  
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X  
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ 

การมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม 

3.13 
0.46 

4 2.98 
0.52 

4 3.09 
0.32 

4 2.77 
0.50 

4 2.99 
0.38 

4 4.35 
0.16 

4 4.36 
0.20 

4 4.39 
0.20 

4 4.06 
0.24 

4 4.29 
0.16 

4 

การประเมินผล 3.31 
0.43 

2 3.43 
0.45 

2 3.43 
0.20 

2 3.25 
0.68 

1 3.35 
0.43 

2 4.63 
0.25 

1 4.55 
0.16 

3 4.66 
0.17 

1 4.50 
0.27 

1 4.58 
0.13 

1 

การปลูกฝัง 
การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

3.29 
0.45 

2 3.30 
0.43 

2 3.29 
0.39 

3 3.17 
0.50 

2 3.26 
0.36 

2 4.68 
0.25 

2 4.58 
0.15 

2 4.67 
0.35 

2 4.52 
0.15 

2 4.61 
0.17 

2 
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ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงคข์องการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ตามความคิดเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลแต่ละภูมิภาค (ต่อ) 

การบริหารโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ 
เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ที่ยั่งยืน 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 

ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวัน 

ออก 

ภาคตะวัน 
ออก 

เฉียงเหนือ 
รวม ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวัน 
ออก 

ภาคตะวัน 
ออก 

เฉียงเหนือ 
รวม 

X
S.D. 

ลําดับ X  
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X  
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ X
S.D. 

ลําดับ 

การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

3.17 
0.40 

3 3.21 
0.14 

3 3.27 
0.18 

4 3.07 
0.56 

3 3.18 
0.24 

3 4.67 
0.14 

3 4.55 
0.15 

3 4.58 
0.35 

3 4.39 
0.30 

3 4.55 
0.14 

3 

การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

3.90 
0.51 

1 4.10 
0.50 

1 3.70 
0.55 

1 4.19 
0.65 

1 3.97 
0.46 

1 4.88 
0.10 

1 4.72 
0.29 

1 4.50 
0.34 

4 4.86 
0.17 

1 4.74 
0.10 

1 

การมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม 

2.89 
0.19 

4 3.11 
0.38 

4 3.44 
0.35 

2 2.56 
0.19 

4 3.00 
0.19 

4 4.28 
0.19 

4 4.33 
0.00 

4 4.89 
0.19 

1 4.22 
0.19 

4 4.43 
0.13 

4 

รวม 3.27 
0.19 

 3.39 
0.12 

 3.44 
0.11 

 3.14 
0.16 

 3.31 
0.14 

 4.56 
0.10 

 4.60 
0.07 

 4.62 
0.04 

 4.45 
0.04 

 4.56 
0.02 

 

 



 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า 
การเปรียบเทียบการเรียงลําดับสภาพปัจจุบัน จําแนกตามการบริหารโรงเรียนเป็นรายภูมิภาค พบว่า 

การวางแผนอยู่ลําดับ 3 เหมือนภาพรวมท้ัง 4 ภาค การนําแผนไปปฏิบัติอยู่ลําดับ 1 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 
ภาคคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ลําดับ 2 ต่างจากภาพรวม 
การประเมินผลอยู่ลําดับ 2 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก         
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ลําดับ 1 ต่างจากภาพรวม                       

การเปรียบเทียบการเรียงลําดับสภาพท่ีพึงประสงค์ 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 การประเมินผลอยู่ลําดับ 1 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและ             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนืออยู่ลําดับ 3 ต่างจากภาพรวม 
 การเปรียบเทียบการเรียงลําดับสภาพปัจจุบันด้านการวางแผน จําแนกตามองค์ประกอบของ          
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม พบว่า การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 1 ท้ัง 4 ภาคเหมือนภาพรวม รองลงมา
คือ การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 2 ท้ัง 4 ภาคเหมือนภาพรวม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
อยู่ลําดับ 3 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         
ส่วนภาคเหนืออยู่ลําดับ 4 ต่างจากภาพรวม และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 4    
เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนือ        
อยู่ลําดับ 3 ต่างจากภาพรวม  
 การเปรียบเทียบการเรียงลําดับสภาพปัจจุบันด้านการนําแผนไปปฏิบัติ จําแนกตามองค์ประกอบของ          
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม พบว่า การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 1 ท้ัง 4 ภาคเหมือนภาพรวม รองลงมา
คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 2 ท้ัง 4 ภาคเหมือนภาพรวม การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม     
อยู่ลําดับ 3 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
ส่วนภาคเหนืออยู่ลําดับ 2 ต่างจากภาพรวม และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 4       
ท้ัง 4 ภาคเหมือนภาพรวม 
 การเปรียบเทียบการเรียงลําดับสภาพปัจจุบันด้านการประเมินผล จําแนกตามองค์ประกอบของ          
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม พบว่า การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 1 ท้ัง 4 ภาคเหมือนภาพรวม รองลงมา
คือ การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 2 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคกลาง 
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคตะวันออกอยู่ลําดับ 3 ต่างจากภาพรวม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 3  เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่วนภาคตะวันออกอยู่ลําดับ 4 ต่างจากภาพรวม และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 4 
เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคตะวันออก      
อยู่ลําดับ 2 ต่างจากภาพรวม 
 การเปรียบเทียบการเรียงลําดับสภาพท่ีพึงประสงค์ด้านการวางแผน จําแนกตามองค์ประกอบของ          
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม พบว่า การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 1 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 2  
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ภาคคือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ลําดับ 2 ต่างจากภาพรวม 
รองลงมาคือ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 2 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 2 ภาคคือ ภาคกลาง และ     
ภาคตะวันออก ส่วนภาคเหนืออยู่ลําดับ 3 และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ลําดับ 1 ต่างจากภาพรวม            
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 3 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนืออยู่ลําดับ 1 ต่างจากภาพรวม และการมีส่วนร่วมและเครือข่าย         
ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 4 ท้ัง 4 ภาคเหมือนภาพรวม 
 การเปรียบเทียบการเรียงลําดับสภาพท่ีพึงประสงค์ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ จําแนกตามองค์ประกอบ
ของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พบว่า การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 1 เหมือนภาพรวม    
เฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางอยู่ลําดับ 3            
ต่างจากภาพรวม รองลงมาคือ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 2 เหมือนภาพรวมเฉพาะ                         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางอยู่ลําดับ 1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกอยู่ลําดับ 3 ต่างจากภาพรวม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 3 เหมือนภาพรวมเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกอยู่ลําดับ 2 ต่างจากภาพรวม และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 4 
ท้ัง 4 ภาคเหมือนภาพรวม 
 การเรียงลําดับสภาพท่ีพึงประสงค์ด้านการประเมินผล จําแนกตามองค์ประกอบของการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม พบว่า การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 1 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคเหนือ    
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคตะวันออกอยู่ลําดับ 4 ต่างจากภาพรวม รองลงมาคือ         
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่ในลําดับ 2 ท้ัง 4 ภาคเหมือนภาพรวม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
อยู่ในลําดับ 3 ท้ัง 4 ภาคเหมือนภาพรวม และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 4        
เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคตะวันออก       
อยู่ลําดับ 1 ต่างจากภาพรวม   
 

ตอนที่ 2 ความต้องการจําเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบรหิารโรงเรยีนในเครือ
มูลนิธคิณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ท่ีย่ังยืนด้วยการใช้สถิติค่าดัชนี PNIModified  

1.1 นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงการจัดลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็น 
(PNIModified) ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยจําแนกตามด้านการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ และ
ด้านประเมินผล รวมถึงจําแนกตามองค์ประกอบของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ประกอบด้วย             
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การมีส่วน
ร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
     โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางท่ี 4.5 และตารางท่ี 4.6 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.5  ตารางแสดงการจัดลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียนในเครือ 
     มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน         
     ในภาพรวม 
 

การบริหารโรงเรียนในเครือฯ เพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ี

ย่ังยืน          

สภาพปัจจุบัน 
สภาพ 

ท่ีพึงประสงค์ 
PNI 

Modified 
ลําดับ 
PIE 

ลําดับ 
สิ่งแวด 
ล้อม X  S.D. X  S.D. 

ด้านการวางแผน 3.15 0.35 4.54 0.12 0.44 1  

การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

3.38 0.53 4.64 0.24 0.37  3 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.01 0.70 4.54 0.14 0.51  2 

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.48 0.44 4.60 0.11 0.32  4 

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม 

2.72 0.50 4.37 0.09 0.61  1 

การนําแผนไปปฏิบัติ 3.42 0.31 4.56 0.18 0.33 3  

การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

3.46 0.17 4.67 0.09 0.35  2 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.51 0.36 4.63 0.09 0.32  3 

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.72 0.25 4.64 0.11 0.25  4 

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม 

2.99 0.38 4.29 0.16 0.43  1 

การประเมินผล  3.35 0.43 4.58 0.13 0.37 2  

การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

3.26 0.36 4.61 0.17 0.41  3 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.18 0.24 4.55 0.14 0.43  2 

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.97 0.46 4.74 0.10 0.19  4 

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม 

3.00 0.29 4.43 0.13 0.48  1 

รวม 3.31 0.14 4.56 0.02 0.38   

  
 จากตารางท่ี 4.5 แสดงการเรียงลําดับ PIE คือการเรียงลําดับของการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และ
การประเมินผล และการเรียงลําดับตามองค์ประกอบของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน คือการเรียงลําดับ       
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การมี      
ส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง   
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน พบว่า การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ        
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เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนในภาพรวม มีค่าดัชนี        
PNIModified=  0.38   
 ความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียน พบว่า เรียงลําดับดังน้ี การวางแผน (PNIModified=0.44)  
การประเมินผล (PNIModified= 0.37) และการนําแผนไปปฏิบัติ (PNIModified=0.33) 
 ความต้องการจําเป็นด้านการวางแผน พบว่า เรียงลําดับดังน้ี การมีส่วนร่วมและเครือข่าย             
ด้านสิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.61) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.51) การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.37) และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.32)  
 ความต้องการจําเป็นด้านการประเมินผล พบว่า เรียงลําดับดังน้ี การมีส่วนร่วมและเครือข่าย          
ด้านสิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.48) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.43) การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.41) และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.19) 
 ความต้องการจําเป็นด้านการนําแผนไปปฏิบัติ พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม     
(PNIModified=0.43) การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.35) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม           
(PNIModified=0.32) และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (PNIModified=0.25) 
 การเปรียบเทียบค่าดัชนี PNIModified จําแนกตามองค์ประกอบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในด้านการวางแผน 
พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่าหรือเท่ากับค่า PNIModified 

เฉลี่ยด้านการวางแผน ส่วนการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม      
ตํ่ากว่าค่า PNIModified เฉลี่ยด้านการวางแผน      
  การเปรียบเทียบค่าดัชนี PNIModified จําแนกตามองค์ประกอบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในด้าน            
การประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปลูกฝัง    
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสูงกว่าหรือเท่ากับค่า PNIModified เฉลี่ยด้านการประเมินผล ส่วนการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตํ่ากว่าค่า PNIModified เฉลี่ยด้านการประเมินผล 
 การเปรียบเทียบค่าดัชนี PNIModified จําแนกตามองค์ประกอบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในด้านการนําแผน         
ไปปฏิบัติ พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม   
สูงกว่าหรือเท่ากับค่า PNIModified เฉลี่ยด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ส่วนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตํ่ากว่าค่า PNIModified เฉลี่ยด้านการนําแผนไปปฏิบัติ 
 
 นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของการบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล           
แต่ละภูมิภาค แสดงในตารางท่ี 4.6 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.6  ตารางแสดงการจัดลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียน       
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม        
ท่ีย่ังยืนตามความคิดเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลแต่ละภูมิภาค 

การบริหารโรงเรียน 
ในเครือฯ  เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน          

ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวันออก   
เฉียงเหนือ 

รวม 

PNI 
ลํา 
ดับ  

PNI 
ลํา 
ดับ 

PNI 
ลํา 
ดับ  

PNI 
ลํา 
ดับ  

PNI 
ลํา 
ดับ  
PIE 

ลําดับ 
สิ่งแวด 
ล้อม 

การวางแผน 0.45 1 0.44 1 0.38 1 0.50 1 0.44 1  

การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

0.41 3 0.41 3 0.29 3 0.38 4 0.37  3 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 0.46 2 0.61 1 0.46 2 0.52 2 0.51  2 

การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

0.32 4 0.31 4 0.27 4 0.41 3 0.32  4 

การมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

0.69 1 0.46 2 0.53 1 0.80 1 0.61  1 

การนําแผนไปปฏิบัติ 0.35 3 0.31 3 0.30 3 0.38 3 0.33 3  

การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

0.37 2 0.31 2 0.30 2 0.44 2 0.35  2 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 0.35 3 0.29 3 0.26 3 0.37 3 0.32  3 

การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

0.29 4 0.21 4 0.23 4 0.26 4 0.25  4 

การมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

0.39 1 0.46 1 0.42 1 0.46 1 0.43  1 

การประเมินผล  0.40 2 0.33 2 0.36 2 0.39 2 0.37 2  

การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

0.42 3 0.39 2 0.42 1 0.43 2 0.41  3 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 0.47 2 0.42 1 0.40 3 0.43 2 0.43  2 

การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

0.25 4 0.15 4 0.22 4 0.16 4 0.19  4 

การมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

0.48 1 0.39 2 0.42 1 0.65 1 0.48  1 

รวม 0.40  0.36  0.34  0.42  0.38   
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 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า   
ความต้องการจําเป็นรายภูมิภาค พบว่า การวางแผนอยู่ลําดับ 1 เหมือนภาพรวมท้ัง 4 ภาค การนํา

แผนไปปฏิบัติอยู่ลําดับ 3 เหมือนภาพรวมท้ัง 4 ภาค การประเมินผลอยู่ลําดับ 2 เหมือนภาพรวมท้ัง 4 ภาค  
 ความต้องการจําเป็นด้านการวางแผน พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่อันดับ 1  
เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนือ      
อยู่อันดับ 2 ต่างจากภาพรวม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่อันดับ 2 เหมือนภาพรวมเฉพาะ 3 ภาคคือ       
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 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนืออยู่อันดับ 1 และภาคตะวันออกอยู่อันดับ 3 ต่างจากภาพรวม      
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่อันดับ 3 เหมือนภาพรวมเฉพาะภาคกลาง ส่วนภาคตะวันออก     
อยู่อันดับ 1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่อันดับ 2 ต่างจากภาพรวม การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 4 เหมือนภาพรวมท้ัง 4 ภาค 
 ความต้องการจําเป็นด้านการนําแผนไปปฏิบัติ พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม   
อยู่ลําดับ 1 เหมือนภาพรวมท้ัง 4 ภาค การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 2 เหมือนภาพรวม   
ท้ัง 4 ภาค การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ลําดับ 3 เหมือนภาพรวมท้ัง 4 ภาค การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม       
อยู่ลําดับ 4 เหมือนภาพรวมท้ัง 4 ภาค 

1.2 นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของ     
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื ่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยใช้การอิงเกณฑ์และแปลผลตามเกณฑ์ ดังน้ี  
 1) กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูงกว่าหรือเท่ากับค่า PNIModified เฉลี่ยของแต่ละด้าน 
หมายถึง จุดอ่อน หรือ ภาวะคุกคาม 
  2) กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ตํ่ากว่าค่า PNIModifiedเฉลี่ยของแต่ละด้าน หมายถึง จุดแข็ง 
หรือ โอกาส 
       3) จัดลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูงกว่า
หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
  4) จัดลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ตํ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  

ดําเนินการคํานวณหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยใช้การอิงเกณฑ์จากค่าดัชนี PNIModified  
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และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
ในตารางท่ี 4.7-4.12 ดังน้ี 
ตารางท่ี 4.7  ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ  

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
โดยเรียงลําดับตามค่า PNIModified 

การบริหารโรงเรียน    
ในเครือมูลนิธิฯ 
เพื่อเสริมสร้าง 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

PNI Modified ลําดับ  
PIE 

ลําดับ 
สิ่งแวด 
ล้อม 

แปลผล 

สภาพ 
แวด 
ล้อม 

ภายใน 

สภาพ 
แวด 
ล้อม 
ภายนอก 

ภาพ 
รวม 

ภาพ
รวม 

ภาพ 
รวม 

สภาพ 
แวด 
ล้อม 

ภายใน 

สภาพ 
แวดล้อม
ภายนอก 

ภาพรวม 

การวางแผน   0.44 1    จุดอ่อน 

การมีส่วนร่วมและ 
เครือข่าย         
ด้านสิ่งแวดล้อม  

0.44 0.70 0.61  
1 

จุดอ่อน ภาวะ
คุกคาม 

จุดอ่อน 

การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม                  

0.37 0.68 0.51  
2 

จุดแข็ง ภาวะ
คุกคาม 

จุดอ่อน 

การปลูกฝัง 
การเรียนรู้ 
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม   

0.32 0.51 0.37  

3 

จุดแข็ง ภาวะ
คุกคาม 

จุดแข็ง 

การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

0.21 0.41 0.32  
4 

จุดแข็ง โอกาส จุดแข็ง 

การประเมินผล   0.37 2    จุดแข็ง 

การมีส่วนร่วมและ 
เครือข่าย         
ด้านสิ่งแวดล้อม  

0.42 0.61 0.48  
1 

จุดอ่อน ภาวะ
คุกคาม 

จุดอ่อน 

การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม                  

0.40 0.58 0.43  
2 

จุดอ่อน ภาวะ
คุกคาม 

จุดอ่อน 

การปลูกฝัง      
การเรียนรู้ 
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม   

0.37 0.68 0.41  

3 

จุดอ่อน ภาวะ
คุกคาม 

จุดอ่อน 
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ตารางท่ี 4.7  ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ  
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
โดยเรียงลําดับตามค่า PNIModified (ต่อ) 

   
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า   

การวางแผนในภาพรวมเป็นจุดอ่อน (PNIModified = 0.44) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 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          

การบริหารโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ 
เพื่อเสริมสร้าง 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

PNI Modified ลําดับ  
PIE 

ลําดับ 
สิ่งแวด 
ล้อม 

แปลผล 

สภาพ 
แวด 
ล้อม 

ภายใน 

สภาพ 
แวด 
ล้อม 
ภายนอก 

ภาพ 
รวม 

ภาพ
รวม 

ภาพ 
รวม 

สภาพ 
แวด 
ล้อม 

ภายใน 

สภาพ 
แวดล้อม
ภายนอก 

ภาพรวม 

การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

0.20 0.19 0.19  
4 

จุดแข็ง โอกาส จุดแข็ง 

การนําแผนไป
ปฏิบัติ 

  0.33 3    จุดแข็ง 

การมีส่วนร่วมและ 
เครือข่าย         
ด้านสิ่งแวดล้อม  

0.36 0.56 0.43  
1 

จุดอ่อน ภาวะ
คุกคาม 

จุดอ่อน 

การปลูกฝัง       
การเรียนรู้ 
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม   

0.35 0.35 0.35  

2 

จุดอ่อน ภาวะ
คุกคาม 

จุดอ่อน 

การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม                  

0.25 0.39 0.32  
3 

จุดแข็ง ภาวะ
คุกคาม 

จุดแข็ง 

การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

0.25 0.25 0.25  
4 

จุดแข็ง โอกาส จุดแข็ง 

รวม   0.38      
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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
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 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    
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยเรียงลําดับตามค่า PNI Modified พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่าย        
ด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมเป็นจุดอ่อน (PNIModified = 0.43) มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน       
(PNIModified = 0.36) สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาวะคุกคาม (PNIModified = 0.56) การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในภาพรวมเป็นจุดอ่อน (PNIModified = 0.35) มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน 
(PNIModified = 0.35)  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาวะคุกคาม (PNIModified = 0.35) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ภาพรวมเป็นจุดแข็ง (PNIModified = 0.32) มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็ง (PNIModified = 0.25) 
สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นภาวะคุกคาม (PNIModified = 0.39) การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวม  
เป็นจุดแข็ง (PNIModified = 0.25) มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็ง (PNIModified = 0.25) สภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นโอกาส (PNIModified = 0.25)   

 
   นําเสนอผลการเปรียบเทียบลําดับความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนของสภาพแวดล้อมภายในกับ
สภาพแวดล้อมภายนอก ดังตารางท่ี 4.8 และนําเสนอรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเร ียนในเครือมูลนิธ ิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง     
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้านการวางแผน ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ และ
ด้านการประเมินผลท่ีได้จากค่า PNIModified ตามความคิดเห็นโดยภาพรวมของผู้ให้ข้อมูลท้ัง 4 ภาค ในตารางท่ี 
4.9-4.11 ดังน้ี  
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ตารางท่ี 4.8 ตารางแสดงการเปรียบเทียบลําดับความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ 
     คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนของ   

               สภาพแวดล้อมภายในกับสภาพแวดล้อมภายนอก 

 

การพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 

ท่ีย่ังยืน 
 
การบริหาร 
โรงเรียน 

สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 

การปลูกฝัง
การเรียนรู้
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

การ
อนุรักษ์  
สิ่งแวด 
ล้อม 

การ
พัฒนา
คุณภาพ 
สิ่งแวด 
ล้อม 

การมีส่วน
ร่วมและ
เครือข่าย 
ด้านสิ่ง 
แวดล้อม 

การปลูกฝัง
การเรียนรู้
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

การ
อนุรักษ์
สิ่งแวด 
ล้อม 

การ
พัฒนา
คุณภาพ 
สิ่งแวด 
ล้อม 

การมีส่วน
ร่วมและ
เครือข่าย  
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

S W S W S W S W O T O T O T O T 

การวางแผน 2 - 3 - 1 - - 1 - 3 - 2 1 - - 1 

การประเมินผล - 3 - 2 1 - - 1  1  3 1 -  2 

การนําแผนไปปฏิบัติ 2 - 1 - 1 - - 1 - 3 - 2 1 - - 1 

   
  จากตารางท่ี 4.8 พบว่า การบริหารโรงเรียนด้านการวางแผนเพื่อการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งลําดับท่ี 2 มีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาวะคุกคามลําดับท่ี 
3 ด้านการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งลําดับท่ี 3 มีสภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นภาวะคุกคามลําดับท่ี 2 ด้านการวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อม
ภายในเป็นจุดแข็งลําดับท่ี 1 มีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสลําดับท่ี 1 ด้านการวางแผนเพื่อการมีส่วน
ร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อนลําดับท่ี 1 มีสภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นภาวะคุกคามลําดับท่ี 1 ด้านการนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม            
มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งลําดับท่ี 2 มีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาวะคุกคามลําดับท่ี 3          
ด้านการนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งลําดับท่ี 1               
มีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาวะคุกคามลําดับท่ี 2 ด้านการนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งลําดับท่ี 1 มีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสลําดับท่ี 1   
ด้านการนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน
ลําดับท่ี 1 มีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาวะคุกคามลําดับท่ี 1 ด้านการประเมินผลเพื่อการปลูกฝัง         
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อนลําดับท่ี 3 มีสภาพแวดล้อมภายนอก    
เป็นภาวะคุกคามลําดับท่ี 1 ด้านการประเมินผลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมภายใน         
เป็นจุดอ่อนลําดับท่ี 2 มีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาวะคุกคามลําดับท่ี 3 ด้านการประเมินผล             
เพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งลําดับท่ี 1 มีสภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นโอกาสลําดับท่ี 1 ด้านการประเมินผลเพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีสภาพแวดล้อม
ภายในเป็นจุดอ่อนลําดับท่ี 1 มีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาวะคุกคาม ลําดับท่ี 2 
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ตารางท่ี 4.9  ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการวางแผน
ท่ีได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลท้ัง 4 ภาค 

 

การวางแผน 
(PNIModified =0.44) 

PNI Modified 

แปลผล ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

การปลูกฝังการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม   0.41 0.41 0.29 0.38 0.37 จุดแข็ง  

     สภาพแวดล้อมภายใน 0.37 0.38 0.24 0.31 0.32 จุดแข็ง  
     สภาพแวดล้อมภายนอก 0.54 0.52 0.43 0.58 0.51 ภาวะ

คุกคาม 
 

1.การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียน  มีการกําหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียน

ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึก
และพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อม 

0.36 0.42 0.16 0.27 0.30 จุดแข็ง 3 

2.การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียน  มีการกําหนด

เนื้อหาครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  

ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จติสํานึกและพฤติกรรม
ในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง 
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหา     
วิกฤตสิ่งแวดล้อม 

0.35 0.36 0.27 0.25 0.30 จุดแข็ง 3 

3. การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียน  มีการกําหนด

กิจกรรมครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จติสํานึกและพฤติกรรม
ในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง      
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

0.37 0.43 0.18 0.30 0.31 จุดแข็ง 4 
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ตารางท่ี 4.9  ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการวางแผน
ท่ีได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 

 

การวางแผน 
(PNIModified =0.44) 

PNI Modified 

แปลผล ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

4. การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการ

กําหนดการประเมินผลการเรยีนรู้ ครอบคลุม 

การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ 
ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสีย
มาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมคีวามตระหนักรู้  
ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

0.41 0.45 0.30 0.37 0.38 จุดอ่อน 2 

5. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม 

ครอบคลุมการปลูกฝังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

เช่น ดิน นํ้า อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์และต้นไม้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

0.32 0.27 0.25 0.24 0.27 จุดแข็ง 1 

6. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม 
ครอบคลุมการปลูกฝังการใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น นํ้าอุปโภคบริโภค อาหาร ไฟฟ้า
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี 
และอาคารสถานท่ีอย่างถูกวิธีและประหยัด 

0.30 0.29 0.23 0.33 0.29 จุดแข็ง 2 

7. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม 

ครอบคลุมการปลูกฝัง ความรู้เรื่องโทษของการ
ปล่อยน้าํเสีย ขยะ และมลพษิ มาทําลายดิน นํ้า 
อากาศและอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียน 

0.47 0.45 0.34 0.44 0.42 จุดอ่อน 1 

8. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถนํามาวางแผน
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได ้

0.25 0.21 0.23 0.25 0.23 โอกาส 1 
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ตารางท่ี 4.9  ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการวางแผน
ท่ีได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 

 

การวางแผน 
(PNIModified =0.44) 

PNI Modified 

แปลผล ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

9. รัฐบาล องค์การภาครัฐหรอืเอกชน สนับสนุน
งบประมาณแก่ทางโรงเรียนเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
ทักษะด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้       
ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

1.12 1.03 0.77 1.17 1.01 ภาวะ
คุกคาม 

1 

10. ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
หลักสูตรการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

0.49 0.50 0.41 0.63 0.50 โอกาส 2 

การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม                   0.46 0.61 0.46 0.52 0.51 จุดอ่อน  

     สภาพแวดล้อมภายใน    0.38 0.40 0.33 0.38 0.37 จุดแข็ง  

     สภาพแวดล้อมภายนอก 0.56 0.87 0.61 0.71 0.68 ภาวะ
คุกคาม 

 

11.โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม 

ครอบคลุมการอนุรักษ์ดนิ  น้ํา พลังงาน สัตว์ และ
ป่าไม้ 

0.41 0.48 0.33 0.46 0.42 จุดอ่อน 1 

12. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม 

ครอบคลุมการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การนาํวสัดุและบรรจุภัณฑ์กลบัมา 
ใช้ซ้าํ การรไีซเคิล และการใช้พลังงานทดแทน 

0.36 0.32 0.34 0.30 0.33 จุดแข็ง 1 

13. รัฐบาลมีนโนบายหรือแผนส่งเสริมการอนุรักษ์
ดิน นํ้า พลังงาน  สัตว์และป่าไม ้รวมท้ังรณรงค์ลด
การใช้ การนํากลับมาใช้ซ้าํ การรีไซเคิลและ 
การใช้พลังงานทดแทน 

0.22 0.54 0.38 0.41 0.38 โอกาส 1 
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ตารางท่ี 4.9  ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการวางแผน
ท่ีได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 

 

การวางแผน 
(PNIModified =0.44) 

PNI Modified 

แปลผล ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

14. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
กําหนดนโยบายด้าน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯอย่างชัดเจน 

1.20 1.42 0.96 1.23 1.19 ภาวะ 
คุกคาม 

1 

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0.32 0.31 0.27 0.41 0.32 จุดแข็ง  

     สภาพแวดล้อมภายใน 0.18 0.21 0.21 0.26 0.21 จุดแข็ง  

     สภาพแวดล้อมภายนอก 0.44 0.39 0.32 0.53 0.41 โอกาส  

15. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม 
ครอบคลุมการบริหารจัดการเพื่อทําให้นํ้าดื่ม อาหาร 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ โรงอาหาร การจัดการนํ้า
เสีย การจัดการขยะ และการจดัการมลพิษ 
ภายในโรงเรียนมีคุณภาพ 

0.20 0.26 0.27 0.31 0.26 จุดอ่อน 1 

16. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม 
ครอบคลุมการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม 
ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
อย่างต่อเนื่อง 

0.16 0.17 0.15 0.22 0.17 จุดแข็ง 1 

17. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

0.27 0.21 0.31 0.40 0.29 โอกาส 1 

18. องค์การภาครัฐหรือเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน เช่น นํ้า อาหาร โรงอาหาร อาคารสถานท่ี 
และการจัดการขยะ 

0.54 0.57 0.39 0.76 0.56 ภาวะ
คุกคาม 

2 
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ตารางท่ี 4.9  ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการวางแผน
ท่ีได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 

 

การวางแผน 
(PNIModified =0.44) 

PNI Modified 

แปลผล ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

19. ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น นํ้า อาหาร 
โรงอาหาร อาคารสถานท่ี และการจัดการขยะ 

0.54 0.41 0.27 0.47 0.42 ภาวะ
คุกคาม 

1 

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายดา้นสิ่งแวดล้อม  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
ทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
กระดาษและผลิตภัณฑ ์การจัดการนํ้าเสีย  
การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ และการแก้ปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
โรงเรียน และจัดทําโครงการความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน พร้อมท้ังวางแผนเครือข่าย 
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

0.48 0.43 0.33 0.58 0.44 จุดอ่อน 1 

21. นโยบายและแผนของกระทรวง ที่เก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการวางแผนเพื่อเสริมสร้างการ

มีส่วนร่วมและเครือข่าย  ด้านสิง่แวดล้อม 

0.41 0.43 0.45 0.70 0.49 โอกาส 1 

22. ชุมชน หน่วยงาน องค์การภาครัฐหรือเอกชนเข้า
มาร่วมวางแผนพัฒนาสิ่งแวดลอ้มกับทางโรงเรียน 

1.59 0.53 0.96 1.29 1.00 ภาวะ    
คุกคาม 

1 

 
 
 



118 
 

 

 

ตารางท่ี 4.10  ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติท่ีได้จากค่า PNI ตามความคดิเห็นของผูใ้หข้้อมูลท้ัง 4 ภาค  

 

การนําแผนไปปฏิบัต ิ
(PNIModified =0.33) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

การปลูกฝังการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  0.37 0.31 0.30 0.44 0.35 จุด 
อ่อน 

 

     สภาพแวดล้อมภายใน 0.36 0.31 0.30 0.45 0.35 จุด 
อ่อน 

 

     สภาพแวดล้อมภายนอก 0.37 0.31 0.30 0.44 0.35 ภาวะ    
คุกคาม 

 

23. โรงเรียนจัดทําแผนการเรยีนรู้ครอบคลุม 

การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ 
ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรม  ในการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสีย 
มาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง มีความตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

0.35 0.37 0.23 0.47 0.35 จุด 
อ่อน 

7 

24. โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา

นักเรียนให้มีจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
อย่างประหยัด เช่น การใช้ดิน นํ้า อากาศ แสงสว่าง 
พลังงาน สัตว์ และต้นไม ้

0.33 0.38 0.28 0.46 0.36 จุด 
อ่อน 

6 

25. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

นักเรียนให้รู้คุณค่าอาหาร และมีค่านิยมการบริโภค

อาหารท่ีมีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ 

0.40 0.31 0.26 0.40 0.34 จุดแข็ง 6 

26.โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา

นักเรียนให้มีจิตสํานึกในการใช้ไฟฟา้และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและประหยัด 

0.31 0.36 0.25 0.55 0.36 จุด 
อ่อน 

6 

27.โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้มีทัศนคติท่ีถูกต้องในการใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

0.46 0.46 0.13 0.48 0.37 จุด 
อ่อน 

5 
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ตารางท่ี 4.10  ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติท่ีได้จากค่า PNI ตามความคดิเห็นของผูใ้หข้้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 

การนําแผนไปปฏิบัต ิ
(PNIModified =0.33) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

28.โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา

นักเรียนให้เข้าใจและมีทักษะในการใช้สารเคมีต่างๆ 
โดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทําลายธรรมชาติ 

0.49 0.54 0.47 0.45 0.49 จุด 
อ่อน 

1 

29.โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา

นักเรียนให้มีความรู้และจิตสํานึกในการใช้และดูแล

รักษาอาคารสถานที่และที่พักอาศัย อย่างถูกวิธี 

0.41 0.35 0.29 0.39 0.36 จุด 
อ่อน 

6 

30.โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา

นักเรียนให้มีความรู้และจิตสํานึกในการปล่อยน้าํทิง้ 
การทิ้งขยะ และการปล่อยมลพิษอย่างถูกวิธี 

0.45 0.41 0.37 0.51 0.43 จุด 
อ่อน 

3 

31.โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา

นักเรียนให้มีความตระหนักรู้ถงึปัญหาและ 
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดลอ้ม 

0.36 0.35 0.31 0.39 0.35 จุด 
อ่อน 

7 

32.โรงเรียนเตรียมครู สถานท่ี และสื่อการเรียนรู้ 
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

0.46 0.28 0.29 0.53 0.38 จุด 
อ่อน 

4 

33. โรงเรียนประเมินผลการเรยีนรู้ครอบคลุมความรู้  

ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จติสํานึกและพฤติกรรม         
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง 
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

0.59 0.50 0.36 0.44 0.47 จุด 
อ่อน 

2 

34. โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ

และกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

0.17 0.12 0.24 0.44 0.23 จุด
แข็ง 

1 

        



120 
 

 

 

ตารางท่ี 4.10  ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติท่ีได้จากค่า PNI ตามความคดิเห็นของผูใ้หข้้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 

การนําแผนไปปฏิบัต ิ
(PNIModified =0.33) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

35. โรงเรียนจัดทําปฏทิินปฏิบัติงานเพื่อปลูกฝัง 

การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทุกแผนงาน 
ทุกโครงการและทุกกิจกรรม 

0.33 0.12 0.39 0.58 0.33 จุด
แข็ง 

5 

36. โรงเรียนอนุมัติงบประมาณ ตามแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ 

0.18 0.24 0.31 0.38 0.27 จุด
แข็ง 

2 

37. โรงเรียนใช้งบประมาณตามแผนงาน โครงการ

และกิจกรรม  เพื่อปลูกฝัง การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

0.27 0.17 0.40 0.49 0.32 จุด
แข็ง 

4 

38. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด 

0.33 0.24 0.27 0.37 0.30 จุด
แข็ง 

3 

39. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบัน 
มีส่วนช่วยปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม 
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

0.40 0.41 0.39 0.41 0.40 ภาวะ 
คุก 
คาม 

2 

40. ผู้ปกครองและครอบครัวให้ความสําคัญกับการ

ปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ 
ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม มีความ
ตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแกปั้ญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

0.37 0.42 0.26 0.38 0.36 ภาวะ
คุก 
คาม 

3 

41. สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ

ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม 
จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้
ถึงปัญหาและการแก้ปัญหา  วิกฤตสิ่งแวดล้อม 

0.31 0.22 0.26 0.33 0.28 โอกาส 2 



121 
 

 

 

ตารางท่ี 4.10  ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติท่ีได้จากค่า PNI ตามความคดิเห็นของผูใ้หข้้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 

 

การนําแผนไปปฏิบัต ิ
(PNIModified =0.33) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

42. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน มีการณรงค์
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ 
ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะ  การใช้ดิน นํ้า อากาศ 
แสงสว่าง พลังงาน อาหาร นํ้าอุปโภคบริโภค ไฟฟ้า
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี 
การปล่อยนํ้าเสีย ขยะ มลพิษ และการแก้ปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อม 

0.40 0.24 0.23 0.42 0.32 โอกาส 3 

43. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนในชุมชน       
มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง   
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

0.53 0.37 0.35 0.48 0.43 ภาวะ    
คุกคาม 

1 

44. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัย
ในปัจจุบัน เช่น รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  
e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จติสํานึกและทักษะ 
ด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ 
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

0.30 0.12 0.22 0.35 0.26 โอกาส 1 

การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม  0.35 0.29 0.26 0.37 0.32 จุด
แข็ง 

 

     สภาพแวดล้อมภายใน 0.24 0.22 0.23 0.31 0.25 จุด
แข็ง 

 

     สภาพแวดล้อมภายนอก 0.49 0.38 0.29 0.43 0.39 ภาวะ    
คุกคาม 
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ตารางท่ี 4.10  ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติท่ีได้จากค่า PNI ตามความคดิเห็นของผูใ้หข้้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 

 

การนําแผนไปปฏิบัต ิ
(PNIModified =0.33) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

45. โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ดิน นํ้า พลังงาน สัตว์ และ 
ป่าไม้ รวมท้ังลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การนํากลับมาใช้ซ้าํ การรีไซเคิลและ 
การใช้พลังงานทดแทนเป็นลายลักษณ์อักษร 
อย่างชัดเจน 

0.20 0.24 0.30 0.36 0.27 จุด 
อ่อน 

4 

46.โรงเรียนจัดทําปฏทิินปฏิบัติงานเพื่ออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในทุกแผนงานทุกโครงการและ 
ทุกกิจกรรม 

0.37 0.27 0.30 0.51 0.36 จุด 
อ่อน 

1 

47. โรงเรียนอนุมัติงบประมาณตามแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
อย่างเพียงพอ 

0.27 0.22 0.24 0.47 0.29 จุด 
อ่อน 

3 

48. โรงเรียนใช้งบประมาณตามแผนงาน  

โครงการและกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

0.28 0.30 0.26 0.41 0.31 จุด 
อ่อน 

2 

49. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามแผน 
ท่ีกําหนด 

0.35 0.23 0.26 0.41 0.31 จุด 
อ่อน 

2 

50. โรงเรียนบํารุงรักษาอุปกรณใ์ช้นํ้า เพื่อให้สามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดนํ้า 

0.17 0.10 0.12 0.08 0.12 จุด
แข็ง 

1 

51. โรงเรียนบํารุงรักษาอุปกรณไ์ฟฟ้า เพื่อให้สามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน 

0.12 0.17 0.17 0.06 0.13 จุด
แข็ง 

2 

52. กฎหมายคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อโรงเรียนในการนําเร่ือง 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0.40 0.34 0.29 0.24 0.31 โอกาส 2 
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ตารางท่ี 4.10  ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติท่ีได้จากค่า PNI ตามความคดิเห็นของผูใ้หข้้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 

การนําแผนไปปฏิบัต ิ
(PNIModified =0.33) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

ไปปฏิบัติ เช่น การอนุรักษ์ดิน แหล่งนํ้า พลังงาน  
สัตว์ป่า ป่าไม้ อาหาร นํ้าดื่ม ไฟฟ้า กระดาษ  
พลังงานทดแทน การปล่อยนํ้าเสีย ขยะ และมลพิษ 

       

53. ผู้รักษากฎหมายได้ลงโทษผู้ฝ่าฝืนท่ีปล่อยของ
เสียมาทําลายดิน นํ้า ผูล้่าสัตว์ป่า ผู้บุกรุกป่าไม้         
ผู้ปล่อยสารเคมี นํ้าเสีย ขยะและมลพิษ ตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดและจริงจัง   

0.61 0.50 0.47 0.50 0.52 ภาวะ
คุก 
คาม 

2 

54. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบัน 
มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ดิน นํ้า พลังงาน สัตว์ และ 
ป่าไม้ รวมท้ังรณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ํา 
การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน 

0.63 0.58 0.41 0.59 0.55 ภาวะ
คุก 
คาม 

1 

55. ผู้ปกครองและครอบครัวมีส่วนช่วยในส่งเสริม

การอนุรักษ์ดิน นํ้า  พลังงาน สัตว์ และป่าไม้รวมท้ัง
รณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิลและ
การใช้พลังงานทดแทน 

0.52 0.45 0.27 0.47 0.42 ภาวะ
คุก 
คาม 

3 

56. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน มีการณรงค์

ส่งเสริม ดิน นํ้า พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมท้ัง
รณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิลและ
การใช้พลังงานทดแทน 

0.57 0.35 0.21 0.62 0.42 ภาวะ
คุก 
คาม 

3 

57. สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ นํ้า พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ 
รวมท้ังรณรงค์ลดการใช้  การนํากลับมาใช้ซ้าํ  
การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน  

0.43 0.26 0.27 0.29 0.31 โอกาส 2 

58. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัย
ในปัจจุบัน เช่น รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  

0.31 0.24 0.19 0.40 0.28 โอกาส 1 
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ตารางท่ี 4.10  ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติท่ีได้จากค่า PNI ตามความคดิเห็นของผูใ้หข้้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 

 

การนําแผนไปปฏิบัต ิ
(PNIModified =0.33) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่ยาวนาน 

       

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  0.29 0.21 0.23 0.26 0.25 จุด
แข็ง 

 

     สภาพแวดล้อมภายใน 0.28 0.21 0.23 0.27 0.25 จุด
แข็ง 

 

     สภาพแวดล้อมภายนอก 0.31 0.23 0.22 0.24 0.25 โอ 
กาส 

 

59. โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ

และกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพื่อทําให้   
นํ้าดื่ม อาหาร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ โรงอาหาร 
การจัดการนํ้าเสีย การจัดการขยะ และการจัดการ
มลพิษภายในโรงเรียนมีคุณภาพ รวมท้ังการปรับปรุง
อาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มร่ืน
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

0.15 0.19 0.25 0.30 0.22 จุด
แข็ง 

6 

60.โรงเรียนจัดทําปฏทิินปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในทุกแผนงาน ทุกโครงการและ
ทุกกิจกรรม 

0.31 0.22 0.37 0.54 0.35 จุด 
อ่อน 

2 

61. โรงเรียนอนุมัติงบประมาณตามแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างเพียงพอ 

0.26 0.27 0.22 0.40 0.29 จุด 
อ่อน 

5 
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ตารางท่ี 4.10   ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ 
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการนําแผน 
ไปปฏิบัติท่ีได้จากค่า PNI ตามความคดิเห็นของผูใ้หข้้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 
 

การนําแผนไปปฏิบัต ิ
(PNIModified =0.33) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลํา 
ดับ 

ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

62. โรงเรียนใช้งบประมาณตามแผนงาน โครงการ
และกิจกรรม  เพื่อพัฒนาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

0.19 0.17 0.26 0.29 0.22 จุด
แข็ง 

6 

63. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ท่ีกําหนด 

0.23 0.28 0.29 0.57 0.33 จุด 
อ่อน 

3 

64. โรงเรียนจําหน่ายอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย  
มีประโยชน์และถูกสุขอนามัย 

0.25 0.19 0.17 0.17 0.20 จุด
แข็ง 

5 

65. โรงเรียนจําหนา่ยเครื่องเขยีนและอุปกรณ์การ
เรียนท่ีมีบรรจุภัณฑ์น้อยและย่อยสลายง่าย 

0.47 0.37 0.40 0.28 0.38 จุด 
อ่อน 

1 

66. โรงเรียนมีมาตรการ ระเบยีบหรือแนวปฏิบัติ
ในการเลือกซื้อ วัสดุ ครุภัณฑแ์ละผลิตภัณฑ ์

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดนํ้า 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเบอร์5 หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 
ผลิตภัณฑ์ท่ีย่อยสลายง่าย ฯลฯ 

0.17 0.12 0.10 0.08 0.12 จุดแข็ง 1 

67. โรงเรียนนําสิ่งอ่ืนมาทดแทนการใช้สารเคมีท่ีเป็น
พิษและทําลายสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการ
ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้นํ้าหมักชีวภาพแทนนํ้ายาล้างห้องนํ้าชนิด
ท่ีเป็นสารเคมี ฯลฯ 

0.53 0.30 0.30 0.18 0.32 จุด 
อ่อน 

4 

68. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และพื้นที่สเีขียว  

โดยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

0.28 0.18 0.15 0.18 0.19 จุดแข็ง 4 

69. โรงเรียนมีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
พื้นที่สเีขียวให้สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม  ปลอดภัย 

และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

0.18 0.15 0.15 0.19 0.17 จุดแข็ง 3 
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ตารางท่ี 4.10   ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ 
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการนําแผน 
ไปปฏิบัติท่ีได้จากค่า PNI ตามความคดิเห็นของผูใ้หข้้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 
 

การนําแผนไปปฏิบัต ิ
(PNIModified =0.33) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลํา 
ดับ 

ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

70.โรงเรียนกําจัดน้ําทิง้ภายในโรงเรียนอย่างถูกวิธี 0.16 0.14 0.18 0.15 0.16 จุดแข็ง 2 

71. โรงเรียนมีถังขยะหรือจุดรับขยะแบบแยกประเภท 

ภายในโรงเรียนเพียงพอและจัดวางในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

0.27 0.17 0.17 0.31 0.23 จุดแข็ง 7 

72. โรงเรียนมีการกําจัดมลพษิทางอากาศภายใน
โรงเรียน อาทิ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่นละออง 
เขม่าควัน อย่างถูกวิธีและสมํ่าเสมอ  

0.43 0.18 0.18 0.27 0.26 จุด 
อ่อน 

6 

73. โรงเรียนดําเนินการเก็บสถิติ บันทึกสถิติ และ
เปรียบเทียบสถิติ  การใช้นํ้า ไฟฟ้า กระดาษ  
ปริมาณขยะ และการบําบัดนํ้าเสียอย่างสมํ่าเสมอ 

0.43 0.27 0.30 0.27 0.32 จุด 
อ่อน 

4 

74. กฎหมายคุ้มครองคุณภาพอาหาร นํ้าดื่ม 
ผลิตภัณฑ์ สารเคมี อาคาร รวมท้ังการจัดการนํ้าเสีย 
การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษ ส่งผลต่อ 
การนําการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
ไปปฏิบัติ 

0.33 0.32 0.19 0.30 0.28 ภาวะ
คุก 
คาม 

2 

75. องค์การที่ผลิตอาหาร นํ้าดื่ม เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ผลิตภัณฑ์ สารเคมใีนปัจจุบัน ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

0.43 0.17 0.17 0.00 0.18 โอกาส 1 

76. สนิค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในปัจจุบัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการนํามาใช้ 
ในโรงเรียน เช่น ผลิตภัณฑ์ประหยัดนํ้า ผลิตภัณฑ์
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แผงโซลา่เซลล์ ผลิตภัณฑ ์
ลดคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์สามารถ                
รีไซเคิลได้ ฯลฯ 

0.21 0.18 0.27 0.15 0.20 โอกาส 2 
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ตารางท่ี 4.10 ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติท่ีได้จากค่า PNI ตามความคดิเห็นของผูใ้หข้้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 

 

การนําแผนไปปฏิบัต ิ
(PNIModified =0.33) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลํา 
ดับ 

ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

77. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบัน
เปลี่ยนมาใช้สินค้าท่ีได้มาตรฐานและเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เช่น อาหารปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์
ประหยัดนํ้า ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ ์        
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้างท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
พลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ท่ีมบีรรจุภัณฑ์สามารถ 
รีไซเคิลได้ ฯลฯ 

0.36 0.31 0.26 0.43 0.34 ภาวะ
คุก 
คาม 

1 

78. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัย
ในปัจจุบัน อาทิ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนท่ี e-learningมี
ส่วนช่วยในการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ ์
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

0.26 0.19 0.22 0.42 0.27 ภาวะ
คุกคาม 

3 

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายดา้นสิ่งแวดล้อม  0.39 0.46 0.42 0.46 0.43 จุด 
อ่อน 

 

     สภาพแวดล้อมภายใน               0.30 0.38 0.34 0.34 0.36 จุด 
อ่อน 

 

     สภาพแวดล้อมภายนอก 0.47 0.59 0.52 0.67 0.56 ภาวะ
คุกคาม 

 

79. โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ

และกิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล การทํา
กิจกรรมร่วมกัน และการประสานความร่วมมือ 
ท่ีเช่ือมโยงในระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับองค์การ 
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยเผยแพร่
และรณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน นํ้า  

0.17 0.26 0.30 0.42 0.30 จุด
แข็ง 

6 
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ตารางท่ี 4.10 ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติท่ีได้จากค่า PNI ตามความคดิเห็นของผูใ้หข้้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 

 

การนําแผนไปปฏิบัต ิ
(PNIModified =0.33) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลํา 
ดับ 

ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์  
การจัดการนํ้าเสีย การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ 
และการแก้ปัญหาวกิฤตสิ่งแวดล้อม เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน 

       

80.โรงเรียนจัดทําปฏทิินปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
ในทุกแผนงาน ทุกโครงการและทุกกิจกรรม 

0.36 0.35 0.35 0.40 0.37 จุด 
อ่อน 

4 

81. โรงเรียนอนุมัติงบประมาณตามแผนงาน 

โครงการและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ 

0.22 0.26 0.24 0.22 0.24 จุด
แข็ง 

3 

82. โรงเรียนใช้งบประมาณตามแผนงาน โครงการ

และกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมแลเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

0.25 0.35 0.23 0.14 0.25 จุด
แข็ง 

4 

83. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่าย

ด้านสิ่งแวดล้อมบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด 

0.25 0.24 0.23 0.18 0.23 จุด
แข็ง 

2 

84. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่และ
รณรงค์ เช่น การใช้นํ้าอุปโภคบริโภค การใช้ไฟฟ้า
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์      
การจัดการนํ้าเสีย การจัดการขยะ และการจัดการ
มลพิษ 

0.23 0.26 0.28 0.28 0.24 จุด
แข็ง 

3 
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ตารางท่ี 4.10 ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติท่ีได้จากค่า PNI ตามความคดิเห็นของผูใ้หข้้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 

 

การนําแผนไปปฏิบัต ิ
(PNIModified =0.33) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลํา 
ดับ 

ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

85. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม เช่น การลดภาวะ  โลกร้อน การลด

ภาวะเรือนกระจก เสริมสร้างความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ฯลฯ 

0.26 0.31 0.29 0.28 0.29 จุด
แข็ง 

5 

86. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับชุมชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

0.23 0.26 0.26 0.17 0.24 จุด
แข็ง 

3 

87. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับองค์การท้ัง

ภาครัฐและเอกชน ในการจัดการนํ้าเสีย การจัดการ
ขยะ และการจัดการมลพิษ 

0.15 0.17 0.17 0.17 0.20 จุด
แข็ง 

1 

88. โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กรมป่าไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรนํ้า กรมควบคุม
มลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
มูลนิธิโลกสีเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
สมาคมสร้างสรรคไ์ทย (ตาวิเศษ) Green Peace ฯลฯ        

0.76 0.37 0.47 0.58 0.68 จุด 
อ่อน 

2 

89. โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่าย กับองค์การด้าน

พลังงาน เช่น กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวงแห่ง
ประเทศไทย บริษัท ปตท. จํากัด ฯลฯ 

0.35 0.59 0.56 0.68 0.65 จุด 
อ่อน 

3 
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ตารางท่ี 4.10 ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคาม ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ด้านการนําแผน
ไปปฏิบัติท่ีได้จากค่า PNI ตามความคดิเห็น 
โดยภาพรวมของผูใ้ห้ข้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 

การนําแผนไปปฏิบัต ิ
(PNIModified =0.33) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลํา 
ดับ 

ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

90.โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การประเมิน
โรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โรงเรียน สีเขียวของ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โครงการ
สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานของการไฟฟ้านคร
หลวง (กฟน.) โครงการ Honda Green School ของ
บริษัทเอเช่ียนฮอนด้า  มอเตอร์จํากัด โครงการ
โรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน ฯลฯ 

0.36 1.08 0.69 0.6 0.69 จุด 
อ่อน 

1 

91. ค่านิยมและพฤติกรรมของครอบครัวมีส่วนช่วย
ในการส่งเสริม การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม 

0.38 0.31 0.31 0.55 0.38 โอกาส 1 

92. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โรงเรียนในเครือฯ 

0.53 0.50 0.67 0.86 0.62 ภาวะ
คุก 
คาม 

2 

93. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม สง่เสริมให้เกิด

ปฏิสัมพันธ์ในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
การทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

0.26 0.50 0.67 0.56 0.48 โอกาส 2 

94. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโรงเรียนในเครือฯ 

0.83 1.38 0.48 0.79 0.81 ภาวะ
คุก 
คาม 

1 
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ตารางท่ี 4.11  ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ 
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
ด้านการประเมินผลท่ีได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลท้ัง 4 ภาค 
 

การประเมินผล 
(PNIModified =0.37) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

การปลูกฝังการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  0.42 0.39 0.42 0.43 0.41 จุด 
อ่อน 

 

     สภาพแวดล้อมภายใน 0.37 0.34 0.38 0.37 0.37 จุด 
อ่อน 

 

     สภาพแวดล้อมภายนอก 0.71 0.67 0.61 0.73 0.68 ภาวะ
คุกคาม 

 

95. โรงเรียนมีการประเมินหลกัสูตรเพื่อปลูกฝัง  

การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมจุดประสงค์
การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม และการประเมินผล 
การเรียนรู้ 

0.38 0.36 0.75 0.63 0.51 จุด 
อ่อน 

1 

96. โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและ
งบประมาณ 

0.21 0.50 0.36 0.56 0.39 จุด 
อ่อน 

4 

97. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ คา่นิยม 

จิตสํานึกและพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างรู้คุณค่า เช่น การใช้ดิน นํ้า อากาศ แสงสว่าง 
พลังงาน สัตว์ และต้นไม้ ฯลฯ 

0.34 0.30 0.23 0.22 0.27 จุด
แข็ง 

1 

98. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ คา่นิยม 

จิตสํานึกและพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร 
ท่ีมีประโยชน์และลดการบริโภคอาหาร     
อย่างฟุ่มเฟือยหรือเกินความจําเป็น 
 

0.40 0.30 0.28 0.25 0.31 จุด
แข็ง 

4 
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ตารางท่ี 4.11  ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ 
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
ด้านการประเมินผลท่ีได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 
 

การประเมินผล 
(PNIModified =0.37) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

99. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ คา่นิยม 

จิตสํานึกและพฤติกรรมการใช้ไฟฟา้อย่างประหยัด

และใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวธีิ 

0.38 0.30 0.27 0.27 0.30 จุด
แข็ง 

3 

100. นักเรียนคัดแยกขยะก่อนท้ิงลงถังเสมอ 0.56 0.47 0.46 0.44 0.48 จุด 
อ่อน 

2 

101. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ คา่นิยม 

จิตสํานึกและพฤติกรรมลดการปล่อยสารเคมีลงสู่ดิน 

แหล่งนํ้า และอากาศ 

0.46 0.28 0.26 0.18 0.29 จุด
แข็ง 

2 

102. โรงเรียนมีการนําผลประเมินหลักสูตร 
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปปรับปรุง
หลักสูตร 

0.39 0.35 0.56 0.43 0.43 จุด 
อ่อน 

3 

103. โรงเรียนมีการนําผลประเมินแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี 

0.30 0.27 0.36 0.56 0.36 จุด
แข็ง 

5 

104. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
เข้ามาประเมินหลักสูตรเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

0.60 0.71 0.75 0.63 0.67 โอ 
กาส 

1 

105. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
ประเมินแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การประจําปีเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

0.81 0.63 0.50 0.86 0.68 ภาวะ
คุก 
คาม 

1 
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ตารางท่ี 4.11 ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ 
   คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

ด้านการประเมินผลท่ีได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 
 

การประเมินผล 
(PNIModified =0.37) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม  0.47 0.42 0.40 0.43 0.43 จุด 
อ่อน 

 

     สภาพแวดล้อมภายใน 0.44 0.43 0.39 0.35 0.40 จุด 
อ่อน 

 

     สภาพแวดล้อมภายนอก 0.66 0.37 0.45 1.00 0.58 ภาวะ
คุกคาม 

 

106. โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและงบประมาณ 

0.26 0.30 0.50 0.75 0.43 จุด 
อ่อน 

5 

107. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง 

การอนุรักษ์ดนิใหค้งอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป 

0.60 0.54 0.48 0.38 0.49 จุด 
อ่อน 

1 

108. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง 

การอนุรักษ์น้าํและแหลง่น้าํ ให้คงอยู่ยาวนาน

สําหรับคนรุ่นต่อไป 

0.51 0.48 0.39 0.40 0.44 จุด 
อ่อน 

4 

109. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง 

การอนุรักษ์พลังงาน ให้คงอยู่ยาวนาน 

สําหรับคนรุ่นต่อไป 

0.47 0.46 0.46 0.43 0.45 จุด 
อ่อน 

3 

110. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง 

การอนุรักษ์สัตว์ปา่และสัตว์สงวนใหค้งอยู่ยาวนาน

สําหรับคนรุ่นต่อไป 

0.57 0.44 0.38 0.37 0.44 จุด 
อ่อน 

4 

111. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์
ต้นไม้และป่าไม้ ใหค้งอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป 

0.43 0.40 0.37 0.27 0.36 จุด
แข็ง 

2 
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ตารางท่ี 4.11 ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ 
                        คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
                       ด้านการประเมินผลท่ีได้จากค่า PNI ตามความคิดเห็นของผูใ้หข้้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 
 

การประเมินผล 
(PNIModified =0.37) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

112. นักเรียนใช้กระดาษครบ 2 หน้าและลดการใช้

ผลิตภัณฑ์ ท่ีย่อยสลายยาก 

0.49 0.44 0.41 0.37 0.43 จุด 
อ่อน 

5 

113. นักเรียนนําเศษกระดาษ และเศษบรรจุภัณฑ์
กลับมาใช้ซ้ําหรือรีไซเคิลอย่างถกูวิธี และคุ้มคา่ 

0.54 0.44 0.44 0.43 0.46 จุด 
อ่อน 

2 

114. โรงเรียนมีการนําผลการประเมินสถิติการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมา 
บริหารจัดการ เพื่อลดการใช้นํ้า การใช้ไฟฟ้า   
การใช้กระดาษ ลดปริมาณขยะ และปรับปรุงคุณภาพ
นํ้าท้ิงในแผนปฏิบัติการประจําปี   

0.21 0.40 0.10 -0.08 0.15 จุด
แข็ง 

1 

115. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
ประเมินแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การประจําปีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

0.61 0.44 0.56 1.17 0.65 ภาวะ
คุก 
คาม 

1 

116. องค์การภาครัฐหรือเอกชน เข้ามาประเมิน
โรงเรียนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ
โรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.) 
โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานของ      
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ฯลฯ 

0.71 0.30 0.36 0.86 0.52 โอ 
กาส 

1 
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ตารางท่ี 4.11 ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ 
                       คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
                      ด้านการประเมินผลท่ีได้จากค่า PNI ตามความคดิเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 
 

การประเมินผล 
(PNIModified =0.37) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  0.25 0.15 0.22 0.14 0.19 จุด
แข็ง 

 

     สภาพแวดล้อมภายใน 0.26 0.16 0.18 0.19 0.20 จุด
แข็ง 

 

     สภาพแวดล้อมภายนอก 0.24 0.13 0.28 0.13 0.19 โอกาส  

117. โรงเรียนมีการตรวจสอบอุปกรณ์ทีเ่ก่ียวกับน้าํ
อย่างสมํ่าเสมอ เช่น ท่อนํ้า ก๊อกนํ้า โถปัสสาวะ  
โถส้วม ฯลฯ 

0.25 0.08 0.18 0.00 0.12 จุด
แข็ง 

4 

118. โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
สมํ่าเสมอ 

0.15 0.15 0.00 0.07 0.09 จุด
แข็ง 

3 

119. โรงเรียนมีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ปลั๊กไฟ และสายไฟฟ้าสมํ่าเสมอ 

0.16 0.27 0.08 0.08 0.14 จุด
แข็ง 

6 

120. น้าํในแท็งก์น้ําดื่มหรือตู้น้ําดื่มท่ีให้บริการ
ภายในโรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพนํ้าดื่ม 
จากองค์การท่ีมีมาตรฐาน เช่น การประปานครหลวง 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ 

0.21 0.00 0.17 0.00 0.08 จุด
แข็ง 

2 

121. คุณภาพโรงอาหารภายในโรงเรียนได้รับ 

การรับรองมาตรฐานจากองค์การท่ีมีมาตรฐาน เช่น 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน
สาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฯลฯ  

0.15 0.00 0.00 0.07 0.05 จุด
แข็ง 

1 

122. โรงเรียนมีอาคารสถานทีส่ะอาด ร่มร่ืน สวยงาม 

ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

0.17 0.13 0.10 0.13 0.13 จุด
แข็ง 

5 
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ตารางท่ี 4.11 ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ 
                       คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
                      ด้านประเมินผลท่ีได้จากค่า PNI ตามความคดิเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 
 

การประเมินผล 
(PNIModified =0.37) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

123. ห้องน้าํและท่อระบายน้าํภายในโรงเรียนสะอาด
และไม่ส่งกลิ่นรบกวน 

0.40 0.39 0.30 0.27 0.34 จุด 
อ่อน 

3 

124. คุณภาพน้ําในบ่อบําบัดน้าํเสียภายในโรงเรียน

ได้รับการรับรองมาตรฐาน  

0.25 0.18 0.09 0.00 0.13 จุดแข็ง 5 

125. โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและงบประมาณ 

0.53 0.30 0.50 0.75 0.51 จุด 
อ่อน 

1 

126. โรงเรียนมีการนําผลประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี 

0.45 0.30 0.50 0.75 0.49 จุด 
อ่อน 

2 

127. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพน้ําดื่ม
ภายในโรงเรียน 

0.04 0.15 0.40 0.07 0.15 โอกาส 3 

128. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพ
อาหารภายในโรงเรียน 

0.12 0.15 -0.08 0.07 0.07 โอกาส 1 

129. หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบ
ประสทิธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน 

0.25 0.15 0.09 0.15 0.16 โอกาส 4 

130. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพ 
โรงอาหารภายในโรงเรียน 

0.21 0.15 0.00 0.08 0.11 โอกาส 2 

131. หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบคุณภาพ
อาคารภายในโรงเรียน 

0.16 0.07 0.56 0.07 0.18 โอกาส 5 

132. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพ      
น้ําเสียในบ่อบําบัดน้ําเสียภายในโรงเรียน 

0.36 0.08 0.56 0.15 0.27 ภาวะ
คุก 
คาม 

2 
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ตารางท่ี 4.11 ตารางแสดงจุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภาวะคกุคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ 
                       คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
                      ด้านการประเมินผลท่ีได้จากค่า PNI ตามความคดิเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลท้ัง 4 ภาค (ต่อ) 
 

การประเมินผล 
(PNIModified =0.37) 

PNI Modified 

แปล
ผล 

ลําดับ ภาค
กลาง 

ภาค 
เหนือ 

ภาค
ตะวัน 
ออก 

ภาค
ตะวัน 
ออก
เฉียง
เหนือ 

รวม 

133. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินระดับมลพิษ
ภายในโรงเรียน 

0.75 0.18 0.75 0.25 0.44 ภาวะ
คุกคาม 

1 

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายดา้นสิ่งแวดล้อม  0.48 0.39 0.42 0.65 0.48 จุด 
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 

 

134. โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมวัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและ
งบประมาณ 

0.50 0.30 0.36 0.63 0.43 จุด 
อ่อน 

1 

135. โรงเรียนมีการนําผลประเมิน เพื่อการมีส่วนร่วม

และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การประจําปี 

0.39 0.30 0.36 0.63 0.41 จุดแข็ง 1 

136. องค์การภาครัฐหรือเอกชน เข้ามาประเมิน 
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น  
โรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.) 
โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานของการไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) โครงการ Honda Green School 
ของบริษัทเอเช่ียนฮอนด้า มอเตอร์จํากัด  
โครงการโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน 
ฯลฯ 

0.56 0.63 0.56 0.71 0.61 ภาวะ
คุกคาม 

1 
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2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิดโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนด้วยการใช้สถิติค่าความถี่ 
และจัดเรียงลําดับความถี่จากมากไปหาน้อย ในตารางท่ี 4.12 ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 4.12  ตารางแสดงความถี่ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคกุคามของการบริหารโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน        
ท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด 

 

สรุปประเด็น ความถี ่
สภาพแวดล้อมภายใน  

จุดแข็ง  
1. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสิง่แวดล้อม 70 

2. หลักสูตรของโรงเรียนครอบคลุมการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 64 

3. โรงเรียนมีกฎระเบียบท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 56 

4. ผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานท้ังทางด้านวิชาการและกิจกรรม      
ในการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

51 

5. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์หรือส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

50 

6. โรงเรียนปรับปรุงและบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีให้สะอาดและปลอดภัย 45 

7. โรงเรียนตรวจคุณภาพโรงอาหารและคุณภาพนํ้าเป็นประจํา 44 

8. โรงเรียนมีมาตรการประหยัดพลังงาน 31 

9. โรงเรียนมีถังขยะเพียงพอและมีระบบจัดการขยะท่ีดี 22 

จุดอ่อน  
1. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสิง่แวดล้อมร่วมกับชุมชนน้อย  66 

2. การประเมินผลความสําเร็จของแผนงาน โครงการและกิจกรรมเร่ืองการมีส่วนร่วมและ

เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมน้อย 

62 

3. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมไม่ครอบคลุมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 57 

4. นักเรียนมีจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ดิน นํ้า ป่าและสัตว์ป่าน้อย 53 

5. โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมน้อย 42 

6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของครูยังมีน้อย 37 
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ตารางท่ี 4.12  ตารางแสดงความถี่ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน        
ท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (ต่อ) 

 

สรุปประเด็น ความถี ่

7. นักเรียนมีจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมน้อย 25 

8. โรงเรียนยังใช้พลังงานทดแทนน้อย 13 

9. โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไม่ต่อเนื่อง 12 

10. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนน้อย 

10 

สภาพแวดล้อมภายนอก  

โอกาส  

1. ชุมชนและองค์การรอบบริเวณโรงเรียนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี 43 

2. ปัจจุบันองค์การภาครัฐหรือเอกชนรณรงค์เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อโทรทัศน์ 
วิทยุ และป้ายรณรงค์ 

39 

3. องค์การภาครัฐหรือเอกชนรณรงคใ์หโ้รงเรียนเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

24 

4. ผู้ผลิตสินคา้ในปัจจุบันผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 15 

5. นโยบายของภาครัฐหรือเอกชนก่อให้เกิดกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 12 

6. สังคมในปัจจุบันใหค้วามสําคัญกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 11 

7. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเข้ามาประเมินคุณภาพการศึกษาของทุก
โรงเรียนในเครือฯปีละ 1 คร้ัง 

6 

8. มีกฎหมายควบคุมคุณภาพสิง่แวดล้อมท่ีบังคับใหโ้รงเรียนและประชาชนต้องปฏิบัติ 5 

ภาวะคุกคาม  

1. พฤติกรรมของคนในสังคมยังแสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อย 37 

2. คนในสังคมขาดความรับผิดชอบและขาดความตระหนักในหน้าท่ีท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม 32 

3. องค์การภาครัฐหรือเอกชนจัดสถานท่ีสําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อย 

29 

4. ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 22 

5. กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมทําให้การปลูกฝงัการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

ลดประสิทธิภาพ 

17 

6. คนในสังคมมองวิกฤตสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองไกลตัว 16 
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ตารางท่ี 4.12  ตารางแสดงความถี่ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน        
ท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (ต่อ) 

 

สรุปประเด็น ความถี ่

7. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนน้อย 14 

8. พฤติกรรมของคนในชุมชนท่ีอยู่รอบโรงเรียนยังปฏิบัติสวนทางกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 12 

9. ผู้รักษากฎหมายยังไม่เข้มงวดในการลงโทษผู้ฝา่ฝืนกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 10 

 
   จากตารางท่ี 4.12 ตารางแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามท่ีได้จากแบบสอบถาม

ปลายเปิด พบว่า มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามท่ีใกล้เคียงกับท่ีได้จากค่าดัชนี PNI Modified                

ดังน้ันจึงเลือกใช้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามท่ีได้จากค่าดัชนี PNI Modified  เท่าน้ัน 
    

ตอนที่ 3 ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน ฉบับที่ 1   

ดําเนินการร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย    
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ฉบับท่ี 1 โดยใช้ผลจากการวิจัยท่ีพบ คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และภาวะคุกคามท่ีเช่ือมโยงกับค่าดัชนี PNI Modified   โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 

1. กําหนดยุทธศาสตร์หลักของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี   

1.1 กําหนดยุทธศาสตร์หลักจากกรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ            
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติและ              
การประเมินผล โดยใช้ท้ัง 3 ด้านมากําหนดเป็นยุทธศาสตร์หลัก เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของ  
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ท่ีย่ังยืนอยู่ในระดับปานกลางท้ัง 3 ด้าน 

1.2 นําค่าการจัดลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนของท้ัง 3 ด้าน       
จากตารางท่ี 4.5 (หน้า 102) มาพิจารณาเพื่อเรียงลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็นจาก              
ค่าดัชนี PNI Modified   มากไปหาค่าดัชนี PNI Modified น้อย        

1.3 กําหนดช่ือยุทธศาสตร์หลัก ในตารางท่ี 4.13 ดังน้ี  
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ตารางท่ี 4.13  ตารางแสดงร่างยุทธศาสตร์หลักการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
   แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ฉบับท่ี 1 
 

การจัดลําดับความสําคัญ
ตามความต้องการจาํเป็น
ของการบริหารโรงเรียน    
ในเครือมูลนิธิฯ            
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  

ลําดับความสําคัญ 
ตามความต้องการจําเป็น 
ของการบริหารโรงเรียน 

ในเครือมูลนิธิฯเป็นรายภาค ยุทธศาสตร์หลัก 
ภา
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1. การวางแผน  
(PNI Modified =0.44) 
2. การประเมินผล 
(PNI Modified =0.37)  
 
3. การนําแผนไปปฏิบัติ     
(PNI Modified =0.33) 
 

1 
 
2 
 
 
3 

1 
 
2 
 
 
3 

1 
 
2 
 
 
3 

1 
 
2 
 
 
3 

1 
 
2 
 
 
3 

1. ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
2. ยกระดับการกํากับติดตามและ  
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
3. ปรับกระบวนทัศน์การนําแผน     
ไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบว่า การเรียงลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียน

ท้ัง 4 ภาคประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียงลําดับเหมือน
ภาพรวม โดยเรียงลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็น ดังน้ี  1.การวางแผน 2.การประเมินผล และ      
3.การนําแผนไปปฏิบัติ  

จากการเรียงลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์ตามความต้องการจําเป็นดังกล่าวข้างต้น สรุปเป็น
ยุทธศาสตร์หลัก ดังน้ี  

1) ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
2) ยุทธศาสตร์ยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน       
3) ยุทธศาสตร์ปรับกระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
 
2. กําหนดยุทธศาสตร์รองของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี   
2.1 กําหนดยุทธศาสตร์รองจากกรอบแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ประกอบด้วย    

การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ   
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ท้ัง 4 องค์ประกอบ มากําหนดเป็นยุทธศาสตร์รอง เนื่องจาก
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ผลการวิจัย พบว่าสภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางท้ัง 4 องค์ประกอบ 

2.2 นําค่าความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ 
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนของท้ัง 4 องค์ประกอบ        
จากตารางท่ี 4.5 (หน้า 102) มาพิจารณา เพื่อเรียงลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของท้ัง 4 
องค์ประกอบ จากค่าดัชนี PNI Modified  มากไปหาค่าดัชนี PNI Modified น้อย ในตารางท่ี 4.14 ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 4.14  ตารางแสดงการเรียงลําดับความสําคัญตามความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียน 
                 ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม       
                 ท่ีย่ังยืนในภาพรวม 
 

การบริหารโรงเรียนในเครือมูลฯ เพื่อเสริมสร้าง 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

PNI Modified ลําดับPIE ลําดับสิ่งแวดล้อม 

การวางแผน 0.44 1  

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 0.61  1 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 0.51  2 

การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 0.37  3 

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0.32  4 

การประเมินผล  0.37 2  

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 0.48  1 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 0.43  2 

การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 0.41  3 

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0.19  4 

การนําแผนไปปฏิบัติ 0.33 3  

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 0.43  1 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 0.35  2 

การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 0.32  3 

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0.25  4 

รวม 0.38   

 
2.3  กําหนดยุทธศาสตร์รองของการบริหารโรงเรียนในเครือฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน จากผลการวิจัยในตารางท่ี 4.6 (หน้า 104) ซึ่งเป็นการจัดลําดับความสําคัญ             
ตามความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ตามความคิดเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลแต่ละภูมิภาค และจากผลการวิจัยในตารางท่ี 4.14 การเรียงลําดับความสําคัญ
ตามความต้องการจําเป็นของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย          
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เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนโดยภาพรวม มาประกอบการตัดสินใจในการกําหนด      
ยุทธศาสตร์รอง ดังน้ี 

 1) การจัดลําดับด้านการวางแผน พบว่า ท้ัง 4 ภาค เหมือนภาพรวม 
 2) การจัดลําดับด้านการประเมินผล พบว่า ท้ัง 4 ภาค เหมือนภาพรวม 
 3) การจัดลําดับด้านการนําแผนไปปฏิบัติ พบว่า ท้ัง 4 ภาค เหมือนภาพรวม 
 4) การเรียงลําดับด้านการวางแผน พบว่า เรียงลําดับค่าดัชนี PNI Modified จากมากไปหาน้อย ดังน้ี 

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามลําดับ  

 5) การเรียงลําดับด้านการประเมินผล พบว่า เรียงลําดับค่าดัชนี PNI Modified จากมากไปหาน้อย 
ดังน้ี การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามลําดับ  

 6) การเรียงลําดับด้านการนําแผนไปปฏิบัติ พบว่า เรียงลําดับค่าดัชนี PNI Modified จากมากไปหา
น้อย ดังน้ี การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามลําดับ 

 2.4 กําหนดยุทธศาสตร์รอง โดยนําจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามท่ีมีค่าดัชนี PNI Modified 

มากจากตารางท่ี 4.9 –ตารางท่ี 4.11 (หน้า 113 - หน้า137) มาวิเคราะห์และสรุปผลได้ดังน้ี 

   จุดแข็ง  
S1 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมครอบคลุมการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การนําวัสดุและบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิล และการใช้พลังงานทดแทน (PNIModified 
=0.33) 

S2 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมครอบคลุมการปลูกฝังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
ดิน นํ้า อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์และต้นไม้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (PNIModified =0.27) 

S3 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมครอบคลุมการปลูกฝังการใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น นํ้าอุปโภคบริโภค อาหาร ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี 
และอาคารสถานท่ีอย่างถูกวิธีและประหยัด (PNIModified =0.29) 

S4 การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียน มีการกําหนดจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้
ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีความตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.30) 

S5 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมครอบคลุมการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม         
อย่างต่อเนื่อง (PNIModified =0.17) 

S6 คุณภาพโรงอาหาร นํ้าในตู้นํ้าดื่ม และบ่อบําบัดนํ้าเสียภายในโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากองค์การท่ีมีมาตรฐาน (PNIModified =0.05) 

S7 โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสมํ่าเสมอ (PNIModified =0.09) 
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S8 โรงเรียนมีการตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับนํ้าและอุปกรณ์ต่อพ่วง ปล๊ักไฟ และสายไฟฟ้า    
อย่างสมํ่าเสมอ (PNIModified =0.12) 

S9 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ (PNIModified 
=0.13) 

S10 โรงเรียนบํารุงรักษาอุปกรณใ์ช้นํ้า เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดนํ้า 
(PNIModified =0.12) 

S11 โรงเรียนบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
พลังงาน (PNIModified =0.13) 

S12 โรงเรียนมีมาตรการ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการเลือกซื้อวัสดุครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์         
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สุขภัณฑ์รุ่น ประหยัดนํ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเบอร์5 หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 
ผลิตภัณฑ์ท่ีย่อยสลายง่าย (PNIModified =0.12) 

S13 โรงเรียนกําจัดนํ้าท้ิงภายในโรงเรียนอย่างถูกวิธี (PNIModified =0.16) 
S14 โรงเรียนมีการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและพื้นท่ีสีเขียวให้สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย 

และเอื้อต่อการเรียนรู้ (PNIModified =0.17) 
S15 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและพื้นท่ีสีเขียว โดยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

(PNIModified =0.19) 
S16 โรงเรียนจําหน่ายอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์ และถูกสุขอนามัย (PNIModified =0.20) 

จุดอ่อน 
W1 โรงเรียนวางแผนออกไปมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี       

ส่วนร่วมกับโรงเรียน จัดทําโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รวมถึงวางแผนเครือข่าย     
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมน้อย (PNIModified =0.44) 

W2 โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ ระยะเวลา
และงบประมาณ (PNIModified =0.43) 

W3 นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ดิน พลังงาน สัตว์ป่าและสัตว์สงวน นํ้าและแหล่งนํ้าน้อย 
(PNIModified =0.49) 

W4 นักเรียนนําเศษกระดาษ และเศษบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ําหรือรีไซเคิลไม่ถูกวิธี และไม่คุ้มค่า 
(PNIModified =0.46) 

W5 นักเรียนใช้กระดาษครบ 2 หน้าและลดการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีย่อยสลายยากน้อย(PNIModified =0.43) 
W6 โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและงบประมาณ 
(PNIModified =0.43) 

W7 โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม และการประเมินผลการเรียนรู้ (PNIModified =0.51) 

W8 นักเรียนไม่คัดแยกขยะก่อนท้ิงลงถังเสมอ (PNIModified =0.48) 
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W9 โรงเรียนมีการนําผลประเมินหลักสูตรเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปปรับปรุง
หลักสูตรน้อย (PNIModified =0.43) 

W10 โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและ
งบประมาณ (PNIModified =0.39) 

W11 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมน้อย (PNIModified 
=0.69) 

W12 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย 
(PNIModified =0.68) 

W13 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การด้านพลังงานน้อย (PNIModified =0.65) 
W14 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า รวมท้ัง    
ไม่ครอบคลุมความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.49) 

W15 โรงเรียนประเมินผลการเรียนรู้ไม่ครอบคลุมความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง   
ไม่ครอบคลุมความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.47) 

W16 โรงเรียนเตรียมครู สถานท่ี 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 หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพอาหาร นํ้าดื่มและโรงอาหารภายในโรงเรียน 

(PNIModified =0.07) 
O6 หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน (PNIModified 

=0.16) 
O7 หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบคุณภาพอาคารภายในโรงเรียน (PNIModified =0.18) 
O8 ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปัจจุบัน เช่น รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 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 นํ้า อากาศ แสงสว่าง พลังงาน อาหาร นํ้าอุปโภคบริโภค 
ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี การปล่อยนํ้าเสีย ขยะ มลพิษ และการแก้ปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.32) 

O11 ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปัจจุบัน เช่น รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนท่ี e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่ยาวนานเพื่อคนรุ่นต่อไป (PNIModified =0.28) 

O12 สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ นํ้า พลังงาน สัตว์ และ   
ป่าไม้ รวมท้ังรณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน (PNIModified 
=0.31) 

O13 องค์การท่ีผลิตอาหาร นํ้าดื่ม เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ สารเคมีในปัจจุบัน ผลิตสินค้าท่ีมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน (PNIModified =0.18) 

O14 สินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการนํามาใช้
ในโรงเรียน เช่น ผลิตภัณฑ์ประหยัดนํ้า ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แผงโซล่าเซลล์ ผลิตภัณฑ์          
ลดคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้ ฯลฯ (PNIModified =0.20) 

ภาวะคุกคาม  
T1 ชุมชน หน่วยงาน องค์การภาครัฐหรือเอกชนเข้ามาร่วมวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมกับ           

ทางโรงเรียนน้อย (PNIModified =1.00) 
T2 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กําหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ

โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯไม่ชัดเจน (PNIModified =1.19) 
T3 องค์การภาครัฐหรือเอกชนเข้ามาประเมินการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมน้อย 

(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 กําหนดยุทธศาสตร์รอง โดยนําจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามมาจับคู่             

ในตารางเมตริกซ์ โดยใช้ผลการวิจัยจากตาราง 4.7 (หน้า 109) ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.15 ตารางเมตริกซ์ด้านการวางแผน 

ยุทธศาสตร์หลัก ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

จุดอ่อน ภาวะคุกคาม ยุทธศาสตร์รอง  

W1 โรงเรียนวางแผนออกไปมีส่วนร่วม
ด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน เปิดโอกาส    
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน 
จัดทําโครงการความร่วมมือระหว่าง
โรง เ รียนกับ ชุมชน รวมถึ งวางแผน
เครือข่าย  ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
และเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม
น้อย   (PNIModified =0.44) 

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

วางแผนการมีส่วนร่วม
และเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม (WT) 

จุดแข็ง ภาวะคุกคาม ยุทธศาสตร์รอง 

S1 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม ครอบคลุมการลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
การนําวัสดุและบรรจุภัณฑ์          
กลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิล และการใช้
พลังงานทดแทน (PNI=0.33) 

T2 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย กําหนดนโยบาย 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กบั
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯไม่ชัดเจน 
(PNI=1.19) 
 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ         
การวางแผนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (ST) 

จุดแข็ง โอกาส ยุทธศาสตร์รอง 

S2 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม ครอบคลุมการปลูกฝงั 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน นํ้า 
อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์และ
ต้นไม้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(PNI=0.27) 
S3 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม ครอบคลุมการปลูกฝัง 
การใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น นํ้าอุปโภคบริโภค 
อาหาร ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
กระดาษและผลิตภัณฑ ์สารเคมี และ
อาคารสถานท่ีอย่างถูกวิธีและประหยัด 
(PNI=0.29) 

 

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

ออกแบบการปลูกฝัง 
การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 
เชิงบูรณาการ (SO) 
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ตารางท่ี 4.15 ตารางเมตริกซ์ด้านการวางแผน (ต่อ) 

จุดแข็ง ภาวะคุกคาม ยุทธศาสตร์รอง 

S4 การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียน 
มีการกําหนดจุดประสงค ์เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุม         
การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้       
ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จติสํานึก
และพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อย  
ของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง    
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ          
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
(PNI=0.30) 

  

จุดแข็ง โอกาส ยุทธศาสตร์รอง 

S5 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม ครอบคลุมการบริหารจัดการ
เพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ี          
ภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มร่ืน  
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
(PNI=0.17) 

O3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อ      

การวางแผนพัฒนาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

(PNI=0.29) 

วางแผนเพื่อพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่
มาตรฐานสากล (SO) 

   
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ยุทธศาสตร์หลักปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน      
มียุทธศาสตร์รอง 4 ยุทธศาสตร์ คือ  

1. ยุทธศาสตร์วางแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) 

2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างขีดความสามารถการวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ST) 

3. ยุทธศาสตร์ออกแบบการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (SO) 

4. ยุทธศาสตร์วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล (SO) 
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ตารางท่ี 4.16  ตารางเมตริกซ์ด้านการประเมินผล 

ยุทธศาสตร์หลัก ยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

จุดอ่อน ภาวะคุกคาม ยุทธศาสตร์รอง  

W2 โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จ
ของแผนงาน โครงการและกิจกรรม   
เพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย               
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ 
ระยะเวลาและงบประมาณ (PNI=0.43) 

T3 องค์การภาครัฐหรือเอกชน 
 เข้ามาประเมินการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมน้อย 
(PNI=0.61) 

ประเมินผลการมีส่วนร่วม
และเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม (WT) 

จุดอ่อน ภาวะคุกคาม ยุทธศาสตร์รอง 

W3 นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็น
ถึงการอนุรักษ์ดิน พลังงาน สัตว์ป่าและ
สัตว์สงวน นํ้าและแหล่ง นํ้าให้คงอยู่
ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไปน้อย 
(PNIModified =0.49) 
W4 นักเรียนนําเศษกระดาษ และ       
เศษบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ําหรือรีไซเคิล
ไม่ถูกวิธี และไม่คุ้มค่า (PNIModified =0.46) 
W5 นักเรียนใช้กระดาษครบ 2 หน้าและ
ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีย่อยสลายยากน้อย
(PNIModified =0.43) 
W6 โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จ
ของแผนงาน โครงการและกิจกรรม    
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ครอบคลุม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ 
ระยะเวลาและงบประมาณ (PNIModified 
=0.43) 

T4 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ไม่เข้ามาประเมิน
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจําปีเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (PNI=0.65) 

วัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาจิตสํานึกและ
พฤติกรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (WT) 
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ตารางท่ี 4.16  ตารางเมตริกซ์ด้านการประเมินผล (ต่อ) 

จุดอ่อน โอกาส ยุทธศาสตร์รอง 

W7 โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตร    
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ไม่ครอบคลุมจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม และ        
การประเมินผลการเรียนรู้ (PNI=0.51) 
W8 นักเรียนไม่คัดแยกขยะก่อนท้ิงลงถัง
เสมอ (PNI=0.48) 
W9 โรงเรียนมีการนําผลประเมินหลักสูตร
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมไปปรับปรุงหลักสูตรน้อย 
(PNI=0.43) 
W10 โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จ
ของแผนงาน โครงการและกิจกรรม     
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม  ไม่ครอบคลุมวัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและงบประมาณ 
(PNI=0.39) 

O4 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เข้ามาประเมินหลักสูตร
เพื่ อป ลูกฝั งการ เ รียน รู้ เ กี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.67) 
 

ปรับรูปแบบ 
การประเมินผล 
การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (WO) 

จุดแข็ง โอกาส ยุทธศาสตร์รอง 

S6 คุณภาพโรงอาหาร นํ้าในตู้นํ้าดื่ม และ
บ่อบําบัดนํ้าเสียภายในโรงเรียนได้ รับ        
การ รับรองมาตรฐานจากองค์ กา ร          
ท่ีมีมาตรฐาน (PNIModified =0.05) 
S7 โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารสมํ่าเสมอ (PNIModified =0.09) 
S8 โรงเรียนมีการตรวจสอบอุปกรณ์      
ท่ีเกี่ยวกับนํ้าและอุปกรณ์ต่อพ่วง ปล๊ักไฟ 
และสายไฟฟ้าอย่างสมํ่าเสมอ (PNIModified 
=0.12) 
S9 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีสะอาด     
ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อ   
การเรียนรู้ (PNIModified =0.13) 

O5 หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมิน
คุณภาพอาหาร นํ้าดื่มและโรงอาหาร
ภายในโรงเรียน (PNIModified =0.07) 
O6หน่วยงานภายนอกเข้ามา 
ตรวจสอบประสิทธิภาพของ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
(PNIModified =0.16) 
O7 หน่วยงานภายนอกเข้ามา 
ตรวจสอบคุณภาพอาคาร  
ภายในโรงเรียน (PNIModified =0.18) 

 

ประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สู่ความเป็นเลิศ (SO) 
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   จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ยุทธศาสตร์หลักยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน มียุทธศาสตร์รอง 4 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. ยุทธศาสตร์ประเมินผลการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) 

2. ยุทธศาสตร์วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (WT) 

3. ยุทธศาสตร์ปรับรูปแบบการประเมินผลการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (WO) 

4. ยุทธศาสตร์ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ (SO) 
 
ตารางท่ี 4.17  ตารางเมตริกซ์ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์หลัก ปรับกระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

จุดอ่อน ภาวะคุกคาม ยุทธศาสตร์รอง  

W11 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ
องค์การประเมินโรงเรียน               
ด้านสิ่งแวดล้อมน้อย (PNI=0.66) 
W12 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ
องค์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมน้อย (PNI=0.58) 
W13 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ
องค์การด้านพลังงานน้อย (PNI=0.55) 

T5 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ส่งเสริมเครือข่าย 
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โรงเรียนในเครือฯน้อย (PNI=0.81) 
T6 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงเรียน     
ในเครือฯน้อย  (PNI=0.62) 

เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมและขยาย
เครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม (WT) 

จุดอ่อน โอกาส ยุทธศาสตร์รอง 

W14 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ไม่ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มี 
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม 
 จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้ 
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างคุ้มค่า รวมท้ังไม่ครอบคลุม 
ความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ 
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 (PNIModified =0.49) 
W15 โรงเรียนประเมินผลการเรียนรู้ 
ไม่ครอบคลุมความรู้ ความเข้าใจ 
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรม 
ในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสีย      
มาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง 
ไม่ครอบคลุมความตระหนักรู้ถึงปัญหา 

O8ระบบสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปัจจุบัน เช่น 
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี e-learning ฯลฯ  
มีส่วนช่วยปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม 
จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม 
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ 
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
(PNIModified =0.26) 
O9สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติค่านิยม 
จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม 
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ 

ปลูกฝังเสริมปัญญา                     
ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(WO)  
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ตารางท่ี 4.17  ตารางเมตริกซ์ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ (ต่อ) 

จุดอ่อน โอกาส ยุทธศาสตร์รอง 

และการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 (PNIModified =0.47) 
W16 โรงเรียนเตรียมครู สถานท่ี และ   
สื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ 
(PNIModified =0.38) 

การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
(PNIModified =0.28) 
O10 องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน 
 มีการรณรงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ 
ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะ  การใช้
ดิน นํ้า อากาศ แสงสว่าง พลังงาน 
อาหาร นํ้าอุปโภคบริโภค ไฟฟ้าและ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์ สารเคมี การปล่อยนํ้าเสีย 
ขยะ มลพิษ และการแก้ปัญหาวกิฤต
สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.32) 

 

จุดแข็ง โอกาส ยุทธศาสตร์รอง 

S10 โรงเรียนบํารุงรักษาอุปกรณใ์ช้นํ้า 
เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัดนํ้า  
(PNI=0.12) 
S11 โรงเรียนบํารุงรักษาอุปกรณไ์ฟฟ้า 
เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่าง            
มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน 
(PNI=0.13) 

O11 ระบบสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปัจจุบัน เช่น 
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี e-learning ฯลฯ  
มีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมคงอยู่ยาวนาน 
เพื่อคนรุ่นต่อไป (PNIModified =0.28) 
O12 สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริม 
การอนุรักษ์ นํ้า พลังงาน สัตว์ และ 
ป่าไม้ รวมท้ังรณรงค์ลดการใช้  
การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิลและ
การใช้พลังงานทดแทน (PNIModified 
=0.31) 

เสริมสร้างวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(SO)  
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ตารางท่ี 4.17  ตารางเมตริกซ์ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ (ต่อ) 

จุดแข็ง โอกาส ยุทธศาสตร์รอง 

S12 โรงเรียนมีมาตรการ ระเบียบหรือ
แนวปฏิบัตใินการเลือกซื้อวัสดุครุภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น สุขภัณฑ์รุ่น ประหยัดนํ้า 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเบอร์5 หลอดไฟฟ้า
ประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ ์             
ท่ีย่อยสลายง่าย ฯลฯ (PNI=0.12) 
S13 โรงเรียนกําจัดนํ้าท้ิงภายในโรงเรียน 
อย่างถูกวิธี (PNI=0.16) 
S14 โรงเรียนมีการบํารุงรักษาอาคาร
สถานท่ีและพื้นท่ีสีเขียวให้สะอาด ร่มร่ืน 
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อ 
การเรียนรู้ (PNI=0.17) 
S15 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและพื้นท่ี 
สีเขียว โดยรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อม (PNI=0.19) 
S16 โรงเรียนจําหน่ายอาหารท่ีสะอาด 
ปลอดภัย มีประโยชน์และถูกสุขอนามัย 
(PNI=0.20) 

O13 องค์การท่ีผลิตอาหาร นํ้าดืม่ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ สารเคมี  
ในปัจจุบัน ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน (PNI=0.18) 
O14 สินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลต่อ  
การตัดสินใจในการนํามาใช้           
ในโรงเรียน เช่น ผลิตภัณฑ์ประหยัดนํ้า 
ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แผง
โซล่าเซลล ์ผลิตภัณฑล์ดคาร์บอน 
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์สามารถ    
รีไซเคิลได้ (PNI=0.20) 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดการคุณภาพ    
สิ่งแวดล้อมและ 
การจัดการของเสีย (SO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ยุทธศาสตร์หลัก ปรับกระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน มียุทธศาสตร์รอง 4 ยุทธศาสตร์ คือ 
1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) 

2. ยุทธศาสตร์ปลูกฝังเสริมปัญญาฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม (WO)  

3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (SO)  

4. ยุทธศาสตร์เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย (SO) 

 
 
 
 
 
 
 



154 
 

 

 

ตารางท่ี 4.18 ตารางแสดงร่างยุทธศาสตร์รองการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
          แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ฉบับท่ี 1  

การเรียงลําดับความสําคัญ      
ตามความต้องการจาํเป็นของ       
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

การจัดลําดับความสําคัญ
ตามความต้องการจําเป็น
ของการบริหารโรงเรียน 

ในเครือมูลนิธิฯ เป็นรายภาค ยุทธศาสตร์หลัก 
และยุทธศาสตร์รอง 
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1. การวางแผน  
(PNI Modified =0.44) 

1 1 1 1 1 ยุทธศาสตร์หลัก :  ปฏิรูป 

การวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

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

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

2 
 
1 
 
3 
 
4 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

1 
 
2 
 
4 
 
3 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

1.1 วางแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม (WT) 
1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถ            
การวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ST) 
1.3 ออกแบบการปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (SO) 
1.4 วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล (SO) 

2. การประเมินผล  
(PNI Modified =0.37)  
 

2 2 2 2 2 ยุทธศาสตร์หลัก : ยกระดับการกํากับ

ติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

      ยุทธศาสตร์รอง :  
2.1 การมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม(PNI Modified =0.48) 
2.2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
(PNI Modified =0.43) 
 
2.3 การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม             
(PNI Modified =0.41) 

1 
 
2 
 
 
3 
 

2 
 
1 
 
 
2 
 

1 
 
3 
 
 
1 

 

1 
 
2 
 
 
2 
 

 

1 
 
2 
 
 
3 

2.1 ประเมินผลการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) 
2.2 วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
จิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (WT) 
2.3 ปรับรูปแบบการประเมินผล 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม (WO)  
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ตารางท่ี 4.18 ตารางแสดงร่างยุทธศาสตร์รองการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
            แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับท่ี 1 (ต่อ) 
 

การเรียงลําดับความสําคัญ         
ตามความต้องการจาํเป็นของ        
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

การจัดลําดับความสําคัญ
ตามความต้องการจําเป็น
ของการบริหารโรงเรียน 

ในเครือมูลนิธิฯ เป็นรายภาค ยุทธศาสตร์หลัก 
และยุทธศาสตร์รอง 
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2.4 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(PNI Modified =0.19) 

4 4 4 4 4 
 

2.4 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ (SO) 

3. การนําแผนไปปฏิบัติ              
(PNI Modified =0.33) 
 

3 3 3 3 3 ยุทธศาสตร์หลัก : ปรับ 
กระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

      ยุทธศาสตร์รอง :  
3.1 การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อมเร่ืองการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (PNI Modified =0.43) 
3.2 การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมเร่ืองการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (PNI Modified =0.35) 
3.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเร่ือง    
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม      
(PNI Modified =0.32)  
3.4 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เร่ืองการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(PNI Modified =0.25) 

1 
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3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
ขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) 
 
3.2 ปลูกฝังเสริมปัญญาฝ่าวิกฤต
สิ่งแวดล้อม (WO) 
 
3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (SO)
  
3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ของเสีย (SO) 

 
3. ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย              

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ฉบับท่ี 1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    จัดทําตารางยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จของ

การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ท่ีย่ังยืน ฉบับท่ี 1 เรียงตามค่าดัชนี PNI Modified จากมากไปหาน้อย โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
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     1) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน ในตารางท่ี 4.19 ดังน้ี 
ตารางท่ี 4.19 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ  
                 ด้านการวางแผน ฉบับท่ี 1       

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

1.ปฏิรูป 
การวางแผน 
เพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม       
ท่ีย่ังยืน 

1.วางแผนการมี  
ส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม 
(W1,T1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้ครอบคลุมโรงเรียนออกไปมี       
ส่วนร่วมกับชุมชน เปิดโอกาสใหชุ้มชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน และจัดทํา
โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน 
2. โรงเรียนกับชุมชนร่วมกันเผยแพร่
และรณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
การใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
กระดาษและผลิตภัณฑ ์ 
3.โรงเรียนกับชุมชนนําวิกฤต
สิ่งแวดล้อมของชุมชนมาวางแผน
ร่วมกัน โดยขอความสนับสนุน       
ด้านบุคลากรและงบประมาณ        
จากหน่วยงานของกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ี 
4.โรงเรียนกับชุมชนนําปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อมของชุมชนมาจัดทํา       
เป็นแผนงานแบบบูรณาการ 

ระดับความพึงพอใจต่อ
แผนงานพัฒนา
สิ่งแวดล้อม           
แบบบูรณาการของ
โรงเรียนกับชุมชน      
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1.ปฏิรูป 
การวางแผน 
เพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม       
ท่ีย่ังยืน 

2.เสริมสร้าง    
ขีดความสามารถ 
การวางแผน 
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
(S1,T2) 

1.มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย กําหนดนโยบาย           
ให้ทุกโรงเรียนมีเป้าหมาย              
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม             
ในแผนพัฒนาโรงเรียน โดยโรงเรียน
กําหนดเป้าหมายด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาโรงเรียนหรือ
แผนปฏิบัติการประจําปีและจัดทํา
รายงานความก้าวหน้า 
2.โรงเรียนกําหนดให้มีนโยบาย และ
มาตรการประหยัดพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โดย 

1.แผนงานของ          
ทุกโรงเรียนมีเป้าหมาย 
ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2.บรรลุเป้าหมายของ
โรงเรียนด้าน         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มากกว่าร้อยละ 80 
ภายในปีการศึกษา 
2559 
3.ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
และนํ้าลดลงร้อยละ  
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ตารางท่ี 4.19 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ 
                 ด้านการวางแผน ฉบับท่ี 1  (ต่อ)     

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

1.ปฏิรูป 
การวางแผน 
เพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม       
ท่ีย่ังยืน 

2.เสริมสร้าง    
ขีดความสามารถ 
การวางแผน 
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
(S1,T2) 

2.1 ประกาศนโยบาย และมาตรการ
ประหยัดไฟฟ้า และประหยัดนํ้า  
2.2 โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยเชิญผู้เช่ียวชาญจาก
หน่วยงานของกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม   มาเป็นท่ีปรึกษา 
2.3 คณะกรรมการดําเนินงาน        
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดทํา
แผนงาน โครงการและกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ดิน นํ้า พลังงาน สัตว์และ
ป่าไม ้รวมท้ังจัดทําแผนงานรณรงค์
ลดการใช้ การนํากลับมา  ใช้ซ้าํ การ
รีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน  
2.4 คณะกรรมการดําเนินงานดา้น 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ติดตามผล 
การดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน 
2.5 คณะกรรมการดําเนินงานดา้น 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สรุปผลและ
เผยแพร่การเปรียบเทียบสถิติปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าและนํ้าเป็นรายเดือนและ
รายปี แก่ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

10 เมื่อเทียบกับรายจ่ายใน
เร่ืองเดียวกันของ 
ปีการศึกษา 2555 
4.โรงเรียนมีแผนงาน 
โครงการและกิจกรรม
ครอบคลุมด้านการ
อนุรักษ์ดิน นํ้า พลังงาน 
สัตว์และป่าไม ้รวมท้ัง 
ลดการใช้  
การนํากลับมาใช้ซ้ํา   
การรีไซเคิลและการใช้ 
พลังงานทดแทน 
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ตารางท่ี 4.19 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ 
                 ด้านการวางแผน ฉบับท่ี 1  (ต่อ)     

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

1.ปฏิรูป 
การวางแผน 
เพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม       
ท่ีย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 

3.ออกแบบ 
การปลูกฝัง 
การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
(S2,S3,S4,O1,O2) 

1.ออกแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเชิง 
บูรณาการให้ครอบคลุมการพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมในการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การปล่อยของเสียมาทําลาย
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีความตระหนักรู้
ถึงปัญหาและการแก้ปัญหา 
วิกฤตสิ่งแวดล้อม ประเมิน 
ความเหมาะสมของหลักสูตร โดย
ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร และ 
ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วออกแบบ 
การกํากับติดตามและการประเมินผล
ของการนําหลักสูตรไปใช้ 
2. จัดทําแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมให้ครอบคลุมการปลูกฝัง  
การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ และ 
การใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  
3.จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและ
กําหนดตัวช้ีวัด 
4.นําผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการออกแบบหลักสูตร 
5.นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาบูรณาการในหลักสูตร 

 

1.หลักสูตรของโรงเรียน 
ทุกแห่งมีการบูรณาการ 
ท่ีครอบคลุมการพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้    
ความเข้าใจ ทัศนคติ 
ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การปล่อย   
ของเสียมาทําลาย
สิ่งแวดล้อม และ 
การแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม 
2.โรงเรียนมีจํานวน
แผนงาน โครงการและ
กิจกรรมท่ีครอบคลุม 
การปลูกฝังการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ภายใน
ปีการศึกษา 2559 
3.โรงเรียนมีจํานวน
แผนงาน โครงการและ
กิจกรรมท่ีครอบคลุม 
การปลูกฝัง 
การใช้สิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพท่ีมนุษย์สร้าง
ขึ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
ภายในปีการศึกษา 2559 
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ตารางท่ี 4.19 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ  
                 ด้านการวางแผน ฉบับท่ี 1  (ต่อ)     

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

1.ปฏิรูป 
การวางแผน 
เพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม       
ท่ีย่ังยืน 
 

4.วางแผนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่
มาตรฐานสากล  
(S5,O3) 

1. โรงเรียนจัดทําแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมใหค้รอบคลุมการบริหาร
จัดการอาคารเรียน อาคารประกอบ 
โรงอาหาร สนาม บริเวณรอบ
โรงเรียน และบ่อบําบัดนํ้าเสียให้มี
มาตรฐาน โดยใช้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานสากล 
ด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นกรอบ 
ในการจัดทําแผน 
2. โรงเรียนจัดทําแผนงานเพื่อพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
อย่างต่อเนื่อง 
3. โรงเรียนให้องค์การท่ีรับรอง
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมิน
คุณภาพ 

โรงเรียนมีแผนงาน 
โครงการและกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่
มาตรฐานสากล 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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2) ยุทธศาสตร์ด้านการประเมินผล ดังตารางท่ี 4.20 
ตารางท่ี 4.20 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ  
                  ด้านการประเมินผล ฉบับท่ี 1        

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

2.ยกระดับ 
การกํากับติดตาม
และประเมินผล
เพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 
 
 
 

1.กํากับติดตามและ
ประเมินผล 
เพื่อเสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม(W2,T3) 

1. โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการ 
เพื่อกํากับติดตามและประเมินผล 
การมีส่วนร่วมและเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม            
2. โรงเรียนส่งเสริมให้องค์การภาครัฐ
หรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
เข้ามาประเมินการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
3. โรงเรียนนําผลการประเมิน 
ไปปรับปรุง แกไ้ขเพื่อพัฒนาการมี
ส่วนร่วมและเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลการประเมินการมี 
ส่วนร่วมและเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2.วัดและ
ประเมินผล 
เพื่อพัฒนาจิตสํานึก
และพฤติกรรม 
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
(W3,W4,W5,W6, 
T4) 

1. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา       
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯจัดทํา
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ     
ให้ครอบคลุมการประเมินพฤติกรรม
นักเรียนเกี่ยวกับ 
1)การอนุรักษ์ดิน  
2)การนําเศษกระดาษ และ 
เศษบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ําหรือ 
รีไซเคิลอย่างถูกวิธี และคุ้มค่า 
3)การอนุรักษ์พลังงานให้คงอยู่
ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป  
4)การอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์สงวน  
5)การอนุรักษ์นํ้าและแหล่งนํ้า  
6)การใช้กระดาษครบ 2 หน้าและ 
ลดการใช้ผลิตภัณฑ ์ท่ีย่อยสลายยาก 

1.มีมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ
ของมูลนิธิคณะ         
เซนต์คาเบรียลแห่ง 
ประเทศไทย 
2.นักเรียนมีจิตสํานึกและ
พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมากกว่า 
ร้อยละ 80 ภายใน 
ปีการศึกษา 2559 
3.บรรลุเป้าหมาย 
ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในแผน 
พัฒนาโรงเรียนมากกว่า
ร้อยละ 80 ภายใน 
ปีการศึกษา 2559 
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ตารางท่ี 4.20 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ  
                  ด้านการประเมินผล ฉบับท่ี 1 (ต่อ)       

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

2.ยกระดับ 
การกํากับติดตาม
และประเมินผล
เพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 
 

2.วัดและ
ประเมินผล 
เพื่อพัฒนาจิตสํานึก
และพฤติกรรม 
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
(W3,W4,W5,W6, 
T4) 

7)ประเมินความสําเร็จของแผนงาน 
โครงการและกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและ
งบประมาณ 
โดยดําเนินการดังน้ี 
1.1 เพ่ิมมาตรฐานด้านสิ่งแวดลอ้ม 
1.2 กําหนดตัวบ่งช้ีด้านสิ่งแวดล้อม 
1.3 กําหนดเกณฑ์พิจารณา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.4 นําเกณฑ์มาตรฐานใหผู้้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมและรับรอง 
1.5 เสนอประธานมูลนิธิฯอนุมัติ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ
ประกาศใช้ 
2.งานประกันคุณภาพของโรงเรียน
กํากับติดตามและประเมินผล 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ภายในโรงเรียน โดย 
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน 
2.2 จัดทําปฏิทินตรวจติดตาม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน 
2.3 ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภายใน 
2.4 จดัทํารายงานคณุภาพการศึกษา (SAR) 
3. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯเข้าตรวจ
ประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดลอ้ม ปี
ละ 1 คร้ัง 

4.มีรายงานคุณภาพ 
ด้านสิ่งแวดล้อมใน SAR  
5.ผลการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
ทุกแห่งมีกระบวนการ
และผลลัพธ์ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ในระดับดีขึ้นไป 
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ตารางท่ี 4.20 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ  
                  ด้านการประเมินผล ฉบับท่ี 1 (ต่อ)       

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

2.ยกระดับ 
การกํากับติดตาม
และประเมินผล
เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

3.ปรับวิธี 
การประเมินผล 
เพื่อปลูกฝัง 
การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
(W7,W8,W9, 
W10,O4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานหลักสูตรของโรงเรียน  
ดําเนินการดังน้ี 
1)ทบทวนการประเมินหลักสูตร 
เร่ืองการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม  
2) ประเมินหลักสูตรการปลูกฝัง 
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เนื้อหา กิจกรรมและการประเมนิผล
การเรียนรู้ 
3) เชิญผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร และ
ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 
มาประเมินหลักสูตรเร่ืองการปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 
4) นําผลการประเมินหลักสูตรเร่ือง 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมจากงานหลักสูตรของ
โรงเรียน และจากผู้เช่ียวชาญ 
ด้านหลักสูตรและผู้เช่ียวชาญ 
ด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับปรุงหลักสูตร 
2. งานการเรียนการสอน  
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดย 
2.1 เน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน
เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีทัศนคติ 
ค่านิยม จิตสํานึก และพฤติกรรม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
2.2 นําศีลธรรมและหลักธรรม 
ทางศาสนามาพัฒนาจิตใจนักเรียน
เพื่อลดความต้องการในการบริโภค 
ท่ีเกินความจําเป็นและไม่เบียดเบียน  

1.โรงเรียนมีเคร่ืองมือ
วัดท่ีหลากหลาย  
ในการประเมินผล 
เพื่อการปลูกฝัง 
การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 
2.นักเรียนร้อยละ 80  
มีทัศนคติ ค่านิยม 
จิตสํานึกและ
พฤติกรรม 
ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
 



163 
 

 

 

ตารางท่ี 4.20 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ  
                  ด้านการประเมินผล ฉบับท่ี 1 (ต่อ)       

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

  ความสมดุลของระบบนิเวศ เช่น    
การใช้สติและปัญญา(Wisdom)  
ญาณปัญญา  
3. งานวัดและประเมินผลของ
โรงเรียน ปรับการวัดและประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้เคร่ืองมือวัดท่ีหลากหลาย โดย
เน้นท่ีการวัดทัศนคติ ค่านิยม 
จิตสํานึกและพฤติกรรมของนักเรียน
เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
 4. งานมาตรฐานคณุภาพการศึกษา 
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯเข้าตรวจ
ประเมินความสําเร็จของแผนงาน 
โครงการและกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง 
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
ปีละ 1 คร้ัง 

 

2.ยกระดับ 
การกํากับติดตาม
และประเมินผล
เพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 
 

4.ประเมินผล        
การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่       
ความเป็นเลิศ 
(S6,S7,S8,S9,O5,  
O6,O7) 

1. งานโภชนาการของโรงเรียน
ตรวจสอบคุณภาพอาหารสมํ่าเสมอ
และพัฒนาโรงอาหารตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงอาหารระดับประเทศ
และระดับสากล 
2. งานอาคารสถานท่ีของโรงเรียน 
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพอาคาร
สถานท่ีอย่างสมํ่าเสมอ และพัฒนา
อาคารสถานท่ีใหไ้ด้มาตรฐาน
ระดับประเทศและระดับสากล ดังน้ี 
2.1 ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ 
นํ้าในบ่อบําบัดนํ้าเสีย  
2.2 ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ 
นํ้าในตู้นํ้าดื่มท่ีให้บริการภายใน
โรงเรียน  
  

1.โรงเรียนทุกแห่ง
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานโรงอาหาร
ระดับดีมาก 
2.ความพึงพอใจ 
ในคุณภาพอาหาร 
ในโรงอาหารของครู
และนักเรียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
3.โรงเรียนทุกแห่ง
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ 
นํ้าในบ่อบําบัดนํ้าเสีย
ระดับประเทศและ
ระดับสากล  
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ตารางท่ี 4.20 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ  
                  ด้านการประเมินผล ฉบับท่ี 1 (ต่อ)       

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

2.ยกระดับ 
การกํากับติดตาม
และประเมินผล
เพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 
 

4.ประเมินผล        
การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่       
ความเป็นเลิศ 
(S6,S7,S8,S9,O5,  
O6,O7) 

2.3 ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ ์
ท่ีเกี่ยวกับนํ้า เช่น ท่อนํ้า ก๊อกนํ้า  
โถปัสสาวะ โถส้วม ฯลฯ และเปลี่ยน
มาใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีประหยัดนํ้า 
2.4ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ
อาคารสถานท่ี 
2.5 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ปล๊ักไฟ สายไฟฟ้า และเปลี่ยนมาใช้
ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
แผงโซล่าเซลล์ ผลิตภัณฑ ์
ลดคาร์บอน ใช้พลังงานทดแทนหรือ
พลังงานทางเลือกอื่น 
2.6 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานการกํากับ
ติดตามและประเมินผล 
2.7 ติดตามผลการดําเนินงาน 
เป็นประจําทุกเดือน 
2.8 สรุปผลและเผยแพร่ 
การเปรียบเทียบสถิติปริมาณ 
การใช้ไฟฟ้าและนํ้าเป็นรายเดือนและ
รายปี แก่ครู นักเรียนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.โรงเรียนทุกแห่ง
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ 
นํ้าในตู้นํ้าดื่ม 
ท่ีให้บริการภายใน
โรงเรียนระดับประเทศ
และระดับสากล   
5.โรงเรียนทุกแห่ง
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ
อาคารเรียน 
6.ปริมาณการใช้นํ้า
ลดลงร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับรายจ่ายของ 
ปีการศึกษา 2555 
7.ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ลดลงร้อยละ 10  
เมื่อเทียบกับรายจ่าย
ของปีการศึกษา 2555 
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  3) ยุทธศาสตร์ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ดังตารางท่ี 4.21 
ตารางท่ี 4.21 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ  
                   ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับท่ี 1  

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

3.ปรับกระบวน
ทัศน์การนําแผน 
ไปปฏิบัติ 
เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

1. เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมและขยาย
เครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม 
(W11,W12,W13, 
T5,T6) 

1. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับองค์การภาครัฐ
หรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม จัดทําโครงการ 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
ให้เป็นโรงเรียนแกนนําด้าน
สิ่งแวดล้อม 
2. โรงเรียนร่วมกับองค์การภาครัฐ
หรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมจัดทําโครงการพัฒนาครู
แกนนําและนักเรียนแกนนําด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 
3. โรงเรียนพัฒนาเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีโรงเรียนมีอยู่ให้มี
คุณภาพมากขึ้น 
4. โรงเรียนสร้างเครือข่ายใหม่    
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยโรงเรียนจัดทํา
ความร่วมมือ(MOU)กับองค์การ
ภายนอกท่ีส่งเสริมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
5.มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่
ประเทศไทย จัดโครงการประกวด
ด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างโรงเรียน 
ในเครือมูลนิธิฯ 
6. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู 
ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 
 

1. โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ โรงเรียน  
เป็นโรงเรียนแกนนํา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ไม่น้อยกว่า 3 
2. โรงเรียนมีครูแกนนํา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
อย่างน้อยร้อยละ 3  
3.โรงเรียนมีนักเรียน 
แกนนําด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อยร้อยละ 3  
4.โรงเรียนทุกแห่ง 
มีจํานวนเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ท่ีมีคุณภาพอย่างน้อย 
3 เครือข่ายภายใน 
ปีการศึกษา 2559 
5. มีต้นแบบ
ความสําเร็จ 
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ 
การขยายผลอย่างน้อย
โรงเรียนละ 1 เร่ือง 
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ตารางท่ี 4.21  ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ  
                   ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับท่ี 1 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

3.ปรับกระบวน
ทัศน์การนําแผน 
ไปปฏิบัติ 
เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

2. ปลูกฝัง 
เสริมปัญญา 
ฝ่าวิกฤต
สิ่งแวดล้อม
(W14,W15,W16, 
O8,O9,O10) 

1.บูรณาการแผนการเรียนรู้และ 
จัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนานักเรียน 
ให้เข้าใจ มีทักษะ มีจิตสํานึกและ
พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เกี่ยวกับ 
1)การใช้สารเคมีต่างๆ โดยไม่เป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทําลาย
ธรรมชาติ 
2)การปล่อยนํ้าท้ิง การท้ิงขยะ และ 
การปล่อยมลพิษอย่างถูกวิธี 
3)การใช้กระดาษและผลิตภัณฑ ์
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4)การใช้และดูแลรักษาอาคาร
สถานท่ีและท่ีพักอาศัยอย่างถูกวิธี 
5)การใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อย่างถูกวิธีและประหยัด 
6)การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ           
อย่างประหยัด เช่น การใช้ดิน นํ้า 
อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์ 
และต้นไม ้
7)มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ       
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
โดยดําเนินการดังน้ี 
1.1 นําระบบสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยในปัจจุบัน 
มาเป็นสื่อในการปลูกฝังการเรียนรู้ 
1.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นการปลูกฝังจิตสํานึกและ 
การปรับพฤติกรรม เน้นการเรียนรู้
มากกว่าการสอน  นําศีลธรรมและ  

1.นักเรียนร้อยละ 80  
มีทัศนคติ ค่านิยม 
จิตสํานึกและ
พฤติกรรมท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
2. โรงเรียน 
มีความร่วมมือกับ
องค์การภาครัฐหรือ
เอกชนในการจัด
กิจกรรมรณรงค์ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
อย่างน้อย 2 โครงการ
ต่อปี 
3. โรงเรียน 
มีแผนบูรณาการ
สิ่งแวดล้อมในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
อย่างน้อย 2 แผนต่อปี 

4. โรงเรียน 
มีความร่วมมือกับ
องค์การภาครัฐหรือ
เอกชนจัดค่าย
สิ่งแวดล้อม 
อย่างน้อย 1 ค่ายต่อปี 
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ตารางท่ี 4.21  ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ  
                   ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับท่ี 1 (ต่อ)      

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

3.ปรับกระบวน
ทัศน์การนําแผน 
ไปปฏิบัติเพื่อ 
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

2. ปลูกฝัง 
เสริมปัญญา 
ฝ่าวิกฤต
สิ่งแวดล้อม
(W14,W15,W16, 
O8,O9,O10) 

หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนา 
เรียนรู้ เช่น ค่ายประหยัดพลังงาน 
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ค่ายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา             
ค่ายนิเวศวิทยา ค่ายเทคโนโลยี
สะอาดฯลฯ 

 

3. เสริมสร้าง
วัฒนธรรม 
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
(S10,S11,O11,O12) 

1.ดําเนินการลดวงจรการใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการปล่อยของเสีย
มาทําลายสิ่งแวดล้อม โดย 
1.1 ลดการใช้นํ้าและไฟฟ้า 
1.2 ลดการใช้กระดาษเพื่อลดวงจร 
การทําลายต้นไม้ ไฟฟ้า นํ้ามันและ
พลังงานอื่น รวมถึงลดปัญหา 
การเกิดขยะ 
1.3 ลดการนําเข้านํ้าดื่มบรรจุขวด
พลาสติก และผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกเข้ามาจําหน่าย 
ในโรงเรียนและจัดหาวัสดุทดแทน 
1.4 ใช้วัสดุย่อยสลายง่าย 
แทนการใช้โฟม 
2.ดําเนินการลดปริมาณการปล่อย
ของเสีย โดยใช้มาตรการ 3R 
(Reduce Reuse Recycle) โดย 
2.1 ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า เช่น  
ใช้กระดาษท้ัง 2 หน้าและนํากลับมา
ใช้ใหม่  
2.2 รณรงค์การรับประทานอาหาร
ให้หมดจาน นําเศษอาหารหรือวัสดุ
ย่อยสลายได้กลับมาใช้ประโยชน์ 
ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า 

1. ลดปริมาณ 
การใช้กระดาษ 
ภายในโรงเรียนลง 
ร้อยละ 10 เทียบกับ 
ปีการศึกษา 2556 
ภายในปีการศึกษา 
2559 
2. ลดอัตราการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกและวัสดุ
ย่อยสลายยาก 
อย่างน้อยร้อยละ 10 
เทียบกับปีการศึกษา 
2556 ภายในปี
การศึกษา 2559 
3. ปราศจากโฟม 
ในโรงเรียน ภายใน 
ปีการศึกษา 2559 
4.จํานวนงบประมาณ 
ท่ีใช้ในการจัดซื้อลดลง
ร้อยละ 5 เทียบกับ 
ปีการศึกษา 2556 
ภายในปีการศึกษา 
2559 
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ตารางท่ี 4.21  ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ  
                   ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับท่ี 1 (ต่อ)      

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

3.ปรับกระบวน
ทัศน์การนําแผน 
ไปปฏิบัติเพื่อ 
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

3. เสริมสร้าง
วัฒนธรรม 
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
(S10,S11,O11,O12) 

2.3 ต้ังจุดรองรับขยะในโรงเรียน 
โดยแยกประเภทของขยะ 
2.4 ประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียน 
การสอนโดยใช้เศษวัสดุ และ 
สิ่งของเหลือใช้ 
2.5 ใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีย่อยสลายง่าย
และวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
เป็นวัสดุแทนพลาสติกและโฟม 
2.6 นําวัสดุธรรมชาติมาใช้ทดแทน
เคมีภัณฑ์ เช่นนํ้ายาทําความสะอาด 
สารเคมีกําจัดแมลง  
2.7 ลดการจําหน่ายอาหารและ
เคร่ืองดื่มท่ีมีบรรจุภัณฑ์ 
ย่อยสลายยาก 
3.ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  
4.การจัดการมลพิษภายในโรงเรียน
โดย 
4.1 จัดระบบการจราจร 
ภายในโรงเรียนเพื่อลดการนํารถ 
เข้าโรงเรียน 
4.2 ปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับสารพิษ 
4.3 เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 
5. นําระบบสื่อสาร สื่อสารมวลชน
และการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ในปัจจุบันมาเป็นสื่อในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

5.โรงเรียนมีพลังงาน
ทดแทนอย่างน้อย  
1 อย่าง ภายใน 
ปี 2559 
6.พื้นท่ีสีเขียว 
ในโรงเรียนมีสัดส่วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 7.ระดับความพึงพอใจ
ของครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน ต่อกลิ่นและ
มลพิษทางอากาศ
ภายในโรงเรียน 
อยู่ในระดับดีมาก 

3.ปรับกระบวน
ทัศน์การนําแผน 
ไปปฏิบัติเพื่อ 
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

4.การจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ 
ของเสีย  
(S12,S13,S14,S15, 
S16,O13,O14) 

1.โรงเรียนทบทวนและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของมาตรการ ระเบียบ
หรือแนวปฏิบัตใินการเลือกซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  

ร้อยละ 50 ของ
โรงเรียนในเครือฯ  
เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.21 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ  
                  ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับท่ี 1 (ต่อ)      

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

3.ปรับกระบวน
ทัศน์การนําแผน 
ไปปฏิบัติ 
เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

4.การจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ 
ของเสีย  
(S12,S13,S14,S15, 
S16,O13,O14) 

2.โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การกําจัดนํ้าท้ิงและการกาํจัดขยะ
ภายในโรงเรียน  
3.โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและ
พื้นท่ีสีเขียวให้สะอาด ร่มร่ืน 
สวยงาม  ปลอดภัย และเอื้อต่อ 
การเรียนรู้ให้มากขึ้น 
4.โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและ
พื้นท่ีสีเขียว โดยรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 

 

 
 

ตอนที่ 4 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน ฉบับที่ 1 

นําเสนอผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนําร่างยุทธศาสตร์การบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับท่ี 1 
ไปใช้  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายบุคคล ในตารางท่ี 4.22 – ตารางท่ี 4.26  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.22   ตารางแสดงสถานภาพของผู้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปของการนําร่าง
ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้าง         
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับท่ี 1 ไปใช้ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
รวม  

จํานวน ร้อยละ  

สถานภาพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 8 17.78  

กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 3 6.67 

กรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย 

3 6.67 
 

ผู้อํานวยการโรงเรียน 4 8.89  

รองผู้อํานวยการโรงเรียน 4 8.89  

หัวหน้าฝ่าย 6 13.33  

ครู 8 17.78  

ผู้ปกครอง 5 11.11  

นักเรียน 4 8.89  

รวม 45 100.00  

  จากตารางท่ี 4.22  พบว่า ผู้ตอบตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปของการนําร่าง
ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับท่ี 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  
ตารางท่ี 4.23 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

4.80 
0.40 

มาก
ท่ีสุด 

4.78 
0.42 

มาก
ท่ีสุด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการกํากับติดตามและ

ประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

4.67 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

4.67 
0.56 

มาก
ท่ีสุด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับกระบวนทัศน์การนําแผน         
ไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

4.80 
0.40 

มาก
ท่ีสุด 

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

รวม 
4.76 
0.08 

มาก
ท่ีสุด 

4.67 
0.11 

มาก
ท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ยุทธศาสตร์หลักในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.76 อยู่ในระดับเหมาะสม
มากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.67 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนมีความเหมาะสมท่ีค่า 4.80 อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.78 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด และยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปรับ
กระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนมีความเหมาะสมท่ีค่า 4.80 อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.56 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด ส่วนยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับ
การกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนมีความเหมาะสมเป็นลําดับสุดท้ายท่ีค่า 
4.67 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.67 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด  

 
ตารางท่ี 4.24 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์รอง 
 

ข้อ ยุทธศาสตร์ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

 
 

 
 

1 ยุทธศาสตร์รอง1.1 วางแผนการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

4.58 
0.54 

มาก
ท่ีสุด 

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

2 ยุทธศาสตร์รอง1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถ   
การวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4.71 
0.46 

มาก
ท่ีสุด 

4.60 
0.54 

มาก
ท่ีสุด 

3 ยุทธศาสตร์รอง1.3 พัฒนาการปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

4.67 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4 ยุทธศาสตร์รอง1.4 วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล 

4.40 
0.65 

มาก 
4.47 
0.50 

มาก 

 รวม 4.59 
0.14 

มาก
ท่ีสุด 

4.55 
0.06 

มาก
ท่ีสุด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการกํากับติดตามและ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

 
 

 
 

5 ยุทธศาสตร์รอง2.1 ประเมินผลการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

4.67 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

6 ยุทธศาสตร์รอง2.2 วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
จิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

7 ยุทธศาสตร์รอง2.3 ปรับวิธีการประเมินผล         
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

4.60 
0.54 

มาก
ท่ีสุด 

 

4.60 
0.58 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.24 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์รอง (ต่อ) 

ข้อ ยุทธศาสตร์ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

8 ยุทธศาสตร์รอง2.4 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ 

4.40 
0.69 

มาก 
4.42 
0.62 

มาก 

 รวม 4.57 
0.10 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.08 

มาก
ท่ีสุด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับกระบวนทัศน์การนําแผน        
ไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

 
 

 
 

9 ยุทธศาสตร์รอง3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
ขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม  

4.67 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

10 ยุทธศาสตร์รอง3.2 ปลูกฝังเสริมปัญญาฝ่าวกิฤต
สิ่งแวดล้อม 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

4.60 
0.54 

มาก
ท่ีสุด 

11 ยุทธศาสตร์รอง3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

4.64 
0.53 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

12 ยุทธศาสตร์รอง3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.47 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

 รวม 4.63 
0.05 

มาก
ท่ีสุด 

4.52 
0.06 

มาก
ท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน    
ในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.59 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.55 อยู่ในระดับ    
เป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง1.1 วางแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม 
4.58 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.56 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง
1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถการวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม 4.71 อยู่ในระดับเหมาะสม
มากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.60 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง1.3 พัฒนาการปลูกฝัง    
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม 4.67 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 
4.58 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง1.4 วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่
มาตรฐานสากล มีความเหมาะสม 4.40 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก และความเป็นไปได้ 4.47 อยู่ในระดับ
เป็นไปได้มาก ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน
โดยภาพรวมมีความเหมาะสม 4.57 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.53 อยู่ในระดับ
เป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง2.1 ประเมินผลการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม                 
มีความเหมาะสม 4.67 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.53 อยู่ในระดับเป็นไปได้       
มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง2.2 วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
มีความเหมาะสม 4.58 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.56 อยู่ในระดับเป็นไปได้        
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มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง2.3 ปรับวิ ธีการประเมินผลเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม                
มีความเหมาะสม 4.60 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.60 อยู่ในระดับเป็นไปได้        
มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง2.4 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศมีความเหมาะสม 
4.40 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก และความเป็นไปได้ 4.42 อยู่ในระดับเป็นไปได้มาก ยุทธศาสตร์ท่ี 3          
ปรับกระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนโดยภาพรวมมีความเหมาะสม 4.63 
อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.52 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง3.1 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม 4.67 อยู่ในระดับเหมาะสม  
มากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.51 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง3.2 ปลูกฝังเสริมปัญญา 
ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม 4.64 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.60 อยู่ใน
ระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม 
4.64 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.51 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง
3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียมีความเหมาะสม 4.56          
อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.47 อยู่ในระดับเป็นไปได้มาก  
ตารางท่ี 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ 

ข้อ วิธีดาํเนนิการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์รอง1.1 วางแผนการมีส่วนร่วมและเครือขา่ยดา้นสิง่แวดล้อม     

1 1. โรงเรียนวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม
โรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับชุมชน เปิดโอกาส      
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน และจัดทํา
โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

4.40 
0.58 

มาก 
4.44 
0.50 

มาก 

2 2. โรงเรียนกับชุมชนร่วมกันการเผยแพร่และรณรงค์
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ไฟฟ้าและ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลติภัณฑ์  

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

3 3. โรงเรียนกับชุมชนนําวิกฤตสิง่แวดล้อมของชุมชน
มาวางแผนร่วมกัน โดยขอความสนับสนุน           
ด้านบุคลากรและงบประมาณจากหน่วยงานของ
กระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ี 

4.49 
0.59 

มาก 
4.49 
0.59 

มาก 

4 4. โรงเรียนกับชุมชนนําปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนมาจัดทําเป็นแผนงานแบบบูรณาการ 

4.47 
0.50 

มาก 
4.42 
0.54 

มาก 

 
รวม 

4.48 
0.06 

มาก 
4.47 
0.05 

มาก 
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ตารางท่ี 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ) 

ข้อ วิธีดาํเนนิการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปล
ผล 

X   
S.D. 

แปล
ผล 

ยุทธศาสตร์รอง1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถการวางแผน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

5 1. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กําหนด
นโยบายให้ทุกโรงเรียนมีเป้าหมายด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาโรงเรียน โดยโรงเรียน
กําหนดเป้าหมายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม           
ในแผนพัฒนาโรงเรียนหรือแผนปฏิบัติการประจําปีและ
จัดทํารายงานความกา้วหน้า 

4.53 
0.59 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

6 2. โรงเรียนกําหนดให้มีนโยบาย และมาตรการ
ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย 

4.53 
0.59 

มาก
ท่ีสุด 

4.62 
0.53 

มาก
ท่ีสุด 

7 2.1 ประกาศนโยบาย และมาตรการประหยัดไฟฟ้า 
และประหยัดนํ้า  

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.59 

มาก
ท่ีสุด 

8 2.2 โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน        
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเชิญผู้เช่ียวชาญ    
จากหน่วยงานของกระทรวงท่ีเกีย่วข้องกับสิ่งแวดล้อม
มาเป็นท่ีปรึกษา 

4.42 
0.62 

มาก 
4.38 
0.53 

มาก 

9 2.3 คณะกรรมการดําเนินงานดา้นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมจัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรม    
ด้านการอนุรักษ์ดิน นํ้า พลังงาน สัตว์และป่าไม ้
รวมท้ังจัดทําแผนงานรณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมา
ใช้ซ้ํา การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน  

4.47 
0.55 

มาก 
4.47 
0.55 

มาก 

10 2.4 คณะกรรมการดําเนินงานดา้นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา     
ทุกเดือน 

4.42 
0.66 

มาก 
4.47 
0.55 

มาก 

11 2.5 คณะกรรมการดําเนินงานดา้นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมสรุปผลและเผยแพร่การเปรียบเทียบสถิติ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและนํ้าเป็นรายเดือนและรายปี   
แก่ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้เสีย 

4.36 
0.57 

มาก 
4.49 
0.51 

มาก 

  
รวม 

 

4.47 
0.07 

มาก 
4.51 
0.07 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ) 

ข้อ วิธีดาํเนนิการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

ยุทธศาสตร์รอง1.3 พัฒนาการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

12 1.ออกแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ         
ให้ครอบคลุม  การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้      
ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จติสํานึกและพฤติกรรม
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง        
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร   
โดยผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและด้านสิ่งแวดล้อม   
แล้วออกแบบการกํากับติดตามและการประเมินผล
ของการนําหลักสูตรไปใช้ 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

13 2. จัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรม ให้ครอบคลุม 
การปลูกฝังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

14 3.จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและกําหนดตัวช้ีวัด 4.44 
0.62 

มาก 
4.36 
0.53 

มาก 

15 4.นําผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
หลักสูตร 

4.47 
0.55 

มาก 
4.44 
0.50 

มาก 

16 5.นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ           
ในหลักสูตร 

4.44 
0.59 

มาก 
4.62 
0.49 

มาก
ท่ีสุด 

 
รวม 

4.50 
0.07 

มาก
ท่ีสุด 

4.49 
0.10 

มาก 

ยุทธศาสตร์รอง1.4 วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สู่มาตรฐานสากล 

 
 

 
 

17 1. โรงเรียนจัดทําแผนงาน โครงการและกจิกรรม                
ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการอาคารเรียน อาคารประกอบ 
โรงอาหาร สนาม บริเวณรอบโรงเรียน และบ่อบําบัดนํ้าเสีย
ให้มีมาตรฐาน โดยใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่แวดล้อม และมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม    
มาเป็นกรอบในการจดัทําแผน 

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ) 

ข้อ วิธีดาํเนนิการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

18 2. โรงเรียนจัดทําแผนงานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

19 3. โรงเรียนให้องค์การท่ีรับรองมาตรฐาน             
ด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมินคุณภาพ 

4.47 
0.59 

มาก 
4.53 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

 
รวม 

4.52 
0.05 

มาก
ท่ีสุด 

4.57 
0.03 

มาก
ท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผล  

เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์รอง2.1 ประเมินผลการมีส่วนร่วมและเครือข่าย  
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

20 1. โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อกํากับติดตามและ
ประเมินผลการมีส่วนร่วมและเครือขา่ยด้านสิ่งแวดลอ้ม            

4.62 
0.49 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.59 

มาก
ท่ีสุด 

21 2. โรงเรียนส่งเสริมให้องค์การภาครัฐหรือเอกชน       
ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาประเมินการมีส่วนร่วม
และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.54 

มาก
ท่ีสุด 

22 3. โรงเรียนนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไ้ขเพื่อ
พัฒนาการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

4.53 
0.59 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

 รวม 4.56 
0.05 

มาก
ท่ีสุด 

4.54 
0.03 

มาก
ท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์รอง2.2 วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาจิตสํานึกและ
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

    

23 1. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา 
มูลนิธิฯจัดทํามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  
ในเครือมูลนิธิฯ ให้ครอบคลุมการประเมินพฤติกรรม
นักเรียนเกี่ยวกับ 

4.44 
0.62 

มาก 
4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

24 1) การอนุรักษ์ดิน  4.42 
0.54 

มาก 
4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

25 2) การนําเศษกระดาษ และเศษบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ํา
หรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และคุ้มค่า 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

26 3) การอนุรักษ์พลังงานใหค้งอยู่ยาวนาน           
สําหรับคนรุ่นต่อไป  

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ) 

ข้อ วิธีดาํเนนิการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

27 4) การอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์สงวน  4.53 
0.59 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.54 

มาก
ท่ีสุด 

28 5) การอนุรักษ์นํ้าและแหล่งนํ้า  
 

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.71 
0.46 

มาก
ท่ีสุด 

29 6) การใช้กระดาษครบ 2 หน้าและลดการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ท่ีย่อยสลายยาก 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

30 7) ประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและงบประมาณ 

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

31 โดยดําเนินการดังน้ี 
1.1 เพ่ิมมาตรฐานด้านสิ่งแวดลอ้ม 

4.49 
0.59 

มาก 
4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

32 1.2 กําหนดตัวบ่งช้ีด้านสิ่งแวดล้อม 4.69 
0.47 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

33 1.3 กําหนดเกณฑ์พิจารณาดา้นสิ่งแวดล้อม 4.53 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

34 1.4 นําเกณฑ์มาตรฐานใหผู้้เช่ียวชาญตรวจสอบ    
ความเหมาะสมและรับรอง 

4.58 
0.62 

มาก
ท่ีสุด 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

35 1.5 เสนอประธานมูลนิธิฯอนุมัติมาตรฐาน            
ด้านสิ่งแวดล้อมและประกาศใช้ 

4.40 
0.58 

มาก 
4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

36 2.งานประกันคุณภาพของโรงเรียนกํากับติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มภายในโรงเรียน โดย 

4.47 
0.50 

มาก 
4.67 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

37 2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายใน 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.54 

มาก
ท่ีสุด 

38 2.2 จัดทําปฏิทินตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภายใน 

4.53 
0.59 

มาก
ท่ีสุด 

4.47 
0.50 

มาก 

39 2.3 ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน 4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

40 2.4 จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) 4.49 
0.55 

มาก 
4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ) 

ข้อ วิธีดาํเนนิการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

41 3. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา 
มูลนิธิฯเข้าตรวจประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม    
ปีละ 1 คร้ัง 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

 รวม 4.54 
0.07 

มาก
ท่ีสุด 

4.57 
0.06 

มาก
ท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์รอง2.3 ปรับวิธีการประเมินผลเพื่อปลูกฝัง 
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

42 1. งานหลักสูตรของโรงเรียนดําเนินการดังน้ี 
1)ทบทวนการประเมินหลักสูตรเร่ืองการปลูกฝัง     
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

4.54 
0.53 

มาก
ท่ีสุด 

4.55 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

43 2) ประเมินหลักสูตรการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
กิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ 

4.53 
0.59 

มาก
ท่ีสุด 

4.69 
0.47 

มาก
ท่ีสุด 

44 3) เชิญผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร และผู้เช่ียวชาญ    
ด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมินหลักสูตรเร่ืองการปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

4.67 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

45 4) นําผลการประเมินหลักสูตรเร่ืองการปลูกฝัง      
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากงานหลักสูตรของ
โรงเรียน และจากผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร และ
ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับปรุงหลักสูตรฯ 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.69 
0.47 

มาก
ท่ีสุด 

46 2. งานการเรียนการสอน ปรับการเรียน 
เปลี่ยนการสอน โดย 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

47 2.1 เน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอนเพื่อปลูกฝัง
นักเรียนให้มีทัศนคติ ค่านิยม จติสํานึก และพฤติกรรม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

48 2.2 นําศีลธรรมและหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนา
จิตใจนักเรียนเพื่อลดความต้องการในการบริโภค      
ท่ีเกินความจําเป็นและไม่เบียดเบียนความสมดุลของ
ระบบนิเวศ เช่น การใช้สติและปัญญา(Wisdom)    
ญาณปัญญา  

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ) 

ข้อ วิธีดาํเนนิการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

49 3. งานวัดและประเมินผลของโรงเรียน ปรับการวัดและ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้
เคร่ืองมือวัดท่ีหลากหลาย โดยเน้นท่ีการวัดทัศนคติ 
ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

4.49 
0.51 

มาก 

50 4. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา 
มูลนิธิฯเข้าตรวจประเมินความสําเร็จของแผนงาน 
โครงการและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ปีละ 1 คร้ัง 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

 รวม 4.57 
0.06 

มาก
ท่ีสุด 

4.59 
0.07 

มาก
ท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์รอง2.4 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สู่ความเป็นเลิศ 

 
 

 
 

51 1. งานโภชนาการของโรงเรียนตรวจสอบคุณภาพ
อาหารสมํ่าเสมอและพัฒนาโรงอาหารตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงอาหารระดับประเทศและระดับสากล 

4.56 
0.09 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

52 2. งานอาคารสถานท่ีของโรงเรียน ดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพอาคารสถานท่ีอย่างสมํ่าเสมอ และ
พัฒนาอาคารสถานท่ีใหไ้ด้มาตรฐานระดับประเทศและ
ระดับสากล ดังน้ี 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.62 
0.49 

มาก
ท่ีสุด 

53 2.1 ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพนํ้า                    
ในบ่อบําบัดนํ้าเสีย  

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.69 
0.47 

มาก
ท่ีสุด 

54 2.2 ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพนํ้าในตู้นํ้าดื่ม        
ท่ีให้บริการภายในโรงเรียน   

4.53 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

55 2.3 ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณท่ี์เกี่ยวกับนํ้า เช่น     
ท่อนํ้า ก๊อกนํ้า โถปัสสาวะ โถสว้ม ฯลฯ และเปลี่ยน   
มาใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีประหยัดนํ้า 

4.44 
0.59 

มาก 
4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

56 2.4ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพอาคารสถานท่ี 
 
 
 

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ) 

ข้อ วิธีดาํเนนิการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

57 2.5 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง ปล๊ักไฟ สายไฟฟ้า และ
เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5         
แผงโซล่าเซลล์ ผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอน                  
ใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกอื่น 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

58 2.6 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานการกํากับติดตามและ
ประเมินผล 

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

59 2.7 ติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน 4.64 
0.53 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

60 2.8 สรุปผลและเผยแพร่การเปรียบเทียบสถิติปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าและนํ้าเป็นรายเดือนและรายปีแก่ครู 
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.67 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

 
รวม 

4.56 
0.06 

มาก
ท่ีสุด 

4.60 
0.06 

มาก
ท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับกระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติ        

เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
    

ยุทธศาสตร์รอง3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ            
ขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม  

    

61 1. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับ
องค์การภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ     
ให้เป็นโรงเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม 

4.49 
0.55 

มาก 
4.51 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

62 2. โรงเรียนร่วมกับองค์การภาครัฐหรือเอกชน          
ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจัดทําโครงการพัฒนา        
ครูแกนนําและนักเรียนแกนนําดา้นสิ่งแวดล้อม      
อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

63 3. โรงเรียนพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม            
ท่ีโรงเรียนมีอยู่ให้มีคุณภาพมากขึ้น 

4.47 
0.59 

มาก 
4.58 
0.62 

มาก
ท่ีสุด 

64 4. โรงเรียนสร้างเครือข่ายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม โดย 
โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ(MOU)กับองค์การ
ภายนอกท่ีส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4.40 
0.62 

มาก 
4.40 
0.69 

มาก 
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ตารางท่ี 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ) 

ข้อ วิธีดาํเนนิการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

65 5.มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย          
จัดโครงการประกวดดา้นสิ่งแวดล้อม ระหว่างโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิฯ 

4.71 
0.46 

มาก
ท่ีสุด 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

66 6. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

4.64 
0.53 

มาก
ท่ีสุด 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

 
รวม 

4.54 
0.12 

มาก
ท่ีสุด 

4.55 
0.09 

มาก
ท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์รอง3.2 ปลูกฝังเสริมปัญญาฝ่าวกิฤตสิ่งแวดล้อม     

67 1.บูรณาการแผนการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนานักเรียนให้เข้าใจ  
มีทักษะ มีจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ 

4.53 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.47 
0.55 

มาก 

68 1)การใช้สารเคมีต่างๆ โดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
และไม่ทําลายธรรมชาติ 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

69 2)การปล่อยนํ้าท้ิง การท้ิงขยะ และการปล่อยมลพิษ
อย่างถูกวิธี 

4.64 
0.53 

มาก
ท่ีสุด 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

70 3)การใช้กระดาษและผลิตภัณฑท่ี์เป็นมิตร             
กับสิ่งแวดล้อม 

4.67 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

71 4)การใช้และดูแลรักษาอาคารสถานท่ีและท่ีพักอาศัย
อย่างถูกวิธี 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

72 5)การใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและ
ประหยัด 

4.73 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

73 6)การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด เช่น การใช้
ดิน นํ้า อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์ และต้นไม ้

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

74 7)มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวกิฤต
สิ่งแวดล้อมโดยดําเนินการดังน้ี 

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

4.62 
0.49 

มาก
ท่ีสุด 

75 1.1 นําระบบสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ท่ีทันสมัย   
ในปัจจุบันมาเป็นสื่อในการปลูกฝังการเรียนรู้ 

4.42 
0.54 

มาก 
4.71 
0.46 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ) 

ข้อ วิธีดาํเนนิการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

76 1.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการปลูกฝัง
จิตสํานึกและการปรับพฤติกรรม เน้นการเรียนรู้
มากกว่าการสอน  นําศีลธรรมและหลักธรรม         
ทางศาสนามาพัฒนาจิตใจนักเรียน เพื่อลด         
ความต้องการในการบริโภคท่ีเกินความจําเป็นและ     
ไม่เบียดเบียนความสมดุลของระบบนิเวศ  

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.62 
0.49 

มาก
ท่ีสุด 

77 1.3 ผลิตสื่อการเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาทิ 
ผลิตเพลงรณรงค์สิ่งแวดล้อม เกมสิ่งแวดล้อม        
ชุดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

4.58 
0.54 

มาก
ท่ีสุด 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

78 1.4 ปรับการวัดและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม        
ท่ีเน้นการวัดและประเมินผลท่ีจิตสํานึกและพฤติกรรม 

4.51 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.67 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

79 1.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

80 1.6 เน้นการป้องกันมากกว่าการแกไ้ข  4.42 
0.58 

มาก 
4.40 
0.54 

มาก 

81 2.ร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือเอกชน มูลนิธิคณะ 
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อน         
ภาวะเรือนกระจก ภาวะอากาศแปรปรวน ปัญหาขยะ 
ปัญหานํ้าเสีย มลพิษทางอากาศ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง 

4.44 
0.58 

มาก 
4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

82 3. บูรณาการสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.40 
0.62 

มาก 
4.42 
0.66 

มาก 

83 4. ร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือเอกชนจัดกิจกรรม
เสริมสร้างประสบการณ์ท่ีนักเรียนมีส่วนร่วม มีการฝึก
ทักษะ ฝึกกระบวนการคิด ฝึกการแก้ปัญหาและ  
ปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้  

4.67 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

 รวม 4.54 
0.09 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.09 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ) 

ข้อ วิธีดาํเนนิการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

ยุทธศาสตร์รอง3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

84 1.ดําเนินการลดวงจรการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการปล่อยของเสียมาทําลาย
สิ่งแวดล้อม โดย 

4.71 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

85 1.1 ลดการใช้นํ้าและไฟฟ้า 4.62 
0.53 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

86 1.2 ลดการใช้กระดาษเพื่อลดวงจรการทําลายต้นไม้ 
ไฟฟ้า นํ้ามันและพลังงานอื่น รวมถึงลดปัญหา 
การเกิดขยะ 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

87 1.3 ลดการนําเข้านํ้าดื่มบรรจุขวดพลาสติก และ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์พลาสติกเข้ามาจําหน่าย 
ในโรงเรียนและจัดหาวัสดุทดแทน 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.49 
0.51 

มาก 

88 1.4 ใช้วัสดุย่อยสลายง่ายแทนการใช้โฟม 4.58 
0.58 

มาก
ท่ีสุด 

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

89 2.ดําเนินการลดปริมาณการปล่อยของเสีย โดยใช้
มาตรการ 3R (Reduce Reuse Recycle) โดย 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

90 2.1 ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า เช่น ใช้กระดาษท้ัง 2 หน้า
และนํากลับมาใช้ใหม่  

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.62 
0.49 

มาก
ท่ีสุด 

91 2.2 รณรงค์การรับประทานอาหารให้หมดจาน        
นําเศษอาหารหรือวัสดุย่อยสลายได้กลับมาใช้
ประโยชน์ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า 

4.42 
0.58 

มาก 
4.54 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

92 2.3 ต้ังจุดรองรับขยะในโรงเรียน โดยแยกประเภท 
ของขยะ 

4.58 
0.54 

มาก
ท่ีสุด 

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

93 2.4 ประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เศษวัสดุ 
และสิ่งของเหลือใช้ 
 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

94 2.5 ใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีย่อยสลายง่ายและวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่นเป็นวัสดุแทนพลาสติกและโฟม 
 

4.69 
0.47 

มาก
ท่ีสุด 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ) 

ข้อ วิธีดาํเนนิการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

95 2.6 นําวัสดุธรรมชาติมาใช้ทดแทนเคมีภัณฑ์ เช่น  
นํ้ายาทําความสะอาด สารเคมีกาํจัดแมลง  

4.51 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

96 2.7 ลดการจําหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ท่ีมีบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก 

4.49 
0.55 

มาก 
4.51 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

97 3.ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  4.67 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

98 4.การจัดการมลพิษภายในโรงเรียน โดย 4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

99 4.1 จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียน               
เพื่อลดการนํารถเข้าโรงเรียน 

4.47 
0.50 

มาก 
4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

100 4.2 ปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับสารพิษ 4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

101 4.3 เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

102 5. นําระบบสื่อสาร สื่อสารมวลชนและ                 
การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปัจจุบันมาเป็นสื่อ        
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4.49 
0.55 

มาก 
4.67 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

 รวม 4.56 
0.07 

มาก
ท่ีสุด 

4.57 
0.06 

มาก
ท่ีสุด 

 ยุทธศาสตร์รอง3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย 

    

103 1.โรงเรียนทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
มาตรการ ระเบียบหรือแนวปฏิบัตใินการเลือกซื้อ  
วัสดุครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.69 
0.47 

มาก
ท่ีสุด 

104 2.โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดนํ้าท้ิงและ    
การกําจัดขยะภายในโรงเรียน  

4.47 
0.59 

มาก 
4.58 
0.54 

มาก
ท่ีสุด 

105 3.โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพการบํารุงรักษา 
อาคารสถานท่ีและพื้นท่ีสีเขียวให้สะอาด ร่มร่ืน 
สวยงาม  ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
 

4.47 
0.55 

มาก 
4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.25 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ (ต่อ) 

ข้อ วิธีดาํเนนิการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

106 4.โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพการบํารุงรักษา       
อาคารสถานท่ีและพื้นท่ีสีเขียว โดยรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

 รวม 
4.52 
0.07 

มาก
ที่สดุ 

4.58 
0.08 

มาก
ที่สดุ 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบว่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ยุทธศาสตร์รอง1.1 วางแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อมมีวิธีการดําเนินการในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.48 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก และ     
ความเป็นไปได้ 4.47 อยู่ในระดับเป็นไปได้มาก ยุทธศาสตร์รอง1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถการวางแผน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวิธีการดําเนินการในภาพรวม มีความเหมาะสม 4.47 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
และความเป็นไปได้ 4.51 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง1.3 พัฒนาการปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีวิธีการดําเนินการในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.50 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
และความเป็นไปได้ 4.49 อยู่ในระดับเป็นไปได้มาก ยุทธศาสตร์รอง1.4 วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลมีวิธีการดําเนินการในภาพรวม มีความเหมาะสม 4.52 อยู่ในระดับเหมาะสม
มากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.57 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับการกํากับติดตาม
และประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ยุทธศาสตร์รอง2.1 ประเมินผลการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีวิธีการดําเนินการในภาพรวม มีความเหมาะสม 4.56 อยู่ในระดับเหมาะสม       
มากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.54 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง2.2 วัดและประเมินผล    
เพื่อพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวิธีการดําเนินการในภาพรวมมีความเหมาะสม 
4.54 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.57 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง
2.3 ปรับวิธีการประเมินผลเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีวิธีการดําเนินการในภาพรวม          
มีความเหมาะสม 4.57 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.59 อยู่ในระดับเป็นไปได้      
มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง2.4 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศมีวิธีการดําเนินการ
ในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.56 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.60 อยู่ในระดับ
เป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปรับกระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์รอง3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีวิธีการดําเนินการ           
ในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.54 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุดและความเป็นไปได้ 4.55 อยู่ในระดับ      
เป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง3.2 ปลูกฝังเสริมปัญญาฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมมีวิธีการดําเนินการ          
ในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.54 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.58 อยู่ในระดับ   
เป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวิธีการดําเนินการ      
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ในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.56 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.57 อยู่ในระดับ    
เป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์รอง3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการ    
ของเสียมีวิธีการดําเนินการในภาพรวม มีความเหมาะสม 4.52 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และ         
ความเป็นไปได้ 4.58 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด  
 
ตารางท่ี 4.26 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จ 

ข้อ 
เป้าหมายความสําเร็จ 

 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์รอง1.1 วางแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่าย    
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

1 ระดับความพึงพอใจต่อแผนงานพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม             
แบบบูรณาการของโรงเรียนกับชุมชนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

4.42 
0.62 

มาก 
4.49 
0.51 

มาก 

 
รวม 

4.42 
0.62 

มาก 
4.49 
0.51 

มาก 

ยุทธศาสตร์รอง1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถการวางแผน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

    

2 1.แผนงานของทุกโรงเรียน มีเป้าหมาย               
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

3 2.บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมากกว่าร้อยละ 80 ภายในปีการศึกษา 
2559 

4.49 
0.51 

มาก 
4.42 
0.50 

มาก 

4 3.ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และนํ้า ลดลงร้อยละ 10    
เมื่อเทียบกับรายจ่ายในเร่ืองเดียวกันของปี 2555 

4.50 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.38 
0.49 

มาก 

5 4.โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม
ครอบคลุมด้านการอนุรักษ์ดิน นํ้า พลังงาน สัตว์และ
ป่าไม ้รวมท้ังลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ํา  
การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

 
รวม 

4.54 
0.02 

มาก
ท่ีสุด 

4.49 
0.08 

มาก 
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ตารางท่ี 4.26 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จ (ต่อ) 

ข้อ 
เป้าหมายความสําเร็จ 

 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

ยุทธศาสตร์รอง1.3 พัฒนาการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

6 1.หลักสูตรของโรงเรียนทุกแห่งมีการบูรณาการ        
ท่ีครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้        
ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จติสํานึกและพฤติกรรม
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม และ 
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

7 2.โรงเรียนมีจํานวนแผนงาน โครงการและกิจกรรม 
ท่ีครอบคลุมการปลูกฝังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ภายในปีการศึกษา 2559 

4.51 
0.70 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

8 3.โรงเรียนมีจํานวนแผนงาน โครงการและกิจกรรม 
ท่ีครอบคลุมการปลูกฝังการใช้สิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
ภายในปีการศึกษา 2559 

4.52 
0.58 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

 
รวม 

4.41 
0.10 

มาก 
4.44 
0.08 

มาก 

 ยุทธศาสตร์รอง1.4 วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล 

    

9 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล                  
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

 
รวม 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการกํากับติดตามและ

ประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

 
 

 
 

 ยุทธศาสตร์รอง2.1 ประเมินผลการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.26 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จ (ต่อ) 

ข้อ 
เป้าหมายความสําเร็จ 

 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

10 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมและเครือข่าย       
ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

4.51 
0.59 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

 
รวม 

4.51 
0.59 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

 ยุทธศาสตร์รอง2.2 วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
จิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

    

11 1.มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพของมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

4.58 
0.54 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

12 2.นักเรียนมีจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมากกว่าร้อยละ 80 ภายในปีการศึกษา 
2559 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

13 3.บรรลุเป้าหมายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม          
ในแผนพัฒนาโรงเรียน มากกว่าร้อยละ 80 ภายใน     
ปีการศึกษา 2559 

4.69 
0.47 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

14 4.มีรายงานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมใน SAR  4.51 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

15 5.ผลการประเมินมาตรฐาน คณุภาพการศึกษาของ
โรงเรียนทุกแห่งมีกระบวนการและผลลัพธ์          
ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับดีขึ้นไป 

4.49 
0.55 

มาก 
4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

 
รวม 

4.57 
0.08 

มาก
ท่ีสุด 

4.57 
0.05 

มาก
ท่ีสุด 

 ยุทธศาสตร์รอง2.3 ปรับวิธีการประเมินผล          
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

    

16 1.โรงเรียนมีเคร่ืองมือวัดท่ีหลากหลาย 
ในการประเมินผลเพื่อการปลูกฝังการเรียนรู้    
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

4.64 
0.53 

มาก
ท่ีสุด 

4.62 
0.49 

มาก
ท่ีสุด 

17 2.นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึก
และพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.44 
0.62 

มาก 
4.47 
0.55 

มาก 

 
รวม 

4.54 
0.14 

มาก
ท่ีสุด 

4.54 
0.11 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.26 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จ (ต่อ) 

ข้อ 
เป้าหมายความสําเร็จ 

 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

 ยุทธศาสตร์รอง2.4 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ 

 
 

 
 

18 1.โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน 
โรงอาหารระดับดีมาก 

4.60 
0.58 

มาก
ท่ีสุด 

4.69 
0.47 

มาก
ท่ีสุด 

19 2.ความพึงพอใจในคุณภาพอาหารในโรงอาหารของ
ครูและนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

20 3.โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
นํ้าในบ่อบําบัดนํ้าเสียระดับประเทศและระดับสากล  

4.53 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.54 

มาก
ท่ีสุด 

21 4.โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
นํ้าในตู้นํ้าดื่มท่ีให้บริการภายในโรงเรียนระดับประเทศ
และระดับสากล   

4.53 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

22 5.โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
อาคารเรียน 

4.64 
0.53 

มาก
ท่ีสุด 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

23 6.ปริมาณการใช้นํ้าลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
รายจ่ายของปีการศึกษา 2555 

4.67 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

24 7.ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
รายจ่ายของปีการศึกษา 2555 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

 
รวม 

4.59 
0.06 

มาก
ท่ีสุด 

4.57 
0.06 

มาก
ท่ีสุด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับกระบวนทัศน์การนําแผน 

ไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
    

 ยุทธศาสตร์รอง3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
ขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม  

    

25 1. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เป็นโรงเรียนแกนนํา    
ด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน 

4.73 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.56 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

26 2. โรงเรียนมีครูแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม            
อย่างน้อยร้อยละ 3  

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

27 3.โรงเรียนมีนักเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม      
อย่างน้อยร้อยละ 3 
 
 

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.26 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จ (ต่อ) 

ข้อ ยุทธศาสตร์ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

28 4.โรงเรียนทุกแห่งมีจํานวนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
ท่ีมีคุณภาพอย่างน้อย 3 เครือขา่ยภายในปีการศึกษา 
2559 

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

29 5. มีต้นแบบความสําเร็จด้านสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ 
การขยายผลอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 เร่ือง 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

 
รวม 

4.58 
0.09 

มาก
ท่ีสุด 

4.56 
0.04 

มาก
ท่ีสุด 

 ยุทธศาสตร์รอง3.2 ปลูกฝังเสริมปัญญาฝ่าวกิฤต
สิ่งแวดล้อม 

    

30 1.นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.51 

มาก
ท่ีสุด 

31 2. โรงเรียนมีความร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือ
เอกชนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 2 โครงการต่อปี 

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.64 
0.48 

มาก
ท่ีสุด 

32 3. โรงเรียนมีแผนบูรณาการสิ่งแวดล้อมในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างน้อย 2 แผนต่อปี 

4.33 
0.64 

มาก 
4.44 
0.55 

มาก 

33 4. โรงเรียนมีความร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือ
เอกชนจัดค่ายสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ค่ายต่อปี 

4.58 
0.54 

มาก
ท่ีสุด 

4.62 
0.53 

มาก
ท่ีสุด 

 
รวม 

4.50 
0.15 

มาก
ท่ีสุด 

4.57 
0.11 

มาก
ท่ีสุด 

 ยุทธศาสตร์รอง3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

    

34 1. ลดปริมาณการใช้กระดาษ ภายในโรงเรียนลง    
ร้อยละ 10 เทียบกับปีการศึกษา 2556 ภายใน        
ปีการศึกษา 2559 

4.58 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.60 
0.54 

มาก
ท่ีสุด 

35 2. ลดอัตราการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์พลาสติก
และวัสดุย่อยสลายยากอย่างน้อย ร้อยละ 10 เทียบกับ    
ปีการศึกษา 2556 ภายในปีการศึกษา 2559 

4.69 
0.47 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

36 3. ปราศจากโฟมในโรงเรียน ภายในปีการศึกษา 
2559 
 

4.51 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.48 
0.50 

มาก 
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ตารางท่ี 4.26 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จ (ต่อ) 

ข้อ ยุทธศาสตร์ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

X   
S.D. 

แปลผล X   
S.D. 

แปลผล 

37 4.จํานวนงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อลดลงร้อยละ 5 
เทียบกับปีการศึกษา 2556 ภายในปีการศึกษา 2559 

4.53 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

38 5.โรงเรียนมีพลังงานทดแทนอย่างน้อย 1 อย่าง 
ภายในปี 2559 

4.62 
0.53 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

39 6.พื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียนมีสัดส่วนตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

4.58 
0.54 

มาก
ท่ีสุด 

4.58 
0.54 

มาก
ท่ีสุด 

40 7.ระดับความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง นักเรียน ต่อกลิ่น
และมลพิษทางอากาศภายในโรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก     

4.56 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

4.51 
0.55 

มาก
ท่ีสุด 

 
รวม 

4.58 
0.06 

มาก
ท่ีสุด 

4.56 
0.04 

มาก
ท่ีสุด 

 ยุทธศาสตร์รอง3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย 

 
 

 
 

41 ร้อยละ 50 ของโรงเรียนในเครือฯ                      
เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 

4.53 
0.63 

มาก
ท่ีสุด 

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

 
รวม 

4.53 
0.63 

มาก
ท่ีสุด 

4.60 
0.50 

มาก
ท่ีสุด 

 ภาพรวมเป้าหมายความสาํเร็จ 
4.53 
0.06 

มาก
ท่ีสุด 

4.53 
0.04 

มาก
ท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.26 พบว่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จในภาพรวม    

มีความเหมาะสม 4.53 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 4.53 อยู่ในระดับความเป็นไปได้
มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน เป้าหมายความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์รอง1.1 วางแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.42 
อยู่ในระดับเหมาะสมมากและความเป็นไปได้ 4.49 อยู่ในระดับเป็นไปได้มาก เป้าหมายความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์รอง1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถการวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม 
4.54 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุดและความเป็นไปได้ 4.49 อยู่ในระดับเป็นไปได้มาก เป้าหมายความสําเร็จ
ของยุทธศาสตร์รอง1.3 พัฒนาการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.41 
อยู่ในระดับเหมาะสมมากและความเป็นไปได้ 4.44 อยู่ในระดับเป็นไปได้มาก เป้าหมายความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์รอง1.4 วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลในภาพรวมมีความเหมาะสม 
4.56 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุดและความเป็นไปได้ 4.51 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน เป้าหมายความสําเร็จของ
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ยุทธศาสตร์รอง2.1 ประเมินผลการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.51 
อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุดและความเป็นไปได้ 4.53 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด เป้าหมายความสําเร็จ
ของยุทธศาสตร์รอง2.2 วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        
ในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.57 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุดและความเป็นไปได้ 4.57 อยู่ในระดับ    
เป็นไปได้มากท่ีสุด เป้าหมายความสําเร็จของยุทธศาสตร์รอง2.3 ปรับวิธีการประเมินผลเพื่อปลูกฝัง         
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.54 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุดและ     
ความเป็นไปได้ 4.54 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด เป้าหมายความสําเร็จของยุทธศาสตร์รอง2.4 ประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.59 อยู่ในระดับเหมาะสม   
มากท่ีสุดและความเป็นไปได้ 4.57 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปรับกระบวนทัศน์การนํา
แผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน เป้าหมายความสําเร็จของยุทธศาสตร์รอง3.1 เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.58 อยู่ในระดับเหมาะสม       
มากท่ีสุดและความเป็นไปได้ 4.56 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด เป้าหมายความสําเร็จของยุทธศาสตร์รอง
3.2 ปลูกฝังเสริมปัญญาฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.50 อยู่ในระดับเหมาะสม     
มากท่ีสุดและความเป็นไปได้ 4.57 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด เป้าหมายความสําเร็จของยุทธศาสตร์รอง
3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.58 อยู่ในระดับเหมาะสม
มากท่ีสุดและความเป็นไปได้ 4.56 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด เป้าหมายความสําเร็จของยุทธศาสตร์รอง
3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียในภาพรวมมีความเหมาะสม 
4.53 อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุดและความเป็นไปได้ 4.60 อยู่ในระดับเป็นไปได้มากท่ีสุด จากตารางท่ี 
4.23 - ตารางท่ี 4.26 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์          
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม     
ท่ีย่ังยืน ฉบับท่ี 1 สรุปได้ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์หลัก ไม่มีข้อเสนอแนะ 
2. ยุทธศาสตร์รอง เสนอปรับยุทธศาสตร์รองจาก “พัฒนาการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”  

เป็น “ออกแบบการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ” เสนอปรับยุทธศาสตร์รอง       
จาก “ปรับวิธีการประเมินผลเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” เป็น “ปรับรูปแบบการประเมินผล      
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” 

3. วิธีดําเนินการและเป้าหมายความสําเร็จ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และเสนอปรับปรุงดังน้ี 
 3.1 ยุทธศาสตร์รองวางแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) ควรแยกให้ชัดเจน

ระหว่างวิธีดําเนินการวางแผนการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมกับวางแผนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม           
ระบุให้ชัดเจนว่าใครบ้างท่ีเป็นผู้มีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม และใครบ้างท่ีเป็นเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม    
พร้อมท้ังปรับเป้าหมายความสําเร็จให้สอดคล้องกัน  

3.2 ยุทธศาสตร์รองเสริมสร้างขีดความสามารถการวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ST) ควรเขียน
วิธีดําเนินการให้กระชับโดยเสนอให้ตัดรายละเอียดของวิธีดําเนินการบางส่วนออก สําหรับข้อ2.2 ถึง2.5 
เสนอให้รวมเป็นข้อเดียวและเสนอให้ระบุโครงการท่ีเป็นไปได้ลงไว้ด้วย  
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3.3 ยุทธศาสตร์รองพัฒนาการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม(ST) ระบุให้ชัดเจนว่า
หน่วยงานใดเป็นผู้ออกแบบหลักสูตร หรือจัดทําโครงการ และควรตัดข้อ 3 - ข้อ 5 ออก  

3.4 ยุทธศาสตร์รองวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(WT) ควรตัดรายละเอียดบางส่วนของวิธีดําเนินการข้อ 1 และข้อ 2ออก สําหรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯไม่จําเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญรับรอง 

3.5 ยุทธศาสตร์รองปรับวิธีการประเมินผลเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม(WT) ควรตัด
รายละเอียดบางส่วนของวิธีดําเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ออก สําหรับเป้าหมายความสําเร็จข้อ 2 ควรตัดออก
เพราะเขียนไม่สอดคล้องกับช่ือยุทธศาสตร์รอง 

3.6 ยุทธศาสตร์รองประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ(SO) ควรควบรวม
รายละเอียดของวิธีดําเนินการข้อ 2.1 ถึง 2.5 ไว้ในข้อเดียว ส่วนข้อ2.6และ2.7 ให้ตัดออก ข้อ2.8 ให้แยก
เป็นข้อใหม่ 

3.7 ยุทธศาสตร์รองเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) เสนอเพ่ิม 
โดยให้โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ(MOU)กับโรงเรียนอาชีวศึกษา เช่น การผลิตวัสดุทดแทน การซ่อมบํารุง
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ฯลฯ โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ (MOU) กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น สุขาภิบาล
อาหาร อาคารสถานท่ี ฯลฯ และให้เพ่ิมว่า โรงเรียนสร้างแรงจูงใจให้กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง            
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 
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน ฉบับที่ 2   

นําข ้อ เสนอแนะของผู ้ทรงค ุณว ุฒ ิและผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วน เส ีย ใน ขั ้นตอนที ่ 4  มาปร ับปร ุง                
ร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้าง  
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฉบับที่ 1 เพื่อพัฒนาเป็นร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ฉบับที่2 ในตารางท่ี    

4.27 - ตารางท่ี 4.29  ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.27 ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ       
                ด้านการวางแผน ฉบับท่ี 2   

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

1.ปฏิรูป 
การวางแผน 
เพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม       
ท่ีย่ังยืน 

1.วางแผน 
การมีส่วนร่วมและ
เครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
(W1,T1) 

1. โรงเรียนวางแผนส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 
โดยโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับโรงเรียน และจัดทํา
โครงการความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 
-ผู้มีส่วนร่วมประกอบด้วยผู้บริหาร
โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  
ชุมชน หน่วยงาน องค์การภาครัฐ
หรือเอกชน 
-วางแผนใหค้รอบคลุมการใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติ ไฟฟ้าและ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์ การจัดการนํ้าเสีย 
การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ 
และการแก้ปัญหาวกิฤตสิ่งแวดล้อม  
2. โรงเรียนวางแผนการจัดต้ัง
เครือข่ายความร่วมมือ             
ด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่าย 
การจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
ชุมชน หน่วยงาน องค์การภาครัฐ
หรือเอกชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เพื่อนําองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดลอ้ม
ขับเคลื่อนผ่านศูนย์การเรียนรู้     
สื่อการเรียนรู้ สื่อสารมวลชน 
โครงการ กจิกรรมและ            
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกรูปแบบ    
สู่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน    

1.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนร่วมต่อ 
แผนส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ 
ดีขึ้นไป 
2.โรงเรียนมีแผน 
การจัดต้ังเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม  
อย่างน้อย 3 เครือข่าย 
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ตารางท่ี 4.27  ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ       
                  ด้านการวางแผน ฉบับท่ี 2 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

1.ปฏิรูป 
การวางแผน 
เพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม       
ท่ีย่ังยืน 

2.เสริมสร้าง      
ขีดความสามารถ 
การวางแผน 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(S1,T2) 

1.มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย กําหนดนโยบาย        
ให้ทุกโรงเรียนมีเป้าหมาย          
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม         
ในแผนพัฒนาโรงเรียน  
2.โรงเรียนกําหนดนโยบาย และ
มาตรการ 3R (Reduce Reuse 
Recycle) เช่น ประหยัดไฟฟ้า 
ประหยัดนํ้า การนําวัสดุและบรรจุ
ภัณฑ์กลับมาใช้ซ้าํ การรีไซเคิล ฯลฯ 
3. โรงเรียนจัดทําโครงการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ 
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        
ในโรงเรียน โครงการลดการใช้
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการ
จัดการและลดปริมาณขยะ           
ในโรงเรียน โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน บําบัดและฟ้ืนฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โครงการเยาวชน
สัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการปลูกป่า  
โครงการใช้คาร์บอนตํ่า 

1.โรงเรียนทุกแห่ง       
ในเครือมูลนิธิฯ  
มีเป้าหมาย            
ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ในแผนพัฒนาโรงเรียน 
2. นโยบายและ
มาตรการ 3R ของ
โรงเรียนในเครือ 
มูลนิธิฯ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
3. โรงเรียนมีโครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ท่ีตอบสนองนโยบาย
และมาตรการ 3R  
ของโรงเรียน 

 3.ออกแบบ   
การปลูกฝัง 
การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม        
เชิงบูรณาการ 
(S2,S3,S4,O1,O2) 

1.งานหลักสูตรออกแบบหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ            
ให้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียน      
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ 
ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรม     
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสีย     
มาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง         
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ    
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม    

1.หลักสูตรของโรงเรียน 
ทุกแห่งในเครือมูลนิธิฯ 
มีการบูรณาการ 
ท่ีครอบคลุมการพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้   
ความเข้าใจ ทัศนคติ 
ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
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ตารางท่ี 4.27  ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ       
                  ด้านการวางแผน ฉบับท่ี 2 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

1.ปฏิรูป 
การวางแผน 
เพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม       
ท่ีย่ังยืน 

3.ออกแบบ   
การปลูกฝัง 
การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม        
เชิงบูรณาการ 
(S2,S3,S4,O1,O2) 

โดยมีการประเมินความเหมาะสม
ของหลักสูตร จากผู้เช่ียวชาญ      
ด้านหลักสูตร และดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
และออกแบบการกํากับติดตามและ    
การประเมินผลของ 
การนําหลักสูตรไปใช้ 
2. นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาบูรณาการในหลักสูตร 
3. นําผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการออกแบบหลักสูตร 
4. งานนโยบายและแผนร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําแผนงาน 
โครงการและกิจกรรมให้ครอบคลุม
การปลูกฝังการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และการใช้สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

การปล่อยของเสีย       
มาทําลายสิ่งแวดล้อม 
และการแก้ปัญหาวกิฤต
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี 
2.โรงเรียนมีจํานวน
แผนงาน โครงการและ
กิจกรรมท่ีครอบคลุม 
การปลูกฝังการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ภายใน
ปีการศึกษา 2559 
3.โรงเรียนมีจํานวน
แผนงาน โครงการและ
กิจกรรมท่ีครอบคลุม 
การปลูกฝังการใช้
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 10 ภายในปี
การศึกษา 2559 

 4.วางแผน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่
มาตรฐานสากล  
(S5,O3) 

 1. โรงเรียนจัดทําแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมใหค้รอบคลุม 
การบริหารจัดการอาคารเรียน 
อาคารประกอบ โรงอาหาร  
สนาม บริเวณรอบโรงเรียน และ 
บ่อบําบัดนํ้าเสียให้มีมาตรฐาน โดย
ใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
มาตรฐานสากลดา้นสิ่งแวดล้อม 
มาเป็นกรอบในการจัดทําแผน 
 

โรงเรียนมีแผนงาน 
โครงการและกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่
มาตรฐานสากล 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 4.27  ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ       
                ด้านการวางแผน ฉบับท่ี 2 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

1.ปฏิรูป 
การวางแผน 
เพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม       
ท่ีย่ังยืน 

4.วางแผน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่
มาตรฐานสากล  
(S5,O3) 

2. โรงเรียนจัดทําแผนงาน 
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
3. โรงเรียนให้องค์การท่ีรับรอง
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
มาประเมินคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ 
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ตารางท่ี 4.28   ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ       
                ด้านการประเมินผล ฉบับท่ี 2       

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

2.ยกระดับ 
การกํากับติดตาม
และประเมินผล
เพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

1.กํากับติดตามและ
ประเมินผล 
เพื่อเสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม(W2,T3) 

1. โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการ
เพื่อกํากับติดตามและประเมินผล
การมีส่วนร่วมหรือเครือข่าย       
ด้านสิ่งแวดล้อม            
2. โรงเรียนส่งเสริมให้องค์การ
ภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมเข้ามาประเมินการมีส่วน
ร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
3. โรงเรียนนําผลการประเมิน      
ไปปรับปรุง แกไ้ขเพื่อพัฒนา       
การมีส่วนร่วมและเครือข่าย      
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลการประเมิน       
การมีส่วนร่วมและ
เครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2.วัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาจิตสํานึก
และพฤติกรรม 
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
(W3,W4,W5,W6, 
T4) 

1. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯจัดทํา
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โดยกําหนด
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์             
การพิจารณาให้ครอบคลุม 
การประเมินจิตสํานึกและพฤติกรรม
นักเรียนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
นํามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
ความเหมาะสม นํามาปรับปรุงและ
นําเสนอประธานมูลนิธิอนุมัติ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ
ประกาศใช้ 
2.งานประกันคุณภาพของโรงเรียน
กํากับติดตามและประเมินผล 
ด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงการของ
โรงเรียนและมาตรฐานมูลนิธิฯ 
พร้อมท้ังจัดทํารายงานคุณภาพ 
ด้านสิ่งแวดล้อมใน SAR 

1.มีมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมของมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทยท่ีมีคุณภาพ 
2.นักเรียนมีจิตสํานึก
และพฤติกรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มากกว่าร้อยละ 80 
ภายในปีการศึกษา 
2559 
3.บรรลุเป้าหมาย 
ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ในแผนพัฒนาโรงเรียน 
มากกว่าร้อยละ 80 
ภายในปีการศึกษา 
2559 
4.มีรายงานคุณภาพ 
ด้านสิ่งแวดล้อมใน SAR  
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ตารางท่ี 4.28   ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ       
                   ด้านการประเมินผล ฉบับท่ี 2 (ต่อ)    

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

2.ยกระดับ 
การกํากับติดตาม
และประเมินผล
เพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

 3. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯเข้าตรวจ
ประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดลอ้ม
ของโรงเรียนทุกแห่งในเครือมูลนิธิฯ 
ปีละ 1 คร้ัง 

5.ผลการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
ทุกแห่งมีกระบวนการและ
ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับดีขึ้นไป 

3.ปรับรูปแบบ 
การประเมินผล 
เพื่อปลูกฝัง 
การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
(W7,W8,W9, 
W10,O4) 

1. งานหลักสูตรดําเนินการทบทวน               
การประเมินผลการเรียนรู้ 
ในหลักสูตรโดยเชิญผู้เช่ียวชาญ 
ด้านหลักสูตรและผู้เช่ียวชาญ 
ด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมินรูปแบบ 
ประเมินผลการเรียนรู้และ 
นําผลการประเมินมาปรับปรุง
รูปแบบการประเมินผล 
เพื่อการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 
2. งานวัดและประเมินผลของ
โรงเรียนปรับการวัดและประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้เคร่ืองมือวัดท่ีหลากหลาย 
โดยเน้นท่ีการวัดทัศนคติ ค่านิยม 
จิตสํานึกและพฤติกรรมของนักเรียน
เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
3. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯเข้าตรวจ
ประเมินความสําเร็จของแผนงาน 
โครงการและกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
ปีละ 1 คร้ัง 

โรงเรียนมีเคร่ืองมือวัด           
ท่ีหลากหลาย 
ในการประเมินผล 
เพื่อการปลูกฝัง 
การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.28   ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ       
                   ด้านการประเมินผล ฉบับท่ี 2 (ต่อ)    

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

2.ยกระดับ 
การกํากับติดตาม
และประเมินผล
เพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

4.ประเมินผล        
การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
สู่ความเป็นเลิศ 
(S6,S7,S8,S9, 
O5,O6,O7) 

1. งานโภชนาการของโรงเรียน
ตรวจสอบคุณภาพอาหารสมํ่าเสมอ
และพัฒนาโรงอาหารตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงอาหารระดับประเทศ
และระดับสากล 
2. งานอาคารสถานท่ีของโรงเรียน 
ดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ 
ท่ีเกี่ยวกับนํ้า ตรวจสอบอุปกรณ์ 
ต่อพ่วงปล๊ักไฟและสายไฟ 
ตรวจสอบคุณภาพอาคารสถานท่ี 
อย่างสมํ่าเสมอ และพัฒนาคุณภาพ
นํ้าในบ่อบําบัดนํ้าเสีย คุณภาพนํ้า 
ในตู้นํ้าดื่ม และคุณภาพอาคารเรียน
ใหไ้ด้มาตรฐานระดับประเทศและ
ระดับสากล 
3.โรงเรียนสรุปผลและเผยแพร่ 
การเปรียบเทียบสถิติปริมาณการใช้
นํ้าและไฟฟ้าเป็นรายเดือนและรายปี
แก่ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย 
 

1.โรงเรียนทุกแห่งได้รับ       
การรับรองมาตรฐาน 
โรงอาหารระดับประเทศ
และระดับสากลไม่น้อย
กว่าระดับดีมาก 
2.ความพึงพอใจ 
ในคุณภาพอาหาร 
ในโรงอาหารของครูและ
นักเรียนอยู่ในระดับ 
ดีขึ้นไป 
3.ปริมาณการใช้นํ้าลดลง   
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
รายจ่ายของปีการศึกษา 
2555 
4.ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ลดลงร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับรายจ่ายของ 
ปีการศึกษา 2555 
5.โรงเรียนทุกแห่งได้รับ       
การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าในบ่อบําบัด    
นํ้าเสียระดับประเทศและ
ระดับสากล  
6.โรงเรียนทุกแห่งได้รับ        
การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าในตู้นํ้าดื่ม 
ท่ีให้บริการภายใน
โรงเรียนระดับประเทศ
และระดับสากล   
7.โรงเรียนทุกแห่งได้รับ       
การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพอาคารเรียน 
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ตารางท่ี 4.29  ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ       
                    ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับท่ี 2       

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

3.ปรับกระบวน
ทัศน์การนําแผน 
ไปปฏิบัติ 
เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

1. เสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วมและ
ขยายเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
(W11,W12,W13, 
T5,T6) 

1. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับองค์การภาครัฐ
หรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม จัดทําโครงการ 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
ให้เป็นโรงเรียนแกนนํา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
2. โรงเรียนร่วมกับองค์การภาครัฐ
หรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมจัดทําโครงการพัฒนาครู
แกนนําและนักเรียนแกนนํา 
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ
ย่ังยืน 
3. โรงเรียนพัฒนาเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีโรงเรียนมีอยู่ 
ให้มีคุณภาพมากขึ้น 
4. โรงเรียนสร้างเครือข่ายใหม่ 
ด้านสิ่งแวดล้อม โดย 
-โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ
(MOU)กับองค์การภายนอก          
ท่ีส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
-โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ
(MOU)กับโรงเรียนอาชีวศึกษา เช่น 
การผลิตวัสดุทดแทน การซ่อมบํารุง
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ฯลฯ 
-โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ
(MOU)กับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
เช่น สุขาภิบาลอาหาร อาคาร
สถานท่ี ฯลฯ 
5.โรงเรียนสร้างแรงจูงใจให้กับครู 

1. โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ เป็นโรงเรียน
แกนนําด้านสิ่งแวดล้อม 
ไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน
2. โรงเรียนมีครูแกนนํา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
อย่างน้อยร้อยละ 3  
3.โรงเรียนมีนักเรียน 
แกนนําด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อยร้อยละ 3  
4.โรงเรียนทุกแห่ง 
มีจํานวนเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมี
คุณภาพอย่างน้อย 3 
เครือข่ายภายใน 
ปีการศึกษา 2559 
5. มีต้นแบบ
ความสําเร็จ 
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ  
การขยายผลอย่างน้อย
โรงเรียนละ 1 เร่ือง 
6. สัดส่วนครู 
ผู้ปกครอง นักเรียนและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ิมขึ้นทุกปี 
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ตารางท่ี 4.29  ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ       
                    ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับท่ี 2 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

3.ปรับกระบวน
ทัศน์การนําแผน 
ไปปฏิบัติ 
เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

1. เสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วมและ
ขยายเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
(W11,W12,W13, 
T5,T6) 

นักเรียนและผู้ปกครองในการเขา้มา
มีส่วนร่วมและเป็นเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
6.มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย จัดโครงการประกวด
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงเรียน 
ในเครือมูลนิธิฯ 
7. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู 
ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน 

 

2. ปลูกฝัง 
เสริมปัญญา 
ฝ่าวิกฤต
สิ่งแวดล้อม 
(W14,W15,W16, 
O8,O9,O10) 

1.งานหลักสูตรเพ่ิมเนื้อหา 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในรายวิชา 
ท่ีมีอยู่ 
2. งานการเรียนการสอน  
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  
โดยเน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน   
นําศีลธรรมและหลักธรรม 
ทางศาสนามาพัฒนาจิตใจนักเรียน
เพื่อลดความต้องการในการบริโภค
ท่ีเกินความจําเป็นและไม่เบียดเบียน  
ความสมดุลของระบบนิเวศ  
3.โรงเรียนพัฒนาและจัดการ 
องค์ความรู้ (KM) ด้านสิ่งแวดลอ้ม  
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ไฟฟ้า
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษ
และผลิตภัณฑ์ การใช้สารเคมี  
การปล่อยนํ้าท้ิง  
การท้ิงขยะและ 

1.นักเรียนร้อยละ 80  
มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ค่านิยม จิตสํานึกและ
พฤติกรรมท่ีรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
2.โรงเรียน 
มีสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.โรงเรียนร่วมมือกับ
องค์การภาครัฐหรือ
เอกชนจัดกิจกรรม
รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
ต่อปี 

4.โรงเรียนร่วมมือกับ
องค์การภาครัฐหรือ
เอกชนจัดกิจกรรมหรือ
จัดค่ายสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.29  ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ       
                    ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับท่ี 2 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

3.ปรับกระบวน
ทัศน์การนําแผน 
ไปปฏิบัติ 
เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

2. ปลูกฝัง 
เสริมปัญญา 
ฝ่าวิกฤต
สิ่งแวดล้อม 
(W14,W15,W16, 
O8,O9,O10) 

การปล่อยมลพิษอย่างถูกวิธี  
ตระหนักรู้ถึงปัญหาและ 
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนและโลก เพื่อพัฒนานักเรียน
ต้ังแต่เยาว์วัยให้เข้าใจ มีทัศนคติ  
มีค่านิยม มีจิตสํานึกและพฤติกรรม
ท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
4. โรงเรียนนําระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีมาช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น  
ชุดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม  
เกมสิ่งแวดล้อม เพลงเพื่อรณรงค์
สิ่งแวดล้อม e-learning เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
5. งานวัดและประเมินผล  
ปรับการวัดและประเมินผลนักเรียน 
โดยเน้นท่ีการพัฒนาทัศนคติ 
ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
6.โรงเรียนร่วมมือกับองค์การ
ภาครัฐหรือเอกชนจัดกิจกรรมหรือ
จัดค่ายสิ่งแวดล้อม เพื่อฝกึทักษะ 
ฝึกกระบวนการคิด  
ฝึกการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม และ 
ปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

อย่างน้อย 1 ค่ายต่อปี 

3. เสริมสร้าง
วัฒนธรรม 
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
(S10,S11,O11,O12)  

1.งานอาคารสถานท่ีบํารุงรักษา
อุปกรณไ์ฟฟ้าและอุปกรณใ์ช้นํ้า 
เพื่อให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดไฟฟ้า และประหยัดนํ้า 

1.ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ลดลงร้อยละ 10  
เมื่อเทียบกับรายจ่ายของ 
ปีการศึกษา 2555 
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ตารางท่ี 4.29   ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ       
                    ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับท่ี 2 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

3.ปรับกระบวน
ทัศน์การนําแผน 
ไปปฏิบัติ 
เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

3. เสริมสร้าง
วัฒนธรรม 
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
(S10,S11,O11,O12) 

2.ครูและนักเรียนลดวงจรการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และลดการปล่อยของเสียมาทําลาย
สิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้กระดาษ  
ลดการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีม ี
บรรจุภัณฑ์พลาสติกและวัสดุย่อย
สลายยาก ลดการใช้โฟม ฯลฯ 
3.โรงเรียนลดปริมาณการปล่อย 
ของเสีย โดยใช้มาตรการ 3R 
(Reduce Reuse Recycle)  
4.โรงเรียนส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนหรือพลังงานทางเลือก  
5.โรงเรียนจัดการมลพิษ 
ภายในโรงเรียนโดยเน้นการป้องกัน
มากกว่าการแก้ปัญหา  
6.นําระบบสื่อสาร สื่อสารมวลชน
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปัจจบัุน
มาเป็นสื่อในการรณรงค์การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

2.ปริมาณการใช้นํ้าลดลง   
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
รายจ่ายของปีการศึกษา 
2555 
3.ลดปริมาณการใช้
กระดาษภายในโรงเรียน 
ลงร้อยละ 10 เทียบกับ       
ปีการศึกษา 2556 
ภายในปีการศึกษา 2559 
4.ลดอัตราการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์
พลาสติกและ 
วัสดุย่อยสลายยาก 
อย่างน้อยร้อยละ 10 
เทียบกับปีการศึกษา 
2556 ภายใน     
ปีการศึกษา 2559 
5. ปริมาณการใช้บรรจุ
ภัณฑ์ท่ีย่อยสลายง่าย
และวัสดุธรรมชาติ 
แทนพลาสติกและโฟม  
เพ่ิมมากขึ้น 
6.จํานวนงบประมาณท่ีใช้
ในการจัดซื้อลดลง     
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ 
ปีการศึกษา 2556 
ภายในปีการศึกษา 2559 
7.โรงเรียนมีพลังงาน
ทดแทนหรือพลังงาน
ทางเลือกอย่างน้อย 
1 อย่าง ภายใน 
ปีการศึกษา 2559 
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ตารางท่ี 4.29   ตารางร่างยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ       
                    ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ ฉบับท่ี 2 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ เป้าหมายความสําเร็จ 

3.ปรับกระบวน
ทัศน์การนําแผน 
ไปปฏิบัติ 
เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

3. เสริมสร้าง
วัฒนธรรม 
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
(S10,S11,O11,O12) 

 8.พื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียน
มีสัดส่วนตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
9. ระดับความพึงพอใจ 
ของครู ผู้ปกครอง 
นักเรียนต่อกลิ่นและ
มลพิษทางอากาศภายใน
โรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก 

4.เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและ    
การจัดการของเสีย  
(S12,S13,S14,S15, 
S16,O13,O14) 

1.โรงเรียนทบทวนและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของมาตรการ ระเบียบ
หรือแนวปฏิบัตใินการเลือกซื้อ 
วัสดุครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ ์
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
2.โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและ
พื้นท่ีสีเขียวให้สะอาด ร่มร่ืน 
สวยงาม ปลอดภัย และ 
เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
3.โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและ
พื้นท่ีสีเขียว โดยรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม   
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
4.โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจําหน่ายอาหารท่ีสะอาด 
ปลอดภัย มีประโยชน์ และ  
ถูกสุขอนามัย 
5.โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การกําจัดนํ้าท้ิงและการกาํจัดขยะ
ภายในโรงเรียน  

ร้อยละ 50 ของโรงเรียน   
ในเครือฯ เป็นโรงเรียน
ต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 
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ตอนที่ 6 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน ฉบับที่ 2  

 
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ในการนําร่างยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี 2 ไปใช้ โดยผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย             
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  สรุปผลได้ดังน้ี  

1. ความเหมาะสมของร่างยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี 2  
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ยุทธศาสตร์หลักท่ีนําเสนอ  

ท้ัง 3 ยุทธศาสตร์มีความเหมาะสมดีและท้าทายแล้ว ซึ ่งจะช่วยให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯมีแนวทาง         
ในการขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์รองมีความเหมาะสมดี   
แต่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เช่น การใช้ภาษาบางยุทธศาสตร์รองเป็นคําท่ีเล็กเกินไปและไม่ครอบคลุม
ท้ังระบบ บางยุทธศาสตร์รองยังไม่ครอบคลุมหลักวิชาการบริหารการศึกษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
วิธีดําเนินการมีความเหมาะสมดี แต่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เช่น ควรนํานักเรียนและผู ้ปกครอง     
เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย ควร
เพ่ิมเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและรูปแบบเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม บทบาทมูลนิธิฯไม่เพียงกําหนด
นโยบายหรือการกํากับติดตามหรือการตรวจสอบเท่าน้ัน ควรเพ่ิมบทบาทมูลนิธิฯในการส่งเสริมหรืสนับสนุน
ด้วย ควรมีแผนพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเพราะครูเป็นบุคคลสําคัญในการพัฒนานักเรียนอย่างถูกวิธีและ
ต่อเนื่อง เพราะนักเรียนแต่ละรุ่นจะเข้ามาและจบไปแต่ครูจะอยู่กับโรงเรียนไปตลอดจนเกษียณอายุ ควรมี     
การเสริมพลังอํานาจครูและให้รางวัลครูท่ีทุ่มเทในการทํางานด้านสิ่งแวดล้อม และควรให้ความสําคัญกับ    
การออกแบบแผนผังของโรงเรียนและนโยบายการก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
เป้าหมายความสําเร็จมีความเหมาะสมดี แต่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เช่น โรงเรียนมีเป้าหมาย         
ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและนํ้า หากเทียบกับรายจ่ายกับปีที่ผ่านมาไม่น่าจะเหมาะสม เพราะอาจมี  
ตัวแปรของราคาต่อหน่วยที่เพิ ่มขึ้น และการคิดคํานวณค่าใช้จ่ายในอนาคตอาจไม่ใช้ฐานคิดเหมือนใน
ปัจจุบัน การลดปริมาณการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสนอให้เพ่ิมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ท่ีมีคุณภาพดีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรือการใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น 

2. ความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี 2 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ยุทธศาสตร์หลัก  ท่ีนําเสนอ  

ท้ัง 3 ยุทธศาสตร์มีความเป็นไปได้สูง และหากได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนจากมูลนิธิฯอย่างต่อเนื่อง
ก็จะย่ิงมีความเป็นไปได้สูงมากขึ้น ยุทธศาสตร์รองมีความเป็นไปได้สูง วิธีดําเนินการมีความเป็นไปได้สูง แต่มี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เช่น การใช้พลังงานทดแทนควรคํานึงถึงราคาต้นทุน ความคุ้มทุน การนํามาใช้
ในระยะยาวและเลือกให้เหมาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียน การทําความร่วมมือ(MOU)กับหน่วยงาน
ภายนอกมีความเป็นไปได้ แต่ควรคํานึงถึงความต่อเนื่อง โรงเรียนแกนนํา ครูแกนนําและนักเรียนแกนนํา  
ด้านสิ ่งแวดล้อมมีความเป็นไปได ้แต่ควรออกแบบและวางแผนให้รอบคอบ เป้าหมายความสําเร ็จ             
มีความเป็นไปได้สูง แต่มีข้อสังเกตว่า โรงเรียนจะให้ความสําคัญกับการใช้พลังงานทดแทนจริงจังหรือไม่ 
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โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานโรงอาหารระดับประเทศและระดับสากล แม้มีความเป็นไปได้และ
น่าจะทําให้ผู้ปกครองและนักเรียนพึงพอใจสูงขึ้น แต่ควรคํานึงถึงความคุ้มค่าของเงินและเวลา เป็นต้น 

3. ข้อเสนอแนะของร่างยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี 2 
ผู ้ทรงค ุณว ุฒิและผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสียม ีข ้อเสนอแนะในการปรับปร ุงยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์รอง วิธีดําเนินการ และเป้าหมายความสําเร็จ ด้งน้ี 

  ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 :  ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิง่แวดล้อมที่ย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์รอง : 
1.1 วางแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) 

เสนอแก้ไขช่ือยุทธศาสตร์รองท่ี 1.1 เป็น วางแผนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมและเครือข่าย           
ด้านสิ่งแวดล้อม 

เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการ  ดังน้ี 
 1. ให้เพ่ิม โรงเรียนวางแผนให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  
2. ข้อ 2 ให้เพ่ิม เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และรูปแบบเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถการวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ST) 
 เสนอแก้ไขช่ือยุทธศาสตร์รองท่ี 1.2 เป็น เสริมสร้างขีดความสามารถในการวางแผนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการ คือ ข้อ1 ให้เพ่ิมจาก มูลนิธิฯกําหนดนโยบาย เป็น มูลนิธิฯกําหนดนโยบายและ
ส่งเสริม และให้เพ่ิมวิธีดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รองท่ี 1.2 
 เสนอให้ปรับเป้าหมายความสําเร็จ ข้อ2 จาก โรงเรียนมีแผนการจัดต้ังเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม    
อย่างน้อย 3 เครือข่าย เป็น แผนการจัดต้ังเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 
1.3 ออกแบบการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (ST)  

เสนอแกไ้ขช่ือยุทธศาสตร์รองท่ี 1.3 เนื่องจากคําว่าการออกแบบการปลูกฝังการเรียนรู้เป็นคําท่ีเล็ก
และไม่ครอบคลุมท้ังระบบ จึงเสนอเปลี่ยนคําดังกล่าวเป็นออกแบบการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม      
อย่างเป็นระบบ ดังน้ันให้เพ่ิมวิธีดําเนินการและเป้าหมายความสําเร็จให้สอดคล้องกับช่ือยุทธศาสตร์รอง     
โดยไปศึกษาเร่ืองการจัดการความรู้(KM) และเอื้อต่อการศึกษาตลอดชีวิต  
 เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการดังน้ี 
 1. เสนอให้เพ่ิม คือ โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม     
ด้านการออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อนําสู่การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมุ่งเน้นท่ีการปรับทัศนคติ และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนให้ย่ังยืน และมี       
การดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน 

3. เนื่องจากท่ีผ่านมา โรงเรียนมักจะจัดกิจกรรมเฉพาะในวันท่ีมีการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเท่าน้ัน 
ส่วนวันอื่นก็ไมไ่ด้ทําอย่างจริงจัง จึงทําให้ขาดการปลูกฝังนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกันยังเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภายนอกโรงเรียน และภายในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม              
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ด้านสิ่งแวดล้อมน้อย โดยมีครูไม่กี่คนท่ีรับผิดชอบ ส่วนครู ผู้ปกครองและนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพียง         
คนมาร่วมงาน จึงเสนอแนะให้มีภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องท้ังภายนอกโรงเรียน และภายในโรงเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

4. ออกแบบแผนผังของโรงเรียนให้คํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
5. โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก

เลือกแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง พร้อมท้ังจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้    
ด้านสิ่งแวดล้อม 

6. โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิต 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ หรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาแหล่งเรียนรู้          
ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
1.4 วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล (SO) 
             เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการ ดังน้ี 

1. มูลนิธิฯ ควรมีนโยบายในการก่อสร้างอาคารสถานท่ีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. โรงเรียนออกแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยผู้เช่ียวชาญหรือวิศวกรเฉพาะทาง

มาร่วมศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า การใช้เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟต์           

การจัดการขยะ บ่อบําบัดนํ้าเสีย ฯลฯ 

         ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 : ยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม      
ที่ย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์รอง : 
2.1 ประเมินผลการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) 
      มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ท่ีกําหนดให้องค์การภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
เข้ามาประเมินการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ไม่มีข้อเสนอแนะ 
2.2 วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (WT)  
 เสนอแก้ไขช่ือยุทธศาสตร์รองท่ี 2.2 เป็น วิจัยและพัฒนาการประเมินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป 
      เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการดังน้ี 
      1. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ วิจัยและพัฒนามาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  

2. การจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น 
กิจกรรมคัดแยกขยะควรปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมในการคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามประเภทขยะ และ    
มีการประเมินผลท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 3. การประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้ระบุเกณฑ์มาตรฐานขององค์การท่ีทําหน้าท่ี          
ในการประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง       
ประเทศไทย 
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 4. เสนอให้เชิญผู้ทรงคุณด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงายภายนอกมานิเทศงานและประเมิน   
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
2.3 ปรับรูปแบบการประเมินผลการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (WT) 

     มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ไม่มีข้อเสนอแนะ 
2.4 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ (SO) 

เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการและเป้าหมายความสําเร็จ ดังน้ี                 
1. วิธีดําเนินการข้อ 3 เพ่ิม โรงเรียนสรุปผลประเมินการปฏิบัติงาน 
2. เป้าหมายความสําเร็จข้อ 1 ให้เพ่ิมโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงอาหารและ

ห้องนํ้าระดับประเทศและระดับสากล 
2. ข้อ 3 เปลี่ยนจาก เทียบกับรายจ่าย เป็น เทียบกับปริมาณการใช้นํ้า 
3. ข้อ 4 เปลี่ยนจาก เทียบกับรายจ่าย เป็น เทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

           
           ยุทธศาสตร์หลักที่ 3 : ปรับกระบวนทศัน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิง่แวดล้อม      
ที่ย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์รอง : 
3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) เสนอปรับเป็น เปลี่ยนกระบวน
ทัศน์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการและเป้าหมายความสําเร็จดังน้ี 
1.ผู้ปกครองเป็นบุคคลสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ จึงเสนอให้ผู้ปกครองได้เข้ามา     

มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงเข้ามาร่วมงานเท่าน้ัน    
จึงขอให้แก้จากโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม…. แก้เป็น โรงเรียน
สร้างแรงจูงใจ เสริมพลังอํานาจ กระตุ้นและให้รางวัลครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม… 
และเสนอให้รวมข้อ 5และข้อ 7 เป็นข้อเดียวกัน 

2.การพัฒนานักเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีนักเรียนแกนนําในหลากหลายทุกระดับช้ัน 
เช่น นักเรียน ม.6 ม.5 ม.4 ม.3 ม.2 ม.1 ป.6 เป็นต้น ไม่ใช่มีแต่เพียงนักเรียนช้ันม.6 เพียงอย่างเดียว 
เพราะว่าเมื่อนักเรียน ม.6 จบไปแล้ว โครงการท่ีดําเนินการอยู่ก็ขาดความต่อเนื่อง 

3.เห็นด้วยกับการจัดการประกวดด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงเรียนในเครือฯบ่อยๆ เพราะ   
การประกวดจะเป็นเวทีให้นักเรียนได้นําเสนอ พูดคุย และแบ่งปันบ่อยๆ ซ้ําๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนา
นักเรียนท่ีควรสนับสนุน ท้ังน้ีให้ข้อเสนอแนะว่าการคัดเลือกนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมประกวด             
ด้านสิ่งแวดล้อมควรคัดเลือกนักเรียนหลากหลายระดับช้ันหรือให้ครบทุกระดับช้ัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง 
หากจะดีขึ้นถ้ามอบหมายให้นักเรียนเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนได้เอง 

4.เห็นด้วยท่ีจะให้มีวิธีดําเนินการใหโ้รงเรียนในเครือฯ เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ขอให้เพ่ิมคําว่า อย่างย่ังยืน ในวิธีดําเนินการท่ี 1 และ เป้าหมายความสําเร็จท่ี 1 คือ     

จาก ให้เป็นโรงเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม เป็น ให้เป็นโรงเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
6. มีความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้นการสร้างเครือข่ายใหม่ด้วยการทํา MOU 
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7. ข้อ 4 แก้คําว่า องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
สุขาภิบาลอาหาร อาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 
3.2 ปลูกฝังเสริมปัญญาฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม (WT)  

เสนอแก้ไขช่ือยุทธศาสตร์รองท่ี 3.2 เป็น ปลูกฝังคุณธรรม เสริมปัญญา ฝ่าวิกฤต เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม   

เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการและเป้าหมายความสําเร็จดังน้ี 
1. โรงเรียนพัฒนาครูและปลูกฝังครูอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ในด้าน  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามแนวนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เพื่อนําสู่การปลูกฝัง    
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เห็นด้วยท่ีนําศีลธรรมและหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาจิตใจนักเรียนเพื่อลด          
ความต้องการในการบริโภคท่ีเกินความจําเป็นและไม่เบียดเบียนความสมดุลของระบบนิเวศ 

3. เห็นด้วยกับข้อ 3 และอธิบายเพ่ิมเติมว่า เป้าหมายของโรงเรียนคือพัฒนานักเรียนสู่     
การเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นพลโลกที่ดี ดังนั ้นการจะไปถึงเป้าหมายให้นักเรียนรู้เท่าทันสิ ่งรอบตัว 
นักเรียนเลือกสิ่งที่ดีได้ในอนาคตด้วยตัวเองซึ่งความรู้และความจริงในอนาคตอาจจะไม่เหมือนปัจจุบัน  
จึงขึ้นอยู่กับครูที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริงในโรงเรียนโดยการสร้างบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว จัดกิจกรรมที่เป็นพลวัต กิจกรรมที่เหมาะกับยุคสมัยและเป็นกิจกรรมที่สร้างให้เกิด
เป็นวัฒนธรรม โดยให้ข้อสังเกตว่า ครูมักจะใจร้อนในการสอนการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เหมือนกับ
การสอนวิชาอื่น คือ มักรีบบอกคําตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ โดยไม่รอให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนหรือเปิด
โอกาสให้นักเรียนลองผิดลองถูก โดยพบคําตอบด้วยตัวเอง หรือเมื่อนักเรียนทําผิดค่อยช้ีแนะ  

4. โรงเรียนผลิตสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แก้เป็น โรงเรียนผลิตสื่อและนวัตกรรม  
เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม … 
                  5. แก้คําว่า ฝึกการแก้ปัญหาเป็นทีม เป็น ฝึกการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม 
                  6. แก้วิธีดําเนินการข้อ 3 ข้อ 5 และเป้าหมายความสําเร็จ ข้อ 1 จากพฤติกรรม 
ท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็น พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ST)  

เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการและเป้าหมายความสําเร็จดังน้ี 
1. ข้อ 1 ให้เพ่ิม คําว่า และเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 
2. เสนอให้แก้ไขเป้าหมายความสําเร็จข้อ 1 เปลี่ยนจากเทียบกับรายจ่าย เป็น เทียบกับ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
                  3. เสนอให้แก้ไขเป้าหมายความสําเร็จข้อ 2 เปลี่ยนจากเทียบกับรายจ่าย เป็น เทียบกับ
ปริมาณการใช้นํ้า 

      4. เสนอให้เพ่ิมเป้าหมายความสําเร็จคือ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดีและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
 



211 
 

 

 

                  5. เห็นด้วยกับการท่ีจะให้โรงเรียนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ท้ังน้ีให้โรงเรียนเลือกใช้
พลังงานทดแทนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
                  6. ข้อ 5 แก้จากโรงเรียนจัดการมลพิษภายในโรงเรียนโดยเน้นการป้องกันมากกว่าการ
แก้ปัญหา แก้เป็น เน้นการป้องกันควบคู่กับการแก้ปัญหา  
                  7. ควรเพ่ิมการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อให้เป็น
วัฒนธรรมองค์การ 
3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย (SO) 

เสนอให้ปรับวิธีดําเนินการและเป้าหมายความสําเร็จดังน้ี 
                  1. ควรกําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน 
                  2. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ควรมีระบบการตรวจติดตามความต่อเนื่อง
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในเครือฯ 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
1. มูลนิธิฯ ควรกําหนดทิศทางเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติกับโรงเรียนทุกโรงเรียนให้เป็นไป      

ในทิศทางเดียวกัน 
2. ผู้อํานวยการมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในโรงเรียนท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  

ให้บรรลุประสงค์สําเร็จ ดังน้ัน มูลนิธิฯ ควรกําหนดเป็นนโยบายท่ีชัดเจนให้ผู้อํานวยการได้ให้ความสนใจ      
ให้ความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  

3. ผู้อํานวยการและนโยบายของโรงเรียนเป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จท่ีสําคัญอันดับต้นๆ  
4. การพัฒนาครูให้มีความรู้ท่ีครอบคลุมและถูกต้องเป็นสิ่งจําเป็นลําดับต้นๆ เพราะครูจะอยู่กับ

โรงเรียนตลอด สําหรับนักเรียนอาจจะมีจบการศึกษาไปและมีนักเรียนหมุนเวียนเข้ามาแต่ละรุ่น 
5. การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยการบูรณาการผ่านโครงงานหรือกิจกรรม ขอให้

พิจารณาดูท่ีบริบทจริงและความพร้อมของโรงเรียน 
6. ควรนําผลงานของครูด้านสิ่งแวดล้อม มาเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินขั้นเงินเดือน เพื่อเป็น

การสร้างขวัญและกําลังใจสําหรับครูท่ีส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
                 7. เสนอแนะให้ระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในทุกวิธีดําเนินการ  
       8. เสนอแนะให้ระบุตัวเลขไว้ข้างหน้าช่ือยุทธศาสตร์รองและวิธีดําเนินการที่สามารถแสดงถึง
ว่ามาจากยุทธศาสตร์ใด ยุทธศาสตร์รองใด และวิธีดําเนินการท่ีเท่าไร  

 
ตอนที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย             
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ 

นําข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนที่ 6  มาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื ่อเสริมสร้างการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ฉบับสมบูรณ์ ในตารางท่ี 4.30 ดังน้ี   
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ตารางท่ี 4.30    ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
                    เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ 

1. ปฏิรูป 
การวางแผน
เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ท่ีย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 วางแผน 
เพื่อพัฒนา 
การมีส่วนรวม 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
(W1,T1) 
 
 
 
 
 

1.1.1 โรงเรียนวางแผนส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม โดย 
-โรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน  
-เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับโรงเรียน 
-จัดทําโครงการความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
- ผู้มีส่วนร่วมประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน 
หน่วยงาน องค์การภาครัฐและ
เอกชน 
- วางแผนให้ครอบคลุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและ 
ผลิตภัณฑ์ การจัดการนํ้าเสีย  
การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ 
และการแก้ปัญหาวิกฤตสิง่แวดลอ้ม 
1.1.2 โรงเรียนวางแผนให้นักเรียน
เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา 
ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียน 
1.1.3 โรงเรียนวางแผนการจัดต้ัง 
เครือข่ายความร่วมมือ  
ด้านสิ่งแวดล้อม  
เครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม และรูปแบบเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน 
หน่วยงาน องค์การภาครัฐหรือ
เอกชนในการพัฒนา 

1. ระดับ 
ความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนร่วมต่อ 
แผนส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
2. แผนการจัดต้ัง
เครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน 
นโยบาย 
และแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งาน 
การเรียน 
การสอน 
 
 
งาน 
นโยบาย 
และแผน /  
งาน 
การเรียน 
การสอน 
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ตารางท่ี 4.30    ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
                    เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
หลัก 

ยุทธศาสตร์ 
รอง 

วิธีดําเนินการ เป้าหมาย
ความสําเร็จ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

1. ปฏิรูป 
การวางแผน
เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ท่ีย่ังยืน 

1.1 วางแผน 
เพื่อพัฒนา 
การมีส่วนรวม 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
(W1,T1) 

สิ่งแวดล้อม เพื่อนําองค์ความรู้  
ด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนผ่าน
ศูนย์การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
สื่อมวลชน โครงการ กิจกรรม 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ทุกรูปแบบสู่ครู นักเรียน  
ผู้ปกครองและชุมชน 

  
 
 
 
 
 
 

 1.2 เสริมสร้าง 
ขีดความสามารถ
ในการวางแผน
อนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 
(S1,T2) 

1.2.1 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยจัดประชุมสัมมนา
ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของ
ทุกโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
ระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนด 
ให้เป็นนโยบายและแผนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ในระดับมูลนิธิฯและ
ระดับโรงเรียน 
1.2.2 โรงเรียนดําเนินการดังน้ี 
(1) จัดประชุมสัมมนาผู้แทน
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อประสานพลังความร่วมมือ 
ในการวิเคราะห์ปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบ
ต่อโรงเรียนและชุมชน  
รวมถึงความคิดเห็นเพื่อนํามา
กําหนดเป็นแผนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
ท่ีส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและ
ชุมชน 
 

1.โรงเรียนทุกแห่ง 
ในเครือมูลนิธิฯ  
มีเป้าหมาย 
ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน
แผนพัฒนาโรงเรียน 
2.นโยบายและ
มาตรการ 3R ของ
โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ  
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3.โรงเรียน 
มีโครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีตอบสนองนโยบาย
และมาตรการ 3R  
ของโรงเรียน 

ฝ่าย
การศึกษา
ของมูลนิธิ 
 
 
 
 
 
 
งานนโยบาย 
และแผน 
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ตารางท่ี 4.30    ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
                  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
หลัก 

ยุทธศาสตร์ 
รอง 

วิธีดําเนินการ เป้าหมาย
ความสําเร็จ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

1. ปฏิรูป 
การวางแผน
เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ท่ีย่ังยืน 

1.2 เสริมสร้าง 
ขีดความสามารถ
ในการวางแผน
อนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 
(S1,T2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 ออกแบบ 
การจัดการความรู้
ด้าน สิ่งแวดลอ้ม
อย่างเป็นระบบ
(S2,S3,S4, 
O1,O2) 

(2) งานนโยบายและแผน 
เร่งพัฒนาครูเพื่อเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
(3) โรงเรียนกําหนดนโยบายและ
มาตรการ 3 R (Reduce Reuse 
Recycle) เช่น ประหยัดไฟฟ้า 
ประหยัดนํ้า การนําวัสดุและ 
บรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ํา  
การรีไซเคิล ฯลฯ 
1.2.3 โรงเรียนจัดทําโครงการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อาทิ  
โครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
โครงการลดการใช้พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
โครงการจัดการและลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียน  
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน บําบัด
และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
โครงการปลูกป่า  
โครงการใช้คาร์บอนตํ่า 
 
1.3.1โรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง 
ออกแบบการจัดการความรู้ 
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
เอื้อต่อการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมีกระบวนการดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โรงเรียนออกแบบ    
การจัดการความรู้    
ด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานนโยบาย 
และแผน 
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                  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
หลัก 

ยุทธศาสตร์ 
รอง 

วิธีดําเนินการ เป้าหมาย
ความสําเร็จ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

1.ปฏิรูป 
การวางแผน 
เพื่อการ
พัฒนา 
สิ่งแวดล้อม      
ท่ีย่ังยืน 

1.3 ออกแบบ 
การจัดการความรู้
ด้าน สิ่งแวดลอ้ม
อย่างเป็นระบบ
(S2,S3,S4, 
O1,O2) 

1)แสวงหาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
ท่ีถูกต้อง ใหม่และเป็นปัจจุบัน 
2)สร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
 โดยการปรับปรุง สร้างสรรค์ และ
พัฒนาความรู้เดิม ให้เกิดเป็น 
ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ความรู้ใหม่ 
3)จัดเก็บและการสืบค้นความรู้ 
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ 
การตรวจสอบความรู้อย่างเป็นระบบ 
มีวิ ธี เก็บรักษาและจัดหมวดหมู่  
ความรู้ เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ได้ง่าย และนํามาใช้ให้เกิด 
ประสิทธิภาพ 
4)ถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ 
จากความรู้โดยการถา่ยโอน  
เผยแพร่และการแบ่งปันความรู้ท่ีมี 
แก่ผู้ท่ีต้องการใช้ความรู้  
เพื่อนําไปวางแผน ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหา โดยใช้ประโยชน์ 
จากความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
1.3.2โรงเรียนจัดทําแผน 
พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านการออกแบบหลักสูตร 
และจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
เพื่อนําสู่การปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.หลักสูตรของ
โรงเรียน 
ทุกแห่งในเครือ
มูลนิธิฯ 
มีการออกแบบ
หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
เชิงบูรณาการ 
3.โรงเรียนมีจํานวน
แผนงาน โครงการ
และกิจกรรม 
ท่ีครอบคลุม 
การปลูกฝังการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องท้ังท่ี
บ้านและโรงเรียน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
ภายในปีการศึกษา 
2559 
4.โรงเรียนมีการ 
วางแผนผงั 
ของโรงเรียน 
โดยคํานึงถึง 
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

งาน 
การเรียน
การสอน 

งาน 
การเรียน
การสอน 
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                  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
หลัก 

ยุทธศาสตร์ 
รอง 

วิธีดําเนินการ เป้าหมาย
ความสําเร็จ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

1.ปฏิรูป 
การวางแผน 
เพื่อการ
พัฒนา 
สิ่งแวดล้อม      
ท่ีย่ังยืน 

1.3 ออกแบบ 
การจัดการความรู้
ด้าน สิ่งแวดลอ้ม
อย่างเป็นระบบ
(S2,S3,S4, 
O1,O2) 

 1.3.3งานหลักสูตรออกแบบ
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
และนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาบูรณาการให้ครอบคลุม 
การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม 
จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การปล่อยของเสียมาทําลาย
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีความตระหนัก
รู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตร  
จากผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร และ
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง  
การออกแบบการกํากับติดตามและ  
การประเมินผลของการนําหลักสูตร
ไปใช้ 
1.3.4งานนโยบายและแผนร่วมกับ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําแผนงาน 
โครงการและกิจกรรมให้ครอบคลุม   
การปลูกฝังการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และการใช้สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
อย่างต่อเนื่องท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน 
โดยมีภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่น
ร่วมในการจัดกิจกรรม อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 

 งาน
หลักสูตร 

งานนโยบาย
และแผน 
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                  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
หลัก 

ยุทธศาสตร์ 
รอง 

วิธีดําเนินการ เป้าหมาย
ความสําเร็จ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

1.ปฏิรูป 
การวางแผน 
เพื่อการ
พัฒนา 
สิ่งแวดล้อม      
ท่ีย่ังยืน 

1.3 ออกแบบ 
การจัดการความรู้
ด้าน สิ่งแวดลอ้ม
อย่างเป็นระบบ
(S2,S3,S4, 
O1,O2) 

 1.3.5งานอาคารสถานท่ีออกแบบ
แผนผังของโรงเรียนโดยคํานึงถงึ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนพร้อมท้ัง 
จัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.3.6โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิต  
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ระบบนิเวศ 
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศ
ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม
เสนอแนะในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
หรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
1.3.7โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนใหเ้ป็น
แหล่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน 

 งานอาคาร
สถานท่ี  
 
 
 
 
งานอาคาร
สถานท่ี / 
งานการ
เรียนการ
สอน 

 

งานอาคาร
สถานท่ี / 
งานการเรียน
การสอน 

 1.4 วางแผน 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่
มาตรฐานสากล  
(S5,O3) 

1.4.1 โรงเรียนจดัทําแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมใหค้รอบคลุมการบริหาร
จัดการอาคารเรียน อาคารประกอบ 
โรงอาหาร สนาม บริเวณรอบโรงเรียน
และบ่อบําบัดนํ้าเสยีใหม้ีมาตรฐาน 
โดยใช้พระราชบัญญัติสง่เสริมและ
รักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมและ
มาตรฐานสากลดา้นสิ่งแวดล้อม 
มาเป็นกรอบในการจัดทําแผน 

โรงเรียนมีแผนงาน 
โครงการและ
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สู่มาตรฐานสากล 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

งานอาคาร
สถานท่ี 
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                  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
หลัก 

ยุทธศาสตร์ 
รอง 

วิธีดําเนินการ เป้าหมาย
ความสําเร็จ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

1.ปฏิรูป 
การวางแผน 
เพื่อการ
พัฒนา 
สิ่งแวดล้อม      
ท่ีย่ังยืน 

1.4 วางแผน 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่
มาตรฐานสากล  
(S5,O3) 

1.4.2โรงเรียนจัดทําแผนงาน 
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
1.4.3มูลนิธิฯกําหนดนโยบายและ
ส่งเสริมใหโ้รงเรียนก่อสร้างอาคาร
สถานท่ีโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
1.4.4โรงเรียนออกแบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยเชิญ 
ผู้เช่ียวชาญหรือวิศวกรเฉพาะทาง
มาร่วมศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบ
และเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า 
การใช้เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟต์  
การจัดการขยะ บ่อบําบัดนํ้าเสีย ฯลฯ 
1.4.5โรงเรียนให้องค์การท่ีรับรอง
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
มาประเมินคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ 

 งาน 
การเรียน 
การสอน 
ฝ่ายการเงิน
และทรัพย์สิน
ของมูลนิธิฯ 

งานอาคาร
สถานท่ี 

งานนโยบาย
และแผน 

2.ยกระดับ 
การกํากับ
ติดตามและ
ประเมินผล
เพื่อการ
พัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

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

2.1.1โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการ
เพื่อกํากับติดตามและประเมินผล
การมีส่วนร่วมหรือเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม            
2.1.2โรงเรียนส่งเสริมให้องค์การ
ภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมเข้ามาประเมิน 
การมีส่วนร่วมและเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
2.1.3โรงเรียนนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง แกไ้ขเพื่อพัฒนาการมีส่วน
ร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลการประเมิน 
การมีส่วนร่วมและ
เครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

งานนโยบาย
และแผน 

งานนโยบาย
และแผน 

งานนโยบาย
และแผน 
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                  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
หลัก 

ยุทธศาสตร์ 
รอง 

วิธีดําเนินการ เป้าหมาย
ความสําเร็จ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2.ยกระดับ 
การกํากับ
ติดตามและ
ประเมินผล
เพื่อการ
พัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

2.2วิจัยและ
พัฒนา         
การประเมิน 
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้คงอยู่
ยาวนานสําหรับ
คนรุ่นต่อไป 
(W3,W4,W5,  
T4) 

2.2.1งานมาตรฐานคณุภาพการศึกษา  
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ วิจัยและ
พัฒนา มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โดยกําหนด
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ ์        
การพิจารณาให้ครอบคลุม           
การประเมินจิตสํานึกและพฤติกรรม
นักเรียน ดา้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
นํามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม 
นํามาปรับปรุงและนําเสนอประธาน
มูลนิธิอนุมัติมาตรฐาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมและประกาศใช้ 
2.2.2งานประกันคณุภาพ 
ของโรงเรียนกํากับติดตามและ
ประเมินผลดา้นสิง่แวดล้อม 
ตามโครงการของโรงเรียนและ
มาตรฐานมูลนิธิฯ พร้อมท้ังจดัทํา
รายงานคณุภาพดา้นสิง่แวดล้อม 
ใน SAR 
2.2.3งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯเขา้ตรวจ
ประเมินมาตรฐานดา้นสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนทุกแห่งในเครือมูลนิธิฯ 
ปีละ 1 คร้ัง 
2.2.4โรงเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงาน
ภายนอกมานิเทศงานและประเมิน
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

1.มีมาตรฐาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมของ
มูลนิธิคณะ 
เซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย 
ท่ีมีคุณภาพ 
2.นักเรียนมีจิตสํานึก
และพฤติกรรม 
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมากกว่า
ร้อยละ 80 ภายใน 
ปีการศึกษา 2559 
3.บรรลุเป้าหมาย
ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน
แผนพัฒนาโรงเรียน 
มากกว่าร้อยละ 80 
ภายในปีการศึกษา 
2559 
4.มีรายงานคุณภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ใน SAR  
5.ผลการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียนทุกแห่ง 
มีกระบวนการและ
ผลลัพธ์ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ในระดับดีขึ้นไป 
 

ฝ่าย
การศึกษาฯ
ของมูลนิธิฯ 

งานนโยบาย
และแผน / 
งานประกนั
คุณภาพ 

ฝ่าย
การศึกษาฯ
ของมูลนิธิฯ 

งานนโยบาย
และแผน 
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                  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
หลัก 

ยุทธศาสตร์ 
รอง 

วิธีดําเนินการ เป้าหมาย
ความสําเร็จ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2.ยกระดับ 
การกํากับ
ติดตามและ
ประเมินผล
เพื่อการ
พัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3ปรับรูปแบบ 
การประเมินผล 
เพื่อปลูกฝัง 
การเรียนรู้
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
(W7,W8,W9, 
W10,O4) 

2.3.1งานหลักสูตรดําเนินการ
ทบทวนการประเมินผลการเรียนรู้
ในหลักสูตรโดยเชิญผู้เช่ียวชาญ 
ด้านหลักสูตรและผู้เช่ียวชาญ 
ด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมินรูปแบบ
การประเมินผลการเรียนรู้และ 
นําผลการประเมินมาปรับปรุง
รูปแบบการประเมินผลเพื่อการ
ปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 
2.3.2งานวัดและประเมินผลของ
โรงเรียน ปรับการวัดและประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้เคร่ืองมือวัดท่ีหลากหลาย 
โดยเน้นท่ีการวัดทัศนคติ ค่านิยม 
จิตสํานึกและพฤติกรรมของ
นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
2.3.3งานมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ฝา่ยการศึกษา มูลนิธิฯ
เข้าตรวจประเมินความสําเร็จของ
แผนงาน โครงการและกิจกรรม 
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ปีละ 1 คร้ัง 

โรงเรียนมีเคร่ืองมือวัด        
ท่ีหลากหลาย 
ในการประเมินผล 
เพื่อการปลูกฝัง 
การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

งาน
หลักสูตร 

งานวัดและ
ประเมินผล 

ฝ่าย
การศึกษาฯ
ของมูลนิธิฯ 

 2.4 ประเมินผล        
การพัฒนา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่       
ความเป็นเลิศ 
(S6,S7,S8,S9, 
O5,O6,O7) 

2.4.1งานโภชนาการของโรงเรียน
ตรวจสอบคุณภาพอาหารสมํ่าเสมอ
และพัฒนาโรงอาหารตามเกณฑ์
มาตรฐาน โรงอาหารระดับประเทศ
และระดับสากล 

1.โรงเรียนทุกแห่งได้รับ       
การรับรองมาตรฐาน 
โรงอาหาร
ระดับประเทศและ 
ระดับสากลไม่น้อยกว่า 
ระดับดีมาก 

 

งาน
โภชนาการ 
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ตารางท่ี 4.30    ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
                  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
หลัก 

ยุทธศาสตร์ 
รอง 

วิธีดําเนินการ เป้าหมาย
ความสําเร็จ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2.ยกระดับ 
การกํากับ
ติดตามและ
ประเมินผล
เพื่อการ
พัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

2.4 ประเมินผล        
การพัฒนา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมสู่       
ความเป็นเลิศ 
(S6,S7,S8,S9, 

O5,O6,O7) 

2.4.2งานอาคารสถานท่ี 
ของโรงเรียนดําเนินการตรวจสอบ
ผลการใช้ไฟฟ้า นํ้า บ่อบําบัดนํ้าเสีย 
อาคารสถานท่ีใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.4.3โรงเรียนสรุปผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานและเผยแพร่ 
การเปรียบเทียบสถิติปริมาณ 
การใช้นํ้าและไฟฟ้าเป็นรายเดือน
และรายปีแก่ครู นักเรียนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.ความพึงพอใจ 
ของครูและนักเรียนต่อ
คุณภาพอาหาร 
ในโรงอาหาร 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3.ปริมาณการใช้นํ้า
ลดลงร้อยละ 10  
เมื่อเทียบกับปริมาณ
การใช้นํ้าของ 
ปีการศึกษา2555 
4.ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ลดลงร้อยละ 10  
เมื่อเทียบกับปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าของ 
ปีการศึกษา 2555 
5.โรงเรียนทุกแห่งได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพนํ้า 
ในบ่อบําบัดนํ้าเสีย
ระดับประเทศ  

6.โรงเรียนทุกแห่งได้รับ        
การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าในตู้นํ้าดื่ม 
ท่ีให้บริการภายใน
โรงเรียน 
7.โรงเรียนทุกแห่งได้รับ       
การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพอาคารเรียน 

งานอาคาร
สถานท่ี 

งานนโยบาย
และแผน 
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ตารางท่ี 4.30    ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
                  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
หลัก 

ยุทธศาสตร์ 
รอง 

วิธีดําเนินการ เป้าหมาย
ความสําเร็จ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

3.ปรับ
กระบวนทัศน์
การนําแผน 
ไปปฏิบัติเพื่อ 
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

3.1 เปลี่ยน
กระบวนทัศน์
เพื่อเสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วม
และขยาย
เครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
(W11,W12, 
W13, T5,T6) 

3.1.1มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับองค์การภาครัฐ
และเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม จัดทําโครงการเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  
ให้เป็นโรงเรียนแกนนํา 
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
3.1.2โรงเรียนร่วมกับองค์การ
ภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมจัดทําโครงการพัฒนา
ครูแกนนําและนักเรียนแกนนํา 
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ
ย่ังยืนโดยมีนักเรียนแกนนํา 
ให้หลากหลายระดับช้ัน 
3.1.3โรงเรียนพัฒนาเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีโรงเรียนมีอยู่ให้มี
คุณภาพมากขึ้น 
3.1.4โรงเรียนสร้างเครือข่ายใหม่ 
ด้านสิ่งแวดล้อมโดย 
-โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ
(MOU)กับองค์การภายนอก 
ท่ีส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
-โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ
(MOU)กับโรงเรียนอาชีวศึกษา เช่น 
การผลิตวัสดุทดแทน การซ่อม
บํารุง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ฯลฯ 
-โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ
(MOU)กับองค์การบริหาร          
ส่วนท้องถิ่น เช่น สุขาภิบาลอาหาร 
อาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

1. โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ เป็นโรงเรียน
แกนนําด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ไม่น้อยกว่า 3 
โรงเรียน    
2. โรงเรียนมี 
ครูแกนนํา 
ด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อยร้อยละ 3  
3.โรงเรียนมี 
นักเรียนแกนนํา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
อย่างน้อยร้อยละ 3 
4.โรงเรียนทุกแห่ง 
มีจํานวนเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม   
ท่ีมีคุณภาพ 
อย่างน้อย 3 
เครือข่ายภายในปี
การศึกษา 2559 
5.มีต้นแบบ
ความสําเร็จ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ท่ีได้รับการขยายผล 
อย่างน้อยโรงเรียนละ  
1 เร่ือง  
6. สัดสว่นครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน และชุมชน    
เข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ิมขึ้นทุกปี 

ฝ่าย
การศึกษาฯ
ของมูลนิธิฯ 

ฝ่าย
การศึกษาฯ
ของมูลนิธิฯ 

งานนโยบาย
และแผน 

งานนโยบาย
และแผน 
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ตารางท่ี 4.30    ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
                  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
หลัก 

ยุทธศาสตร์ 
รอง 

วิธีดําเนินการ เป้าหมาย
ความสําเร็จ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

3.ปรับ
กระบวนทัศน์
การนําแผน 
ไปปฏิบัติเพื่อ 
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

3.1 เปลี่ยน
กระบวนทัศน์
เพื่อเสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วม
และขยาย
เครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
(W11,W12, 
W13, T5,T6) 

3.1.5โรงเรียนสร้างแรงจูงใจ  
เสริมพลังอํานาจ  
กระตุ้นและให้รางวัลครู นักเรียน
และผู้ปกครองในการเข้ามามีส่วน
ร่วมและเป็นเครือข่ายในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาวกิฤต
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
3.1.6มูลนิธิฯ จัดโครงการประกวด 
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงเรียน 
ในเครือมูลนิธิฯ 

 งานนโยบาย
และแผน / 
งาน 
การเรียน
การสอน 

ฝ่าย
การศึกษาฯ
ของมูลนิธิฯ 

3.2 ปลูกฝัง
คุณธรรม 
เสริมปัญญา 
ฝ่าวิกฤต 
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
(W14,W15, 
W16,O8,O9, 
O10)  

3.2.1โรงเรียนพัฒนาครูและปลูกฝัง
ครูอย่างต่อเนื่องเพื่อนําสู่ 
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมให้นักเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.2.2งานหลักสูตรเพ่ิมเนื้อหา 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในรายวิชา 
ท่ีมีอยู่ 
3.2.3งานการเรียนการสอน 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  
โดยเน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน 
นําศีลธรรมและหลักธรรม 
ทางศาสนามาพัฒนาจิตใจนักเรียน
เพื่อลดความต้องการในการบริโภค 
ท่ีเกินความจําเป็นและไม่เบียดเบียน
ความสมดุลของระบบนิเวศ  
3.2.4โรงเรียนจัดการความรู้ 
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม  
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

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

งาน 
การเรียน
การสอน 

งาน
หลักสูตร 

งาน 
การเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 
งาน 
การเรียน 
การสอน 
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ตารางท่ี 4.30    ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
                  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
หลัก 

ยุทธศาสตร์ 
รอง 

วิธีดําเนินการ เป้าหมาย
ความสําเร็จ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

3.ปรับ
กระบวนทัศน์
การนําแผน 
ไปปฏิบัติเพื่อ 
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

3.2 ปลูกฝัง
คุณธรรม 
เสริมปัญญา 
ฝ่าวิกฤต 
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
(W14,W15, 
W16,O8,O9, 
O10)  

แบบบูรณาการเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ไฟฟ้า
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษ
และผลิตภัณฑ์ การใช้สารเคมี  
การปล่อยนํ้าท้ิง การท้ิงขยะ และ 
การปล่อยมลพิษอย่างถูกวิธี 
ความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ 
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
ของชุมชนและโลก เพื่อพัฒนา
นักเรียนต้ังแต่เยาว์วัยให้เข้าใจ  
มีทัศนคติ มีค่านิยมมีจิตสํานึกและ
พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.2.5 โรงเรียนนําระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีมาช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น  
ชุดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม  
เกมสิ่งแวดล้อม เพลงเพื่อรณรงค์
สิ่งแวดล้อม e-learning เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
3.2.6งานวัดและประเมินผล  
ปรับการวัดและประเมินผลนักเรียน 
โดยเน้นท่ีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม 
จิตสํานึกและพฤติกรรมเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
3.2.7โรงเรียนร่วมมือกับองค์การ
ภาครัฐหรือเอกชนจัดกิจกรรมหรือจัด
ค่ายสิ่งแวดล้อมเพื่อฝึกทักษะ 
ฝึกกระบวนการคิด ฝึกการแก้ปัญหา 
และการปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 
 

  
 
 
 

งาน 
การเรียน
การสอน 

งานวัดและ
ประเมินผล 
 

งาน 
การเรียน
การสอน 
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ตารางท่ี 4.30    ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
                  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
หลัก 

ยุทธศาสตร์ 
รอง 

วิธีดําเนินการ เป้าหมาย
ความสําเร็จ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

3.ปรับ
กระบวนทัศน์
การนําแผน 
ไปปฏิบัติเพื่อ 
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

3.3 เสริมสร้าง
วัฒนธรรม 
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
(S10,S11, 
O11,O12) 

3.3.1งานอาคารสถานท่ีเพ่ิมพื้นท่ี 
สีเขียวและบํารุงรักษาอุปกรณไ์ฟฟ้า
และอุปกรณใ์ช้นํ้า เพื่อให้ทํางาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประหยัดไฟฟ้าและประหยัดนํ้า  
3.3.2โรงเรียน ครูและนักเรียน 
ลดวงจรการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และลดการปลอ่ย
ของเสียโดยใช้มาตรการ 3R 
(Reduce Reuse Recycle) เช่น  
ลดการใช้กระดาษ ลดการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์พลาสติก
และวัสดุย่อยสลายยาก ลดการใช้
โฟม ฯลฯ 
3.3.3โรงเรียนส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนหรือพลังงาน
ทางเลือก  
3.3.4โรงเรียนจัดการมลพิษ 
ภายในโรงเรียน โดยเน้นการป้องกัน
ควบคู่กับการแก้ปัญหา 
3.3.5โรงเรียนวิจัยและพัฒนา 
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์การ 
3.3.6งานการเรียนการสอน 
นําระบบสื่อสาร สื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปัจจุบัน 
มาเป็นสื่อในการรณรงค์การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1.ดําเนินการตรวจสอบ
การบํารุงรักษาอุปกรณ์
ไฟฟ้าและนํ้าตามแผน 
2.ลดปริมาณการใช้
กระดาษ  
ภายในโรงเรียนลง 
ร้อยละ 10 เทียบกับ 
ปีการศึกษา 2556 
ภายในปีการศึกษา 
2559 
3.ลดอัตราการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกและ
วัสดุย่อยสลายยาก
อย่างน้อยร้อยละ 10 
เทียบกับปีการศึกษา 
2556 ภายใน 
ปีการศึกษา 2559 
4.ปริมาณการใช้ 
บรรจุภัณฑ์ท่ีย่อย
สลายง่ายและ 
วัสดุธรรมชาติแทน
พลาสติกและ 
โฟมเพ่ิมมากขึ้น 
5.เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ี
มีคุณภาพดีและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 
6.โรงเรียนมีพลังงาน
ทดแทนหรือพลังงาน 

งานอาคาร
สถานท่ี 

งานนโยบาย
และแผน 

งานอาคาร
สถานท่ี 

งานอาคาร
สถานท่ี 

งานนโยบาย
และแผน 

งาน 
การเรียน
การสอน 
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ตารางท่ี 4.30    ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
                  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
หลัก 

ยุทธศาสตร์ 
รอง 

วิธีดําเนินการ เป้าหมาย
ความสําเร็จ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

3.ปรับ
กระบวนทัศน์
การนําแผน 
ไปปฏิบัติเพื่อ 
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

3.3 เสริมสร้าง
วัฒนธรรม 
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
(S10,S11, 
O11,O12) 

 ทางเลือกอย่างน้อย 1 
ชนิด ภายในปีการศึกษา 
2559 
7.พื้นท่ีสีเขียว 
ในโรงเรียนมีสัดส่วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม 
8.ระดับความพึงพอใจ
ของครู ผู้ปกครอง 
นักเรียนต่อกลิ่นและ
มลพิษทางอากาศ
ภายในโรงเรียน 
อยู่ในระดับดีมาก 

 

3.4 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
และการจัดการ 
ของเสีย  
(S12,S13,S14, 
S15,S16,O13, 
O14) 
 
 

3.4.1โรงเรียนทบทวนและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของมาตรการ 
ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ 
ในการเลือกซื้อวัสดุครุภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
3.4.2โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและ
พื้นท่ีสีเขียวโดยรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
ให้มีมาตรฐาน ให้สะอาด ร่มร่ืน 
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อ 
การเรียนรู้ให้มากขึ้น 
3.4.3โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจําหน่ายอาหารท่ีสะอาด 
ปลอดภัย มีประโยชน์ และ 
ถูกสุขอนามัย 

ร้อยละ 50 ของ
โรงเรียน 
ในเครือฯ เป็น
โรงเรียนต้นแบบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

งานนโยบาย
และแผน 

งานอาคาร
สถานท่ี 

งาน
โภชนาการ 
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ตารางท่ี 4.30  ตารางยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
                เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
หลัก 

ยุทธศาสตร์ 
รอง 

วิธีดําเนินการ เป้าหมาย
ความสําเร็จ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

3.ปรับ
กระบวนทัศน์
การนําแผน 
ไปปฏิบัติเพื่อ 
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
ท่ีย่ังยืน 

3.4 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
การจัดการ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
และการจัดการ 
ของเสีย  
(S12,S13,S14, 
S15,S16,O13, 
O14) 
 

3.4.4โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การกําจัดนํ้าท้ิงและการกาํจัดขยะ
ภายในโรงเรียน 
3.4.5มูลนิธิฯมีระบบ 
การตรวจติดตามความต่อเนื่อง 
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ของโรงเรียนในเครือฯ 

 งานอาคาร
สถานท่ี 

ฝ่าย
การศึกษาฯ
ของมูลนิธิฯ 

 
 



บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ วิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม และพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั ่งยืน ประชากรที่ศึกษาคือโรงเรียนในเครือ   
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จํานวน 15 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงเรียน 75 คน ครู 350 คน ผู้ปกครอง 388 คน นักเรียน 373 คน รวมท้ังสิ้น 1,186 คน เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบประเมินยุทธศาสตร์ฯ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ       

ด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าดัชนี 

PNIModified  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา สําหรับบทน้ีนําเสนอเกี่ยวกับสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  

สรุปผลการวิจัย  
1.  สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ  

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน          
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน พบว่า  
1.1 เมื่อพิจารณาการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในภาพรวม พบว่า 

 1.1.1 สภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนในภาพรวมอยู่ในระดับสูงกว่าสภาพปัจจุบัน และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท้ังการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า
สภาพปัจจุบันเช่นเดียวกัน 

 1.1.2 สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธ ิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง   
ประเทศไทย เพื ่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ ่งแวดล้อมที ่ยั ่งย ืนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ             
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ตามลําดับดังน้ี การนําแผนไปปฏิบัติ ( X =3.42)   
การประเมินผล ( X =3.35) และการวางแผน ( X =3.15)  

  1.1.3 สภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื ่อเสริมสร ้างการพัฒนาสิ ่งแวดล้อมที ่ยั ่งย ืนในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน ตามลําดับดังน้ี การประเมินผล  ( X =4.58)    
การนําแผนไปปฏิบัติ ( X =4.56) และการวางแผน ( X =4.54) 

  1.1.4 สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน้าท่ีหลักของโรงเรียนและเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนอยู่ในระดับ
ปานกลางท้ังการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล 
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 1.2 เมื่อพิจารณาการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โดยแยกเป็นรายด้าน พบว่า  
   1.2.1 ด้านการวางแผน  

    สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมและเครือข่าย              
ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง 

    สภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนการมี
ส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 

    การวางแผนมีสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์อยู่ลําดับตํ่าท่ีสุดของท้ังการวางแผน 
การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล 

          1.2.2 ด้านการนําแผนไปปฏิบัติ  
    สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก  

    สภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากท่ีสุด        
ส่วนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 

        1.2.3 ด้านการประเมินผล 
    สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง        
ส่วนการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 

    สภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากท่ีสุด          
ส่วนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 

    2.  ความต้องการจําเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน  

จากการศึกษาความต้องการจําเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
แบ่งการเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ประเด็น ดังน้ี 

2.1 ความต้องการจําเป็น (PNIModified) ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน พบว่า 
   2.1.1 การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน       
ในภาพรวม พบว่า มีความต้องการจําเป็นตามลําดับดังน้ี 1. การวางแผน (PNIModified =0.44) 2. การประเมินผล 
(PNIModified =0.37) 3.การนําแผนไปปฏิบัติ (PNIModified =0.33) 
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      2.1.2 การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีความต้องการจําเป็น (PNIModified) สูงสุดท้ังการวางแผน 
การนําแผนไปปฏิ บั ติ  และการประเมินผล โดยเรียงลํา ดับดัง น้ี  1. การวางแผน (PNIModified =0.61)                    
2. การประเมินผล (PNIModified =0.48) 3.การนําแผนไปปฏิบัติ (PNIModified =0.43) 

2.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน มีดังน้ี  
    2.2.1 การวางแผนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในภาพรวมเป็นจุดอ่อน และเมื่อพิจารณา   
เป็นรายองค์ประกอบของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน พบว่า 
        2.2.1.1 จุดแข็ง พบว่า มีความต้องการจําเป็นตามลําดับดังน้ี 1.การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.21) 2. การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.32) 3.การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.37)    
        2.2.1.2 จุดอ่อน พบว่า มีความต้องการจําเป็นคือ การมีส่วนร่วมและเครือข่าย         
ด้านสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.44) 
        2.2.1.3 โอกาส พบว่า มีความต้องการจําเป็นคือ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(PNIModified =0.41) 
        2.2.1.4 ภาวะคุกคาม พบว่า มีความต้องการจําเป็นตามลําดับดังน้ี 1.การมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.70) 2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.68)    3. การปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.51) 
    2.2.2 การประเมินผลของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในภาพรวมเป็นจุดแข็ง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน พบว่า 
        2.2.2.1 จุดแข็ง พบว่า มีความต้องการจําเป็นคือ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(PNIModified =0.20) 
        2.2.2.2 จุดอ่อน พบว่า มีความต้องการจําเป็นตามลําดับดังน้ี 1.การมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.42) 2.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.40) 3. การปลูกฝัง     
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.37)      
        2.2.2.3 โอกาส พบว่า มีความต้องการจําเป็นคือ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(PNIModified =0.19) 
        2.2.2.4 ภาวะคุกคาม พบว่า มีความต้องการจําเป็นตามลําดับดังน้ี 1. การปลูกฝัง    
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.68) 2.การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (PNIModified 
=0.61) 3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.58)     
    2.2.3 การนําแผนไปปฏิบัติของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในภาพรวมเป็นจุดแข็ง และ         
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 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 มีความต้องการจําเป็นตามลําดับดังน้ี 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 มีความต้องการจําเป็นตามลําดับดังน้ี 1. การมีส่วนร่วม
และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.56) 2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.39) 3. การปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (PNIModified =0.35)  
    2.2.4 การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า     
เป็นจุดแข็งลําดับท่ี 1 และเป็นโอกาสลําดับท่ี 1 ท้ังด้านการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล 
    2.2.5 การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
พบว่า เป็นจุดอ่อนลําดับท่ี 1 ท้ังด้านการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล 
 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย     
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน  

    ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน     
มี 3 ยุทธศาสตร์หลัก 12 ยุทธศาสตร์รอง 55 วิธีดําเนินการ 41 เป้าหมายความสําเร็จ โดยแบ่งหน้าท่ี     
ความรับผิดชอบตามวิธีดําเนินการการ ดังน้ี งานหลักสูตร 3 วิธีดําเนินการ งานการเรียนการสอน             
14 วิธีดําเนินการ งานวัดและประเมินผล 2 วิธีดําเนินการ งานนโยบายและแผน 18 วิธีดําเนินการ งานอาคาร
สถานท่ี 11 วิธีดําเนินการ งานโภชนาการ 2 วิธีดําเนินการ งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 วิธีดําเนินการ 
ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ 8 วิธีดําเนินการ ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินของมูลนิธิฯ 1 วิธีดําเนินการ            

 โดยเรียงลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์ตามความต้องการจําเป็น ซึ่งแสดงให้เห็นภาพรวม  
ในภาพท่ี 5.1 ดังน้ี 
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ภาพท่ี 5.1 ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
   เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

วิกฤตสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเศรษฐกิจ
เป็นสําคัญ 

-คนบริโภคทรัพยากรมากเกิน
จําเป็นและปล่อยของเสีย         
มาทําลายสิ่งแวดล้อม 
-คนได้รับผลกระทบของปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อม 

มหันตภัยธรรมชาติ 

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

การขับเคลื่อน
เพื่อความอยู่รอด 

ม่ันคง และย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี 1 : ปฏิรูป     
การวางแผนเพื่อการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี 2 : ยกระดับ     
การกํากับติดตามและประเมินผล

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี 3 : ปรับ
กระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์รอง 1.1 วางแผน   

เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์รอง 1.2 เสริมสร้าง  

ขีดความสามารถในการวางแผน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์รอง 1.3 ออกแบบ     

การจัดการความรู้ดา้นสิ่งแวดลอ้ม
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 เพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและ 
การจัดการของเสีย  

 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
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จากภาพท่ี 5.1 นําเสนอรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 : ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  

ยุทธศาสตร์รอง 1.1 วางแผนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม  

วิธีดําเนินการ 
1. โรงเรียนวางแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยโรงเรียนออกไป             

มีส่วนร่วมกับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน และจัดทําโครงการความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

1.1 ผู้มีส่วนร่วมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน 
หน่วยงาน องค์การภาครัฐหรือเอกชน 

1.2 วางแผนให้ครอบคลุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์ การจัดการนํ้าเสีย การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ และการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  

2.  โรงเรียนวางแผนให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ       
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  

3.  โรงเรียนวางแผนการจัดต้ังเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เครือข่ายการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และรูปแบบเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 
หน่วยงาน องค์การภาครัฐหรือเอกชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อนําองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อน
ผ่านศูนย์การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ สื่อสารมวลชน โครงการ กิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกรูปแบบ     
สู่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

เป้าหมายความสาํเร็จ 
1.  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมต่อแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม    

อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2.  แผนการจัดต้ังเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์รอง 1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

วิธีดําเนินการ 
1.  มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจัดประชุมสัมมนาผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของ

ทุกโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดให้เป็นนโยบายและ
แผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับมูลนิธิฯและระดับโรงเรียน 

2. โรงเรียนดําเนินการดังน้ี 
     2.1 จัดประชุมสัมมนาผู้แทนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประสานพลังความร่วมมือ
ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบต่อโรงเรียนและชุมชน รวมถึงความคิดเห็น   
เพื ่อนํามากําหนดเป็นแผนอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมของโรงเรียน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา           
ท่ีส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและชุมชน 

2.2 งานนโยบายและแผนเร่งพัฒนาครูเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.3 โรงเรียนกําหนดนโยบายและมาตรการ 3R (Reduce Reuse Recycle) เช่น ประหยัดไฟฟ้า 

ประหยัดนํ้า การนําวัสดุและบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้าํ การรีไซเคิล ฯลฯ 
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3. โรงเรียนจัดทําโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
โครงการลดการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดการและลดปริมาณขยะในโรงเรียน โครงการ      
เฝ้าระวัง ป้องกัน บําบัดและฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการปลูกป่า โครงการใช้คาร์บอนตํ่า 

เป้าหมายความสาํเร็จ 
1.  โรงเรียนทุกแห่งในเครือมูลนิธิฯ มีเป้าหมายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาโรงเรียน 
2.  นโยบายและมาตรการ 3R ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.  โรงเรียนมีโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีตอบสนองนโยบายและมาตรการ 3R ของโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์รอง 1.3 ออกแบบการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  

วิธีดําเนินการ 
1.  โรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองออกแบบการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ      

เอื้อต่อการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีกระบวนการดังน้ี 
    1.1 แสวงหาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้อง ใหม่และเป็นปัจจุบัน  
    1.2 สร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุง สร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้เดิมให้เกิดเป็น

ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ความรู้ใหม่ 
    1.3 จัดเก็บและการสืบค้นความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้การตรวจสอบความรู้อย่างเป็นระบบ     

มีวิธีเก็บรักษาและจัดการจัดหมวดหมู่ความรู้ เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและนํามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
    1.4 ถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากความรู้โดยการถ่ายโอน เผยแพร่และการแบ่งปันความรู้ท่ีมี        

แก่ผู้ท่ีต้องการใช้ความรู้ เพื่อนําไปวางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหา โดยใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.  โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบ
หลักสูตรและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อนําสู่การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้นักเรียน     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  งานหลักสูตรออกแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการให้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรจากผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการออกแบบการกํากับติดตามและการประเมินผลของการนําหลักสูตรไปใช้ 

4.  งานนโยบายและแผนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรม         
ให้ครอบคลุมการปลูกฝังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีมนุษย์สร้างขึ้น
อย่างต่อเนื่องท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน โดยมีภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 

5.  งานอาคารสถานท่ีออกแบบแผนผังของโรงเรียนโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน พร้อมท้ังจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
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6.  โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิต พัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ พัฒนา            
สื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม              
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือพัฒนา     
สื่อการเรียนรู้ 
    7.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

เป้าหมายความสาํเร็จ 
1.  โรงเรียนออกแบบการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
2.  หลักสูตรของโรงเรียนทุกแห่งในเครือมูลนิธิฯมีการออกแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ   
3. โรงเรียนมีจํานวนแผนงาน โครงการและกิจกรรมท่ีครอบคลุมการปลูกฝังการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องท้ังท่ีบ้านและโรงเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ภายในปีการศึกษา 2559 
4.  โรงเรียนมีการวางแผนผังของโรงเรียนโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนา

สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  

ยุทธศาสตร์รอง 1.4 วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล  

วิธีดําเนินการ 
1.  โรงเรียนจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมให้ครอบคลุมการบริหารจัดการอาคารเรียน 

อาคารประกอบ โรงอาหาร สนาม บริเวณรอบโรงเรียน และบ่อบําบัดนํ้าเสียให้มีมาตรฐาน โดยใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นกรอบ    
ในการจัดทําแผน 

2.  โรงเรียนจัดทําแผนงานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
3.  มูลนิธิฯกําหนดนโยบายและส่งเสริมให้โรงเรียนก่อสร้างอาคารสถานท่ีโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
4.  โรงเรียนออกแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยเชิญผู้เช่ียวชาญหรือวิศวกร    

เฉพาะทางมาร่วมศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า การใช้เคร่ืองปรับอากาศ 
ลิฟต์ การจัดการขยะ บ่อบําบัดนํ้าเสีย ฯลฯ 
  5.  โรงเรียนให้องค์การท่ีรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมินคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ 

เป้าหมายความสําเร็จ 
โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 : ยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์รอง 2.1 กํากับติดตามและประเมินผลเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่าย                
ด้านสิ่งแวดล้อม  

วิธีดําเนินการ 
1.  โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อกํากับติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมหรือเครือข่าย

ด้านสิ่งแวดล้อม            
2. โรงเรียนส่งเสริมให้องค์การภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาประเมิน         

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
   3. โรงเรียนนําผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมและเครือข่าย             
ด้านสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายความสาํเร็จ 
  ผลการประเมินการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
ยุทธศาสตร์รอง 2.2 วิจัยและพัฒนาการประเมินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้คงอยู่ยาวนานสําหรับ       

คนรุ่นต่อไป  

วิธีดําเนินการ 
1. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ ดําเนินการวิจัยและพัฒนามาตรฐาน               

ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โดยกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การพิจารณา           
ให้ครอบคลุมการประเมินจิตสํานึกและพฤติกรรมนักเรียนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นํามาตรฐาน           
ด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม นํามาปรับปรุง และนําเสนอประธานมูลนิธิอนุมัติ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและประกาศใช้ 

2.  งานประกันคุณภาพของโรงเรียนกํากับติดตามและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงการของ
โรงเรียนและตามมาตรฐานมูลนิธิฯ พร้อมท้ังจัดทํารายงานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมใน SAR 

3. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน             
ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนทุกแห่งในเครือมูลนิธิฯ ปีละ 1 คร้ัง 
   4.  โรงเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงายภายนอกมานิเทศงาน และประเมิน        
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

เป้าหมายความสําเร็จ  
1.  มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยท่ีมีคุณภาพ 
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.  งานหลักสูตรดําเนินการทบทวนการประเมินผลการเรียนรู้ในหลักสูตรโดยเชิญผู้เช่ียวชาญ     

ด้านหลักสูตรและผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมินรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้และนําผล       
การประเมินมาปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลเพื่อการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

2.  งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนปรับการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้เคร่ืองมือวัดท่ีหลากหลาย โดยเน้นท่ีการวัดทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมของนักเรียน
เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
    3.  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ เข้าตรวจประเมินความสําเร็จ           
ของแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 คร้ัง 

เป้าหมายความสําเร็จ 
โรงเรียนมีเคร่ืองมือวัดท่ีหลากหลายในการประเมินผลเพื่อการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์รอง 2.4 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ  

วิธีดําเนินการ 
1.  งานโภชนาการของโรงเรียนตรวจสอบคุณภาพอาหารสมํ่าเสมอและพัฒนาโรงอาหาร          

ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารระดับประเทศและระดับสากล 
2.  งานอาคารสถานท่ีของโรงเรียนดําเนินการตรวจสอบผลการใช้ไฟฟ้า นํ้า บ่อบําบัดนํ้าเสีย และ

อาคารสถานท่ีใหไ้ด้มาตรฐาน 
3.  โรงเรียนสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานและเผยแพร่การเปรียบเทียบสถิติปริมาณการใช้นํ้า

และไฟฟ้าเป็นรายเดือนและรายปีแก่ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป้าหมายความสําเร็จ 
1. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานโรงอาหารระดับประเทศและระดับสากลไม่น้อยกว่า

ระดับดีมาก 
2.  ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อคุณภาพอาหารในโรงอาหารอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3.  ปริมาณการใช้นํ้าลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้นํ้าของปีการศึกษา 2555 
4.  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของปีการศึกษา 2555 
5.  โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพนํ้าในบ่อบําบัดนํ้าเสียระดับประเทศ 
6.  โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพนํ้าในตู้นํ้าดื่มท่ีให้บริการภายในโรงเรียน  
7.  โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาคารเรียน  
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ยุทธศาสตร์หลักที่ 3 : ปรับกระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์รอง 3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม  

วิธีดําเนินการ 
1.  มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อม จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้เป็นโรงเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม     
อย่างย่ังยืน 

2.  โรงเรียนร่วมกับองค์การภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจัดทําโครงการพัฒนาครู
แกนนําและนักเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและย่ังยืนโดยมีนักเรียนแกนนําให้หลากหลาย
ระดับช้ัน 

3.  โรงเรียนพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีโรงเรียนมีอยู่ให้มีคุณภาพมากขึ้น 
4.  โรงเรียนสร้างเครือข่ายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมโดย 

4.1 โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ(MOU)กับองค์การภายนอกท่ีส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4.2 โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ(MOU)กับโรงเรียนอาชีวศึกษา เช่น การผลิตวัสดุทดแทน      

การซ่อมบํารุงเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 
4.3 โรงเรียนจัดทําความร่วมมือ(MOU)กับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น สุขาภิบาลอาหาร 

อาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 
5.  โรงเรียนสร้างแรงจูงใจ เสริมพลังอํานาจ กระตุ้นและให้รางวัลครู นักเรียนและผู้ปกครอง       

ในการเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม         
ของโรงเรียน 
   6.  มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

เป้าหมายความสําเร็จ 
   1. โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เป็นโรงเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน 

2. โรงเรียนมีครูแกนนําด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยร้อยละ 3  
3. โรงเรียนมีนักเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยร้อยละ 3  
4. โรงเรียนทุกแห่งมีจํานวนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพอย่างน้อย 3 เครือข่ายภายใน      

ปีการศึกษา 2559 
5. มีต้นแบบความสําเร็จด้านสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการขยายผลอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 เร่ือง 
6. สัดส่วนครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้นทุกปี 

 
ยุทธศาสตร์รอง 3.2 ปลูกฝังคุณธรรม เสริมปัญญา ฝ่าวิกฤต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

วิธีดําเนินการ 
1. โรงเรียนพัฒนาครูและปลูกฝังครูอย่างต่อเนื่องเพื่อนําสู่การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. งานหลักสูตรเพ่ิมเนื้อหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในรายวิชาท่ีมีอยู่ 
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3. งานการเรียนการสอนปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน       
นําศีลธรรมและหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาภายในจิตใจนักเรียนเพื่อลดความต้องการในการบริโภคท่ีเกิน
ความจําเป็นและไม่เบียดเบียนความสมดุลของระบบนิเวศ  

4. โรงเรียนจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์ การใช้
สารเคมี การปล่อยนํ้าท้ิง การท้ิงขยะ และการปล่อยมลพิษอย่างถูกวิธี ความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ       
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของชุมชนและโลก เพื่อพัฒนานักเรียนต้ังแต่เยาว์วัยให้เข้าใจ มีทัศนคติ        
มีค่านิยม มีจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. โรงเรียนนําระบบสื่อสารและเทคโนโลยีมาช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น       
ชุดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เกมสิ่งแวดล้อม เพลงเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อม e-learning เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

6. งานวัดและประเมินผลปรับการวัดและประเมินผลนักเรียน โดยเน้นท่ีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม 
จิตสํานึกและพฤติกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. โรงเรียนร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือเอกชนจัดกิจกรรมหรือจัดค่ายสิ่งแวดล้อมเพื่อฝึกทักษะ 
ฝึกกระบวนการคิด ฝึกการแก้ปัญหา และการปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

เป้าหมายความสําเร็จ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2. โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์รอง 3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

วิธีดําเนินการ 
1. งานอาคารสถานท่ีเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวและบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ใช้นํ้า เพื่อให้ทํางาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดไฟฟ้า และประหยัดนํ้า  
2. โรงเรียน ครูและนักเรียนลดวงจรการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อย

ของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการ 3R (Reduce Reuse Recycle) เช่น ลดการใช้กระดาษ         
ลดการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์พลาสติกและวัสดุย่อยสลายยาก ลดการใช้โฟม ฯลฯ 

3. โรงเรียนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก  
4. โรงเรียนจัดการมลพิษภายในโรงเรียนโดยเน้นการป้องกันควบคู่กับการแก้ปัญหา  
5. วิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์การ 
6. งานการเรียนการสอนนําระบบสื่อสาร สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปัจจุบันมาเป็น

สื่อในการรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายความสําเร็จ 
1. ดําเนินการตรวจสอบการบํารุงรักษาอุปกรณไ์ฟฟ้าและนํ้าตามแผน 
2. ลดปริมาณการใช้กระดาษภายในโรงเรียนลงร้อยละ 10 เทียบกับปีการศึกษา 2556 ภายใน        

ปีการศึกษา 2559 
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3. ลดอัตราการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์พลาสติกและวัสดุย่อยสลายยากอย่างน้อยร้อยละ 10 
เทียบกับปีการศึกษา 2556 ภายในปีการศึกษา 2559 

4. ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีย่อยสลายง่ายและวัสดุธรรมชาติแทนพลาสติกและโฟมเพ่ิมมากขึ้น 
5. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
6. โรงเรียนมีพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกอย่างน้อย 1 ชนิด ภายในปีการศึกษา 2559 
7. พื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียนมีสัดส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

 8. ระดับความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง นักเรียนต่อกลิ่นและมลพิษทางอากาศภายในโรงเรียน    
อยู่ในระดับดีมาก  

 
ยุทธศาสตร์รอง 3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย  

วิธีดําเนินการ 
1. โรงเรียนทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพของมาตรการ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการเลือกซื้อ

วัสดุครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
2. โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและพื้นท่ีสีเขียวให้สะอาด ร่มร่ืน 

สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
3. โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและพื้นท่ีสีเขียว โดยรักษาความสมดุล

ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
4. โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพการจําหน่ายอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์ และถูกสุขอนามัย 
5. โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดนํ้าท้ิงและการกําจัดขยะภายในโรงเรียน 
6. โรงเรียนกําหนดหรือแต่งต้ังผู้รับผิดชอบให้ครบทุกด้าน 

   7. มูลนิธิฯ มีระบบการตรวจติดตามความต่อเนื่องด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในเครือฯ   

เป้าหมายความสาํเร็จ 
ร้อยละ 50 ของโรงเรียนในเครือฯ เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบประเด็นสําคัญท่ีได้จากการศึกษาท่ีควรนํามาอภิปรายคือสภาพปัจจุบัน     
สภาพท่ีพึงประสงค์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม และการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน    
ในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ซึ่งสามารถนําไปสู่การบริหารโรงเรียนในเครือ
มูล นิ ธิคณะ เซน ต์คา เบ รียลแห่ งประ เทศไทย เพื่ อ เส ริมส ร้างการ พัฒนาสิ่ งแวดล้อม ท่ี ย่ั ง ยืน                       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป    

 1.  สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ      
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

1.1 สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางท้ังการวางแผน การนําแผน    
ไปปฏิบัติ และการประเมินผล แสดงให้เห็นว่า การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ยังให้ความสนใจ              
ให้ความสําคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไม่มากพอ สอดคล้องกับผลวิจัยของ
ควง มุกสง (2534) ท่ีพบว่า สภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหารและครูอาจารย์
โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางท้ังก่อนวางแผน วางแผน ปฏิบัติตามแผน ติดตามและประเมินผล 
สอดคล้องกับผลวิจัยของขจรเกียรติ มานิกลักษณ์ (2543) ท่ีพบว่า ขั้นกําหนดแผน ขั้นนําแผนไปปฏิบัติ      
ขั้นติดตามประเมินผล แต่ละขั้นตอนอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลวิจัยของกองวิจัยทางการศึกษา 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ., 2545ก) ว่า สถานศึกษาให้ความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วม        
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังไม่มากพอ ครูขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ และยังพบปัญหาด้านความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนเร่ืองสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา          
ด้านการจัดกิจกรรมรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ด้านการบริหารงานสิ่งแวดล้อม              
ในสถานศึกษาและด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา สอดคล้องกับผลวิจัยของคงศักดิ์       
ธาตุทองและงามนิตย์ ธาตุทอง (2550) ว่าโรงเรียนได้ให้ความสําคัญประเด็นสิ่งแวดล้อมศึกษาน้อย         
จากผลการวิจัยของวรรณภา นิติมงคลชัยและเพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ (2010: 188-196) พบประเด็น
ดังกล่าวเช่นกันและมีข้อเสนอแนะว่า การดําเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังในและ
นอกระบบ ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยกําหนดเป็นนโยบาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของโรงเรียน และควรให้ความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรและสามารถเช่ือมโยงนโยบายการจัดทํา
หลักสูตรและเนื้อหาสาระด้านสิ่งแวดล้อมศึกษากับนโยบายการศึกษาแห่งชาติได้ 

1.2 สภาพท่ีพึงประสงค์เพื่อการบริหารโรงเรียนในมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย    
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนอยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และ  
การประเมินผล แสดงให้เห็นว่า บุคลากรคาดหวังให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ยกระดับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม    
ท่ีย่ังยืนให้ถึงระดับมากท่ีสุด ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีท่ีควรขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจัง ต่อเนื่องและย่ังยืนได้ 

1.3 สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนซึ่งเป็นหน้าท่ีหลักของโรงเรียนและเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน
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อยู่ในระดับปานกลางท้ังการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล แสดงให้เห็นว่า งานหลักสูตร 
งานการเรียนการสอน งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯยังบริหารและพัฒนาหลักสูตร    
จัดการเรียนการสอน วัดและการประเมินผลเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ดีเท่าท่ีควร 

 1.4 สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า มีการวางแผน
อยู่ระดับปานกลาง ส่วนการนําแผนไปปฏิบัติและการประเมินผลอยู่ระดับมาก แสดงให้เห็นว่า โรงเรียน      
ในเครือมูลนิธิฯ ให้ความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมมากกว่าการจัดการหรือการพัฒนาคน 

1.5 การบริหารโรงเรียนด้านการวางแผน เพื ่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ ่งแวดล้อมที่ยั ่งยืน       
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ พบว่า อยู่ลําดับตํ่าท่ีสุดท้ังสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ แสดงให้เห็นว่า 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ นําแผนไปปฏิบัติและประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมากกว่าสิ่งที่กําหนดไว้
ในแผน ซึ่งอาจเป็นเพราะโรงเรียนต้องได้รับการประเมินตามกฎหมายกําหนดและได้รับประเมินตามเกณฑ์ 
สมศ. ก็อาจเป็นได้ หรืออาจเป็นเพราะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นภาระงานประจําแต่ไม่ได้เขียนเป็นแผน แต่อย่างไรก็ตามการวางแผนถือเป็นเร่ืองสําคัญอันดับต้นๆ ดังท่ี 
Kast and Rosenzweig (1970: 435-436) กล่าวไว้ว่า การวางแผนเป็นกระบวนการในการพิจารณาตัดสินใจ
ล่วงหน้าว่าจะทําอะไร เมื่อไหร่ และมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติ
อย่างมีแผนย่อมดีกว่าการปฏิบัติแบบไร้แผนเป็นแน่  

  

 2. ความต้องการจําเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน  

   2.1 ความต้องการจําเป็น 
2.1.1 ความต้องการจําเป็นจําแนกตามการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้าง

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน พบว่า การวางแผนเป็นด้านท่ีมีความต้องการจําเป็นมากท่ีสุด สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของปฐมเกียรติ ไชยคํา (2555: 425-432) ท่ีได้วิจัยเร่ืองทฤษฎีฐานรากของโรงเรียนผู้นํา        
การเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน พบว่า ไม่มีการจัดทําแผนพัฒนา  
ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนท่ีเน้นความย่ังยืน ผู้นําขาดจุดเน้นในการสื่อสาร     
ถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับผลการวิจัยของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ., 2545ก) พบว่า พบปัญหาระดับมากในการวางแผน และเสนอแนะว่าโรงเรียน 
ควรให้ความสําคัญในด้านการวางแผนเพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหาร      
ควรสื่อสารถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมถึงการจัดทําแผนงานเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือเอกชน และการจัดทํา
แผนงานเพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานภายนอก เป็นต้น  

2.2.2 ความต้องการจําเป็นจําแนกตามองค์ประกอบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน พบว่า 
การบริหารโรงเรียนเพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าความต้องการจําเป็นอยู่ในลําดับท่ี 1 
ท้ังการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท้ัง 6 งาน  
ให้ความสนใจและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากพอ สอดคล้องกับ
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.,2545ก) พบปัญหาระดับมาก คือ           
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ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเร่ืองสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของคงศักดิ์ ธาตุทอง 
และงามนิตย์ ธาตุทอง (2550) ในการศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไทย 
พบว่า ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูและนักเรียน
อยู่ในระดับน้อย แสดงว่าความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ ของครูและนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับตํ่า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของประสาน ตังสิกบุตร ไพบูลย์ อุปันโน และรัชชุกาญจน์ ทองถาวร (2550) พบว่า 
ความร่วมมือส่วนใหญ่จะเป็นการขอการสนับสนุนด้านทรัพยากรเท่าน้ัน ไมไ่ด้เน้นด้านวิชาการหรือภูมิปัญญา
ชุมชนมากนัก รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันและกับชุมชนอื่น           
ท่ีเกี่ยวข้องแทบจะไม่มีเลย สอดคล้องกับงานวิจัยของปฐมเกียรติ ไชยคํา (2555 :425-432) พบว่า            
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนของสถานศึกษาไม่มีการสร้างการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน และขาดการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งยังไม่บรรลุผลตามแนวคิดของ UNEP (2010: 6-7)  ว่า “นําคนเข้ามามีส่วนร่วม     
ในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม” (Voluntary Approach) เท่าท่ีควร ไม่บรรลุผลตามแนวคิดขององค์การยูเนสโก 
(UNESCO, 2007 : online) ท่ีกล่าวว่า การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนเป็นหน้าท่ีของทุกคน และไม่บรรลุผล
ตามมาตรา 66 และ 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด          
ของประเทศท่ีได้กําหนดให้มีการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบัญญัติไว้ใน ว่า“บุคคลซึ่ง
รวมกันเป็นชุมชนย่อมมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมรวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน” (สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550: 
ออนไลน์)  
 2.2  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ          
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
  2.2.1 การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
ในภาพรวม พบว่า เป็นจุดอ่อนและมีความต้องการจําเป็นมากท่ีสุดท้ังด้านการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ 
และการประเมินผล แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท้ัง 6 งานให้ความสําคัญและให้ความสนใจกับ  
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ โดยมีประเด็นอภิปรายดังน้ี 
           2.2.1.1 การวางแผนเพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า           
เป็นจุดอ่อนและมีความต้องการจําเป็นมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท้ัง 6 งาน ให้ความสําคัญ
และให้ความสนใจไม่เพียงพอ รวมถึงขาดการกําหนดนโยบาย ขาดเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจําปี และ 
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมน้อย จึงเป็นปัญหา           
ในการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ., 2545ก) ผลวิจัย พบปัญหาระดับมาก  
ในด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเร่ืองสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะว่าโรงเรียนควรให้
ความสําคัญในด้านการวางแผนเพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารควรสื่อสารถึง
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมถึงการจัดทําแผนงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือเอกชน และการจัดทําแผนงาน           
เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานภายนอก เป็นต้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ         
ปฐมเกียรติ ไชยคํา (2555: 425-432) ท่ีได้วิจัยเร่ืองทฤษฎีฐานรากของโรงเรียนผู้นําการเปลี่ยนแปลง        
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ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน พบว่า ไม่มีการจัดทําแผนพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนท่ีเน้นความย่ังยืน ผู้นําขาดจุดเน้นในการสื่อสารถึงเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ไม่มีการสร้างการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้แบบพลวัต และ
ขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  

2.2.1.2 การนําแผนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ พบว่า         
มีจุดอ่อนท่ีควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานให้เข้มแข็ง คือ โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การ
ประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมน้อย โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้เข้าใจและมีทักษะ
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
น้อย และโรงเรียนเตรียมครู สถานท่ีและสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมน้อย 
สอดคล้องกับกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ., 2545ก) พบว่า ครูไม่สนใจ   
เข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ และยังพบปัญหาระดับมากในด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
เร่ืองสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับผลวิจัยของประสาน ตังสิกบุตร ไพบูลย์ อุปันโน และรัชชุกาญจน์ ทองถาวร 
(2550) ท่ีพบว่า ความร่วมมือส่วนใหญ่จะเป็นการขอการสนับสนุนด้านทรัพยากรเท่าน้ัน ไม่ได้เน้น          
ด้านวิชาการหรือภูมิปัญญาชุมชนมากนัก รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
ด้วยกัน และกับชุมชนอื่นท่ีเกี่ยวข้องแทบจะไม่มีเลย สอดคล้องกับผลวิจัยของคงศักดิ์ ธาตุทองและงามนิตย์ 
ธาตุทอง (2550) ท่ีพบว่า ครูและนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย แสดงว่า ระดับความร่วมมือ       
ในการทํากิจกรรมต่างๆ ของครูและนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับตํ่ามาก สะท้อนให้เห็นว่า ครูและนักเรียน
ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยสนใจท่ีจะร่วมในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีจัดขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมักจะเป็นเฉพาะกลุ่ม
ผู้ดําเนินการเท่าน้ัน แสดงให้เห็นว่า กระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในวงจํากัด  
   2.2.2 การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า          
ในภาพรวมเป็นจุดแข็งลําดับท่ี 1 และเป็นโอกาสลําดับท่ี 1 ท้ังด้านการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และ  
การประเมิน แสดงให้เห็นว่า การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้ความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
มากกว่าการจัดการหรือการพัฒนาคน และมากกว่าการนําคนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่าย           
ด้านสิ่งแวดล้อม 

3. การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง   
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน    

การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ท่ีย่ังยืน ถือเป็นการดําเนินการท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิง ดังองค์การสิ่งแวดล้อมโลก (UNEP, 2010) กล่าวว่า 
“ควรกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษา อาทิ ยุทธศาสตร์สําหรับการจัดการศึกษาของภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์สําหรับการจัดการศึกษาของชุมชน ยุทธศาสตร์สําหรับการจัดการศึกษาของภาคเอกชน 
ยุทธศาสตร์สําหรับการจัดการศึกษาในระบบ ยุทธศาสตร์สําหรับการจัดการศึกษาของเยาวชน ยุทธศาสตร์
สําหรับการจัดการศึกษานานาชาติ” และ Ellsworth (2000) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา        
จะสําเร็จได้ น้ัน ต้องการยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพท่ีสอดคล้องกับบริบทและ            
ความคาดหวังของสังคม สอดคล้องกับวรรณภา นิติมงคลชัยและเพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ (2010) ได้กล่าวว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยนํามากําหนดไว้ในนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
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เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของโรงเรียน สอดคล้องกับการประชุมสมัชชาคณะเซนต์คาเบรียล คร้ังท่ี 31 (BSG, 2011)                    
ท่ีมีข้อเรียกร้องข้อหน่ึงว่า ให้สมาชิก 15 แขวงใน 32 ประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและระดับโลก โดยหาแนวทางใหม่อย่างสร้างสรรค์ เช่น นําเสนอโครงสร้าง 
นโยบาย หรือยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ด้วยเหตุน้ี จึงมีความจําเป็นในการพัฒนายุทธศาสตร์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ    
เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนในอนาคต แม้ว่ามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยได้นําการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมากําหนดไว้ในเป้าหมาย และคุณค่าหลักในแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ 
(พ.ศ.2553-2558) เพื่อเป็นทิศทางใหโ้รงเรียนในเครือมูลนิธิฯนําไปปฏิบัติ แต่ทว่าในแผนยุทธศาสตร์ฯ ยังไม่มี
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน จึงเป็นสิ่ง ท่ีจําเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ          
เพื่อให้สามารถอยู่รอด ม่ันคงและย่ังยืน 
 จากการศึกษาความต้องการจําเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน            
ตามกรอบแนวคิดการวิจัยข้างต้น เพื่อนํามาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ      
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน อันประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก 12 ยุทธศาสตร์รอง       
55 วิธีดําเนินการ 41 เป้าหมายความสําเร็จโดยเรียงลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์ตามความต้องการ
จําเป็น ซึ่งขอนําเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีน่าสนใจมาอภิปราย ดังน้ี 
 3.1 ยุทธศาสตร์หลักท่ี 1 :  ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  

 ผลการวิจัย พบว่า การวางแผนมีจุดอ่อนท่ีควรได้รับการปรับปรุงมากท่ีสุด คือ การมี      
ส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงาน องค์การภาครัฐหรือเอกชนเข้ามาร่วมวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อย รวมถึงมีการวางแผน       
เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมน้อย สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของปฐมเกียรติ ไชยคํา (2555) พบว่า โรงเรียนไม่มีการจัดทําแผนพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนท่ีเน้นความย่ังยืน ผู้นําขาดจุดเน้นในการสื่อสารถึงเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ไม่มีการสร้างการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน และขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของคงศักดิ์ ธาตุทองและงามนิตย์ ธาตุทอง (2550) พบว่า ครูและนักเรียนเข้ามา
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ผู้เข้าร่วมมักจะเป็นเฉพาะกลุ่มผู้ดําเนินการเท่าน้ัน แสดงให้เห็นว่า กระบวนการ
ด้านสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในวงจํากัด คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้ามามีส่วนร่วม สอดคล้องกับกองวิจัยทางการศึกษา 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ., 2545ก) พบปัญหาระดับมากในด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนเร่ืองสิ่งแวดล้อม จึงส่งผลให้การพัฒนาสิ่งแวดล้อมขาดประสิทธิภาพ จึงนําบางยุทธศาสตร์รอง        
มาอภิปรายดังน้ี 

 3.1.1 ยุทธศาสตร์รองท่ี 1.1 วางแผนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นยุทธศาสตร์ประเภท WT โดยการกําจัดจุดอ่อน คือ การวางแผน โดยการนําผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์การภาครัฐหรือเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพื่อทําให้การวางแผน     
มีพลังท่ีจะนําสู่การเปลี่ยนแปลงต่อไป รวมถึงช่วยให้เกิดภาคีความร่วมมือ เกิดการมีส่วนร่วมและเครือข่าย   
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโรงเรียนวางแผนให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจและ      
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ร่วมรับผิดชอบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สอดคล้องกับ ศุภาพร  ผิวงาม (2549) ว่าควรสร้าง
จิตสํานึกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ
โรงเรียนควรวางแผนการจัดต้ังเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และรูปแบบเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน หน่วยงาน องค์การ
ภาครัฐหรือเอกชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
    3.1.2 ยุทธศาสตร์รองท่ี 1.3 ออกแบบการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ    
เป็นยุทธศาสตร์ประเภท SO ซึ่งเป็นการรุกไปข้างหน้า ด้วยการนําโอกาสท่ีมีมาพัฒนาจุดแข็ง โดยใช้วิธีดําเนินการ
ของการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและการศึกษาตลอดชีวิต จัดทําแผนพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สามารถการออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อนําสู่การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมให้ครอบคลุมการปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ออกแบบแผนผังของโรงเรียนโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน พร้อมท้ังจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีชีวิต และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้ังน้ี          
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมควรสร้างความตระหนักและจิตสํานึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
และในอนาคตของนักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้อง โดยเช่ือมโยงกับความรู้ความเข้าใจต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและเศรษฐกิจโลก สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ และการเข้าใจวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนและประเทศ จากวิธีดําเนินการท่ีกล่าวมาได้ให้ความสําคัญต่อผู้บริหารโรงเรียนและนโยบาย        
ด้านสิ่ งแวดล้อมในระดับมูลนิ ธิฯ และให้ความสําคัญต่อการออกแบบการจัดการความรู้ (KM)                
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบท่ีสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทและ     
ความคาดหวังของสังคม ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Addington (2011) ท่ีศึกษาเร่ือง
การศึกษากับการพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกา: มุมมองการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เนื้อหาของหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางสําหรับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนของประเทศ ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของการพัฒนา 
และจําเป็นต้องนํากลไกท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ        
มาเช่ือมโยงเข้าด้วยกันและนําไปสู่การปฏิบัติ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างทางวัฒนธรรมเป็น
กลไกท่ีนําไปสู่การบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์เหล่าน้ี ชุมชนจําเป็นต้องประยุกต์ใช้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและจัดลําดับความสําคัญตามกรอบของการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณภา 
นิติมงคลชัยและเพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ (2010: 188-196) ได้วิจัยอนาคตภาพแนวทางการดําเนินงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2550-2559) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้
ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยกําหนดเป็นนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน และต้อง      
ให้ความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรและสามารถเช่ือมโยงนโยบายการจัดทําหลักสูตรและเนื้อหาสาระ       
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษากับนโยบายการศึกษาแห่งชาติได้ และสอดคล้องกับ Ellsworth (2000) กล่าวว่า      
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจะสําเร็จได้น้ัน ต้องการยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ              
ท่ีสอดคล้องกับบริบทและความคาดหวังของสังคม  
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 3.2 ยุทธศาสตร์หลักท่ี 2 : ยกระดับการกํากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
ท่ีย่ังยืน  

 ผลการวิจัย พบว่า การประเมินผลมีจุดอ่อนท่ีควรได้รับการปรับปรุงมากท่ีสุด คือนักเรียน   
มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ดิน พลังงาน สัตว์ป่าและสัตว์สงวน นํ้าและแหล่งนํ้าน้อย นักเรียน 
ท้ิงขยะไม่ถูกวิธี โรงเรียนมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนงาน โครงการและกิจกรรมไม่ครอบคลุม    
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยภายนอกคือองค์การภาครัฐหรือเอกชนเข้ามาประเมินโรงเรียนน้อย 
มูลนิธิฯ เข้ามาประเมินแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อย 
จึงส่งผลให้การพัฒนาสิ่งแวดล้อมขาดประสิทธิภาพ จึงนําบางยุทธศาสตร์รองมาอภิปรายดังน้ี 
    3.2.1 ยุทธศาสตร์รองท่ี 2.2 วิจัยและพัฒนาการประเมินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้คงอยู่
ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป เป็นยุทธศาสตร์ประเภท WT ดําเนินการด้วยการพัฒนาฐานให้เข้มแข็งด้วยการกําจัด
จุดอ่อน คือนักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย นักเรียนมีพฤติกรรม 3R น้อย 
และเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยงานมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ ทําการวิจัยและพัฒนา
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และงานมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ
เข้ามาประเมินโรงเรียนปีละ 1 คร้ัง รวมถึงใหโ้รงเรียนมีระบบประกันคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก 
มีระบบการกํากับติดตามด้านสิ่งแวดล้อมท้ังจากงานประกันคุณภาพของโรงเรียนซึ่งตรวจประเมินเป็นระยะๆ
ตามปฏิทินการตรวจประเมินของโรงเรียนและรายงานใน SAR  พร้อมท้ังรับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม   
จากงานมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ สําหรับการประเมินภายนอกน้ัน โรงเรียนเชิญ
องค์การภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 

 3.2.2 ยุทธศาสตร์รองท่ี 2.3 ปรับรูปแบบการประเมินผลเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์ประเภท WO เป็นการนําโอกาสท่ีมีมาช่วยกําจัดจุดอ่อน โดยการปรับการวัดและ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้เคร่ืองมือวัดท่ีหลากหลาย โดยเน้นท่ีการวัดทัศนคติ 
ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสามารถวัดความสําเร็จ
ของการเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนค่านิยม และเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของ 
UNESCO (1997) ท่ีว่า การปฏิรูปโครงสร้างประการหน่ึงคือ การเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินผลนักเรียน    
โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายบนหลักการของผลลัพธ์การเรียนรู้สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 3.3 ยุทธศาสตร์หลักท่ี 3 : ปรับกระบวนทัศน์การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม    
ท่ีย่ังยืน  

 ผลการวิจัย พบว่า การนําแผนไปปฏิบัติมีจุดอ่อนท่ีควรได้รับการปรับปรุงมากท่ีสุด คือ 
โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านพลังงาน
น้อย โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึก และ
พฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า รวมถึงมูลนิธิฯ มีนโยบาย
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไม่ชัดเจน จึงส่งผลให้          
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมขาดประสิทธิภาพ จึงนําบางยุทธศาสตร์รองมาอภิปรายดังน้ี 
  3.3.1 ยุทธศาสตร์รองท่ี 3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นยุทธศาสตร์ประเภท WT ด้วยการกําจัดจุดอ่อนและนําภาวะคุกคามเข้ามาใช้ โดยมีวิธีดําเนินการ เช่น พัฒนา
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เป็นโรงเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน พัฒนาครูแกนนําและนักเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนา
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีโรงเรียนมีอยู่ให้มีคุณภาพมากขึ้น สร้างเครือข่ายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมโดยโรงเรียน
จัดทําความร่วมมือ(MOU) กับองค์การต่างๆ อาทิ องค์การภายนอกท่ีส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนอาชีวศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ UNESCO (UNESCO, 
2005 อ้างถึงในพฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์,2553: 78) ท่ีกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของทศวรรษแห่งประชาชาติว่าด้วย
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนหรือ DESD ในข้อท่ี 2 ว่าสนับสนุนการประสานงานการสร้างเครือข่าย     
การแลกเปลี่ยน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
สอดคล้องกับ อภิญญา แก้วช่ืน (2549: 300) ท่ีได้ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาท่ีย่ังยืน พบว่า ใช้หลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน 4 ประการ หน่ึงในน้ันคือ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ นอกจากน้ีได้นําเสนอวิธีดําเนินการในยุทธศาสตร์รองท่ี 3.1 เพ่ิมเติมคือ ให้โรงเรียน
สร้างแรงจูงใจ เสริมพลังอํานาจ กระตุ้นและให้รางวัลครู นักเรียนและผู้ปกครองในการเข้ามามีส่วนร่วมและ
เป็นเครือข่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
   3.3.2 ยุทธศาสตร์รองท่ี 3.2 ปล ูกฝ ังค ุณธรรม เสร ิมป ัญญา ฝ ่าว ิกฤต เป ็นม ิตร              
กับสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์ประเภท WO เป็นการนําโอกาสท่ีมีมาช่วยกําจัดจุดอ่อน โดยมีวิธีดําเนินการ เช่น 
พัฒนาครูและปลูกฝังครูอย่างต่อเนื่องเพื่อนําสู่การพัฒนานักเรียน ด้วยการนําศีลธรรมและหลักธรรม      
ทางศาสนามาพัฒนาจิตใจนักเรียนเพื่อให้ลดการบริโภคเกินความจําเป็นและลดการปล่อยของเสียมาทําลาย
สิ่งแวดล้อม ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อเสริมปัญญา นําระบบสื่อสารและเทคโนโลยีท่ีเป็นโอกาส     
จากสภาพแวดล้อมภายนอกเข้ามาช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้และฝึกกระบวนการแก้ปัญหา รวมถึงจัดการ
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผลิตสื่อและนวัตกรรม       
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือเอกชนจัดกิจกรรมหรือจัดค่ายสิ่งแวดล้อม  
เพื่อฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด ฝึกการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม และการปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และย่ังยืน สอดคล้องกับจากผลการวิจัย ของ ประสาน ตังสิกบุตร ไพบูลย์ อุปันโน และรัชชุกาญจน์         
ทองถาวร (2550) ท่ีศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไทยในพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบน พบว่า โรงเรียนยังไม่มีการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม     
ได้ตรงตามหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา ไม่ให้ความสนใจอย่างจริงจังท่ีจะพัฒนาครูให้ปฏิบัติกิจกรรม       
อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและจริงจัง สอดคล้องกับ ศุภาพร ผิวงาม (2549) ท่ีศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม      
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า กลุ่มครูมีความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม         
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่ประสบผลสําเร็จ
เท่าท่ีควร นอกจากน้ีในยุทธศาสตร์ได้เสนอวิธีดําเนินการให้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้
มากกว่าการสอน สอดคล้องกับแนวคิด UNESCO (1997) ท่ีเสนอว่า การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนจะต้อง
มุ่งเน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน สอดคล้องกับ โสมฉาย บุญญานันต์ (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาทฤษฎี
โปรแกรมการปลูกฝังจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม: การวิจัยพหุเทศะกรณีเพื่อการออกแบบและประเมินโครงการ 
พบว่า โปรแกรมปลูกฝังจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อมท่ีประสบความสําเร็จอย่างย่ังยืนต้องมี 4 องค์ประกอบหลัก 
คือ การร่วมมือและการรวมพลังของภาคี 3 ฝ่าย ได้แก่ บ้าน โรงเรียนและศาสนา 2.รูปแบบการจัดกิจกรรม        
การเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย มีการบูรณาการเนื้อหาวิชา และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
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และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 3.การปลูกฝังเร่ืองภูมิปัญญาอาชีพในท้องถิ่นท่ีเป็นการอยู่อาศัยอย่างพ่ึงพิงกับ
ธรรมชาติ 4.การปลูกฝังให้นักเรียนรู้วิธีอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปกับมีจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม 
  3.3.3 ยุทธศาสตร์รองท่ี 3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์
ประเภท SO หัวใจสําคัญของยุทธศาสตร์น้ีคือ พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมองค์การและพัฒนาให้เป็นค่านิยมท่ีติดตัว
นักเรียนไปตลอดชีวิต 
 3.4 ยุทธศาสตร์ท่ีค้นพบได้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ สะท้อนถึงการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท้ังครบทุกมิติ คือ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและ
จิตใจตามเป้าหมายของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (มซค., 2552 : 19) และ
สะท้อนถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนของสํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล ประจํากรุงโรม ประเทศอิตาลี 
(BSG, 2011: 29-34) ท่ีชัดเจนในยุทธศาสตร์รองท่ี 3.2 คือ“ปลูกฝังคุณธรรม เสริมปัญญา ฝ่าวิกฤต เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม” โดยการนําหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาจิตใจเพื่อการรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงธรรม
ตามปรัชญาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (มซค., 2552 : 19) เสริมปัญญาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสํานึก     
มีทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยความวิริยะอุตสาหะตาม         
อัตลักษณ์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ รวมถึงการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อมตามนโยบายสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนของสํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล (BSG, 2011: 29-34)
นอกจากน้ีแสดงให้เห็นถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ สําหรับยุทธศาสตร์รองท่ี 1.1 วางแผนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วม
และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์รองท่ี3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์รองท่ี 2.1 กํากับติดตามและประเมินผลเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ
โลกตามนโยบายการสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนของสํานักงานใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล (BSG, 2011: 29-34) 

3.5 จากปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมท่ียังคงมีอยู่ในปัจจุบัน และนับวันจะย่ิงทวีความรุนแรง        
ขึ้นเร่ือย ๆ อันมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจาก “คน” เป็นผู้ก่อปัญหาและ “คน” เป็นผู้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุน้ีแผนปฏิบัติการท่ี 21 จึงได้เสนอทางรอดว่า “การศึกษาเป็นปัจจัยท่ีสําคัญ              
ในการเสริมสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียนต้องมีจุดมุ่งหมาย           
ในการเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความตระหนักในปัญหาอันเกิดจากการพัฒนา มีทักษะและ
พฤติกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในทุกรายวิชา” (Ontario 
Learning for Sustainability Partnership [OLSP],1996) ดังน้ันบทบาทของโรงเรียนในปัจจุบันซึ่งอยู่ใน         
ยุคโลกาภิวัตน์และยุคสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมท่ีขับเคลื่อนด้วยความรู้ โรงเรียนควรมีบทบาทสําคัญ     
ในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสังคม โดยใช้กระบวนการบริหารอย่างครบวงจรต้ังแต่         
การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้กระบวนการออกแบบ
หลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร เพื่อสามารถจัดการศึกษาแนวใหม่ท่ีมุ่งเน้น      
การจัดการเรียนรู้และปลูกฝังให้นักเรียนรุ่นปัจจุบันรู้จักคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ปัญหาและการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยคํานึงถึงคนรุ่นต่อไป จากข้อค้นพบ        
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ในการวิจัยคร้ังน้ี ทําให้ได้มาซึ่ง 3 ยุทธศาสตร์หลัก 12 ยุทธศาสตร์รอง 55 วิธีดําเนินการ 41 เป้าหมาย
ความสําเร็จ อันเป็นส่วนหน่ึงของการเสนอทางรอดและการเสนอแนวทางเชิงรุกท่ีจะสามารถนําไปใช้
ประโยชน์สําหรับประธานมูลนิธิฯ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ผู้อํานวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อํานวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในการบริหารและขับเคลื่อนโรงเรียน         
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน เพื่อให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมค่อย ๆ ลดลงและเพ่ิมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และประการสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําให้การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนบรรลุผล คือ สามารถ   
นํายุทธศาสตร์มาพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ 
ค่านิยม ความตระหนักรู้ จิตสํานึก และพฤติกรรมในการเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยมี 2 สาระสําคัญคือ ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ และ

ข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 จากผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจ ุบ ันของการบริหารโรงเร ียนในเครือมูลนิธิฯ             

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอยู่ในระดับปานกลางท้ังการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และ    
การประเมินผล ดังน้ันเพื่อให้การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน       
จึงขอเสนอแนะดังน้ี 

     1.1.1 ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯควรพัฒนาผู้อํานวยการโรงเรียนในฐานะเป็นผู้นําสูงสุดของ
โรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม           
ท่ีย่ังยืน 

 1.1.2 ผู้อํานวยการโรงเรียนควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยกําหนดเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน รวมถึงเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนและ         
นํายุทธศาสตร์ฯ ไปใช้พัฒนาครู นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 1.1.3 ผู้อํานวยการโรงเรียนควรให้ความสําคัญในการพัฒนาครูอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและ
จริงจัง เพื่อให้ครูสามารถพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมในการเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนและ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

1.2 จากผลการวิจัย พบว่า การวางแผนอยู่ลําดับตํ่าท่ีสุดท้ังสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ 
จึงขอเสนอแนะสํานักผู้อํานวยการท่ีรับผิดชอบงานนโยบายและแผน ควรให้ความสําคัญกับการวางแผน     
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนของโรงเรียน โดยศึกษายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน และทําความเข้าใจยุทธศาสตร์ฯ เป็นอย่างดี เพื่อนําไปสู่       
การทบทวนนโยบายและแผนของโรงเรียน รวมถึงนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียนในแต่ละ    
ปีการศึกษา 

1.3 จากผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อปลูกฝัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นหน้าท่ีหลักของโรงเรียนและเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนอยู่ในระดับปานกลางท้ังการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล ซึ่งยังไม่บรรลุผล
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ตามแนวคิด UNESCO (1997) ท่ีว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญและเป็นความหวังท่ีดีท่ีสุดท่ีจะพัฒนาคน         
เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน จึงขอเสนอแนะดังน้ี  

  1.3.1 งานหลักสูตรควรทบทวนการออกแบบหลักสูตรท่ีใช้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย     
การจัดทําจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม และการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน และส่งเสริม
ประสบการณ์การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

1.3.2 งานการเรียนการสอนควรพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดทําแผนการเรียนรู้      
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเตรียมสื่อการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้
ความสําคัญกับการเรียนรู้มากกว่าการสอน การจัดทําแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตจริง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักรู้ถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังแนวคิดท่ีว่าการเรียนต้องเรียนไปเพื่อแก้ปัญหาสังคม 
เปลี่ยนแปลงสังคมและพัฒนาสังคม อย่างไรก็ตามการเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างเดียวก็คงไม่พอ     
เพราะอาจแก้ปัญหาไม่ไหวเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมก็มีมากขึ้นเร่ือยๆ ดังน้ันเรียนแล้วต้องไปแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมหรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ีการจะเปลี่ยนแปลงค่านิยมไม่ใช่โดยการสอนด้วยวิธีธรรมดา
หรือการสอนแบบบรรยาย แต่เป็นการสอนด้วยประสบการณ์และการทํากิจกรรม การเปลี่ยนแปลงให้มี
ค่านิยมใหม่ต้องเปลี่ยนท่ี “จิตสํานึก” โดยต้องใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อนักเรียนจะเรียนรู้ปัญหาและ   
การแก้ปัญหาสังคม และมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมควบคู่ประโยชน์ส่วนบุคคล เป็นต้น 

 1.3.3 งานวัดและประเมินผลควรปรับเปลี่ยนวิ ธีการประเมินผลและเคร่ืองมือ           
การประเมินผลท่ีหลากหลาย โดยคํานึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ท้ังน้ีเพื่อสามารถวัดและ   
แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีน่าเช่ือถือว่า นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม ตระหนักรู้จิตสํานึก
และพฤติกรรมในการเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  

1.4 จากผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวม           
มีความต้องการจําเป็นมากท่ีสุด และมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อนท้ังการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ 
และการประเมินผล จึงขอเสนอแนะว่า 

 1.4.1 ผู้อํานวยการโรงเรียนควรนําการบริหารแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นหลักการหน่ึงของ    
หลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้กับการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน สอดคล้องกับ
ทฤษฎีองค์การเชิงระบบความร่วมมือของ Barnard (1938) สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของ Argyris (1964) สอดคล้องกับหลักการการมีส่วนร่วมของ Likert (1961) และสอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในมาตรา 66 และควรนําการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาปรับใช้กับการบริหาร
โรงเรียนให้ครบกระบวนการบริหารต้ังแต่การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลให้มากขึ้น 

 1.4.2 ผู้อํานวยการโรงเรียนควรทบทวนนโยบายและแผนของโรงเรียนเกี่ยวกับการมี      
ส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมท้ังระบบ รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

 1.4.3 สํานักผู้อํานวยการท่ีรับผิดชอบงานนโยบายและแผนควรมีการดําเนินการเพื่อการมี
ส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบกระบวนการบริหารต้ังแต่การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และ
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การประเมินผลแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และควรปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีท่ีหลากหลาย รวมท้ังประเมินผลเป็น 3 ระยะตามแนวคิดของUNEP 
(2010:19) ประกอบด้วย การประเมินผลก่อนดําเนินการ การประเมินผลระหว่างดําเนินการ และ            
การประเมินผลหลังดําเนินการ 

1.5 ลักษณะการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม        
ท่ีย่ังยืนในปัจจุบัน มีข้อสังเกตว่า ส่วนใหญ่ยังเป็นการบริหารภายในโรงเรียนท่ีแยกส่วนหรือแยกกันทํา         
ขาดการบริหารแบบองค์รวมหรือบูรณาการระหว่างงานหลักสูตร งานการเรียนการสอน งานวัดและ
ประเมินผล งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานท่ี และงานโภชนาการเท่าท่ีควร จึงขอเสนอแนะว่า       
การเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาควรเปลี่ยนท่ีลักษณะการบริหารการศึกษาให้เป็นการบริหารท่ีเน้น   
องค์รวมให้มากขึ้น คือควรนําการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนมาเป็นเป้าหมายของโรงเรียน และผู้รับผิดชอบ  
ท้ัง 6 งานควรร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกันตัดสินใจและร่วมกันรับผิดชอบไปในทิศทางเดียวกัน และทําไป
พร้อมกัน โดยลดความซ้ําซ้อนด้วยการแบ่งความรับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วม  

1.6 จากยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ท่ีย่ังยืนฉบับสมบูรณ์ ขอเสนอแนะให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ควรนําประเด็นสําคัญต่อไปน้ีมาพิจารณา    
เพื่อดําเนินการเป็นลําดับต้นๆ ดังน้ี 

 1.6.1 โรงเรียนควรนํามาตรฐานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนของมูลนิธิฯท่ีจะจัดทําขึ้น 
นํามาเป็นเป้าหมายหน่ึงของโรงเรียน พร้อมท้ังนํามาตรฐาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเกณฑ์การประเมินของ
มาตรฐานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนของมูลนิธิฯ ระบุในแผนงานและโครงการของแผนปฏิบัติการประจําปี
ในแต่ละปีการศึกษา รวมถึงระบุว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบและหน่วยงานใดเป็น
หน่วยงานร่วมอย่างชัดเจน 
   1.6.2 โรงเรียนควรวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดการเป็นโรงเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม 
ครูแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม และนักเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม 
   1.6.3 โรงเรียนควรขับเคลื่อนสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนให้มีประสิทธิภาพ         
มากย่ิงขึ้นน้ัน โดยเข้าร่วมเป็นเครือข่ายหรือร่วมโครงการกับองค์การประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมฯของบริษัท เอเช่ียน ฮอนด้า มอเตอร์ จํากัด หรือโครงการโรงเรียน   
สีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานของการไฟฟ้า
นครหลวง หรือ โครงการโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคนของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจ
และผลิต จํากัด 
   1.6.4 โรงเรียนควรออกแบบการจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ    
เอื้อต่อการศึกษาตลอดชีวิต ควรมีผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นท่ีปรึกษาและนิเทศ
เป็นประจําและสมํ่าเสมอ  
   1.6.5 โรงเรียนควรมีการออกแบบแผนผังโรงเรียนและควรออกแบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยคํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และควรมีผู้เช่ียวชาญหรือวิศวกร       
เฉพาะทางเข้ามาร่วมศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า การใช้เคร่ืองปรับอากาศ 
การใช้นํ้า การใช้ลิฟต์ การจัดการขยะ การบําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น  
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        2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทาํวิจัยคร้ังต่อไป 
จากข้อค้นพบในการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยดังท่ีกล่าวมาข้างต้น รวมถึงการบริหาร

โรงเรียนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน และเป็นการต่อยอดงานวิจัยฉบับน้ี        
ขอเสนอแนะหัวข้อการวิจัยคร้ังต่อไปดังน้ี 
 2.1 ควรมีการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนท่ีเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ท่ีย่ังยืน 

 2.2 ควรมีการวิจัยรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

      2.3 ควรมีการวิจัยรูปแบบโรงเรียนท่ีพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม       
ท่ีย่ังยืน 

      2.4 ควรมีการวิจัยการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
 2.5 ควรมีการวิจัยยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาเพื่อเสริมสร้าง

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน       



รายการอ้างอิง 

 

ภาษาไทย  

กรีนพีซ. ประวัติกรีนพีซ. [ออนไลน์].ปี 2553 แหล่งท่ีมา: http://www.greenpeace.org/seasia/th/ 
about/history/  [25 กุมภาพันธ์ 2555] 

การไฟฟ้านครหลวง. แบบประเมินการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน (Grading 
Questionnaire). กรุงเทพฯ: การไฟฟ้านครหลวง, 2553.  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. คู่มือปฏิบัติสําหรับโรงเรียนสู่การพัฒนาเป็น “โรงเรียนสีเขียว”.  
กรุงเทพฯ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย, 
2555ก. 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. แบบประเมินการดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อยกระดับเป็น 
 โรงเรียนสีเขียว. กรุงเทพฯ: กองเสริมสร้างทัศนคติ ฝ่ายบริหารและแผนงานดา้นการใช้ไฟฟ้า      
  การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย, 2555ข. 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. โครงการขยายเครือข่ายหอ้งเรียนสีเขียว. [ออนไลน์]. 2550. แหล่งท่ีมา: 
http://glr.egat.co.th/glrnetwork.php [25 กุมภาพันธ์ 2555] 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. โครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวมุ่งสูโ่รงเรียนสีเขียว. [ออนไลน์]. 
2552 แหล่งท่ีมา: http://glr.egat.co.th/greenschool-2.php [25 กุมภาพันธ์ 2555] 

เกียรติวรรณ อมาตยกุล. หยุดโลกร้อนด้วย Prout. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 2551. 
ขจรเกียรติ มานิกลักษณ์. กระบวนการวางแผนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน     

  การประถมศึกษาจงัหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543.  

คงศักดิ์ ธาตุทองและงามนิตย์ ธาตุทอง. การศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาท่ีเหมาะสมกบับริบทของ
โรงเรียนไทย. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,สํานักงาน. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559).   
            จํานวน 2,000 เล่ม, พิมพ์คร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2545. 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สํานักงาน. การพัฒนาท่ีย่ังยืนในบริบท 
 ไทย. ในเอกสารประกอบการประชุมประจําปี 2546 การพัฒนาท่ีย่ังยืน. 30 มิถุนายน  
 2546 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี, 2546. 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สํานักงาน. คู่มือยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ท่ีย่ังยืนสําหรับประเทศไทย. [ออนไลน์]. 2551. แหล่งท่ีมา: http://www.nesdb.go.th  
 [27 กุมภาพันธ์ 2555] 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สํานักงาน. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
 สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559). กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
 การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554.  
 



255 

 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สํานักงาน ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อม 
 ไทยและสถาบันคีนันแห่งเอเชีย. คู่มือการจัดทําตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ 
 ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
 สังคมแห่งชาติ, 2547 (อัดสําเนา) 
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, มูลนิธิ. แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง 
 ประเทศไทย ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2553-2558). กรุงเทพฯ: แปลน พร้ินต้ิง, 2552. 
คมชัดลึก, หนังสือพิมพ์. สถิติสิง่แวดล้อม20ปีผ่านก่อนถึงริโอ+20. [ออนไลน์]. 2552. แหล่งท่ีมา: 

http://www.komchadluek.net [31 สิงหาคม 2555] 
ควง มุกสง. การศึกษากระบวนการวางแผนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
              จังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2534. 
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 
 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เล่มท่ี 19. [ออนไลน์]. 2538. แหล่งท่ีมา: 

 http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/ book.php?book=19&page=main  
  [10 มีนาคม 2555]  

จารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล. การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ. [ออนไลน์]. 2549. แหล่งท่ีมา: 
http://lopburi.dlt.go.th/downloads/doc/2.ppt [15 กรกฎาคม 2555] 

จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จาํกัด (มหาชน), บริษัท. โครงการประกวดนวัตกรรมจัดการ
นํ้าด้วย 3R. [ออนไลน์]. 2554. แหล่งท่ีมา: http://www.eastwater.com [10 มีนาคม 2555] 

เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด, บริษัท. 50 ปีเชฟรอนประเทศไทย พลังใจ พลังคน. 
 [ออนไลน์]. 2555. แหล่งท่ีมา: http://www.chevronthailand.com/ publication/news/ 

2012/27.asp  [16 สิงหาคม 2555] 
ดนัย  กิติภรณ์. ดัชนีช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวง. กรมควบคุมมลพิษ. แผนจัดการมลพิษพ.ศ.2555-2559. 
 จํานวน 1,000 เล่ม. กรุงเทพฯ: กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ, 2555ก. 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวง. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. วันสิ่งแวดล้อมโลก      

และคําขวัญ ประจําปี พ.ศ.2528-พ.ศ.2555. [ออนไลน์]. 2555ข. แหล่งท่ีมา: 
http://www.deqp.go.th/index.php?option=com_content&view =article&id=19710%3A-2528-
2544&catid=9%3A2010-02-04-06-16-58&Itemid=45&lang=th [8 สิงหาคม 2555]  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวง. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม. แผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2555-2559. กรุงเทพฯ: 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555ค.  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวง. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
              สิ่งแวดล้อม.แผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย, 2547. 



256 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวง. กรมควบคุมมลพิษ ฝ่ายตรวจและบังคับการ.  
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535. จํานวน 2,000 เล่ม, 
 พิมพ์คร้ังท่ี 4.  กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552 (อัดสําเนา) 
ธงชัย สมบูรณ์. การศึกษา : วาทกรรมการพัฒนาท่ีย่ังยืน. วารสารรามคําแหง 23 (มกราคม- 
 มีนาคม 2549): 133-138. 
ธงชัย สันติวงษ์. การวางแผน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช, 2536. 
นงลักษณ์  วิรัชชัย และสุวิมล  ว่องวานิช. การสังเคราะห์งานวจิัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมาน 
 และการวิเคราะห์เนื้อหา = A synthesis of research in education using meta-analysis and   
              content analysis. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี,  
 2542. 
นินาวาลย์  ปานากาเซ็ง แมงกาจิ. การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนของโรงเรียนเอกชน 
 สอนศาสนาอิสลามในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, 
 สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551. 
บุญส่ง  หาญพานิช. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย.  

วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. 

ปกรณ์  ปรียากร. การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร้างความสําเร็จ = Critical success 
factors in effective project implementation. พิมพ์คร้ังท่ี 7 กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2548. 

ปฐมเกียรติ ไชยคํา. ทฤษฎฐีานรากของโรงเรียนผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   
    ในโรงเรียนและชุมชน. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ  

คร้ังท่ี 14 “วิจัยทางการศึกษา พลังพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน”,  หน้า 425-432. 1-2 มิถุนายน 
2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ, 2555. 

ประยูร ศรีประสาธน์. พัฒนาการทฤษฎีการบริหารและการบริหารการศึกษา. ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พิมพ์คร้ังท่ี 1. 
ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัตใินการบริหารการศึกษา หน่วยท่ี 1-5. นนทบุรี: 
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. 

ประสาน ตังสิกบุตร ไพบูลย์ อุปันโน และรัชชุกาญจน์ ทองถาวร. กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาท่ีเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนไทยในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง). ใน ถอดรหัส
สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนจากงานวิจัย. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2550. 

ประเวศ  วะสี. การศึกษาการพัฒนาท่ีย่ังยืน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2540. 
ผู้จัดการออนไลน์. เปิดรายงาน "โลกร้อน" มนุษย์คือตัวการและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด. [ออนไลน์]. 2550. 

แหล่งท่ีมา: http://www.manager.co.th/Science/ ViewNews.aspx?NewsID=9500000013816 
[31 สิงหาคม 2555] 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). การพัฒนาท่ีย่ังยืน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2543. 
  



257 

 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาท่ีย่ังยืน. พิมพ์คร้ังท่ี 2. 
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหธรรมิก, 2546. 
พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ์.  การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน : พื้นฐานการศึกษาดา้นเศรษฐกิจ 
 สังคมและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์, 2553. 
พลังงาน, กระทรวง. ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (2555-2559). [ออนไลน์]. ปี 2555  
 แหล่งท่ีมา: http://www.energy.go.th/index.php?q=node/8354 [3 มิถุนายน 2555] 
ยุทธนา พรหมณี. การนําแผนสูก่ารปฏิบัติ. [ออนไลน์]. 2547. แหล่งท่ีมา: http://www.pncc.ac.th/pncc/wrod/  

plan.doc [15 กรกฎาคม 2555] 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส์, 2546. 
เลขาธิการสภาการศึกษา, สํานักงาน. “การบรรยายทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความตระหนัก” 
 เร่ืองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์, 2553ก. 
เลขาธิการสภาการศึกษา, สํานักงาน. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552- 
 2561). พิมพ์คร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2553ข. 
โลกสีเขียว, มูลนิธิ. มูลนิธิโลกสเีขียว. [ออนไลน์]. 2550. แหล่งท่ีมา: http://www.greenworld.or.th/about 
  [25 กุมภาพันธ์ 2555]  
วรรณภา  นิติมงคลชัยและเพ็ญแข  ธรรมเสนานุภาพ. อนาคตภาพแนวทางการดําเนินงาน 
 สิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2550-2559).  
 AEE-T Journal of Environmental Education. ปีท่ี 1 เล่มท่ี 2 (2010: 183-201). 
ศิริชัย กาญจนวาส.ี ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม. พิมพ์คร้ังท่ี 6 . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2552. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กองวิจยัทางการศึกษา กรมวิชาการ. การสังเคราะห์การจัดการเรียนการสอน

เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม. [ออนไลน์]. 2545ก. แหล่งท่ีมา: 
http://www.thaiedresearch.org/thaied/index.php [25 กุมภาพันธ์ 2555] 

ศึกษาธิการ, กระทรวง. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ:  
 โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545ข. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551. 
ศาลรัฐธรรมนูญ, สํานักงาน. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. [ออนไลน์].  
 2550. แหล่งท่ีมา: http://www.ombudsman.go.th/10/documents/law/Constitution2550.pdf  
 [25 กุมภาพันธ์ 2555] 
ศุภาพร  ผิวงาม. การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี, 

วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา       
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, มูลนิธิ. เกี่ยวกับมูลนิธิ. [ออนไลน์]. 2551. แหล่งท่ีมา: http://www.tei.or.th/about/ 
 index.html [25 กุมภาพันธ์ 2555] 



258 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, มูลนิธิ. โครงการโรงเรียนพิทักษ์ภูมิอากาศ. [ออนไลน์]. 2549. แหล่งท่ีมา: 
 http://www.thai-sbc.org/project-1.html [25 กุมภาพันธ์ 2555] 
สบพันธ์ ชิตานนท์. เศรษฐกิจเพียงพอ "หนทางสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน". [ออนไลน์]. 2549. แหล่งท่ีมา: 

http://subweb2.dpt.go.th/dpt_kmcenter/index.php?option=comontent&task=view&id= 
12&Itemid=2. [14 กรกฎาคม 2554] 

สมยศ  นาวีการ. การบริหารและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ, 2540. 
สร้างสรรคไ์ทย, สมาคม. เกี่ยวกับตาวิเศษ. [ออนไลน์]. 2552. แหล่งท่ีมา: http://www.magiceyes.or.th/ 
 th /about/index.php [25 กุมภาพันธ์ 2555] 
สุพานี  สฤษฎ์วานิช. การบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2544. 
โสมฉาย บุญญานันต์. การพัฒนาทฤษฎโีปรแกรมการปลูกฝังจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม:การวิจยัพหุเทศะกรณี

เพื่อการออกแบบและประเมินโครงการ. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 

อภิญญา  แก้วช่ืน. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท่ีย่ังยืน, 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549. 
อัลเบิร์ต กอร์. โลกร้อน ความจริงท่ีไม่มใีครอยากฟัง : เปิดโปงวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทางรอดของมวลมนุษย์  
 = An inconvenient truth. แปลโดย คุณากร  วาณิชย์วิรุฬห์. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน. 2553.  
เอเช่ียนฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด, บริษัท. เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการโรงเรียน 
 สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ. [ออนไลน์]. ปี 2555. แหล่งท่ีมา:  
 http://www.hondagreenschool.com [3 มีนาคม 2555] 

 

ภาษาอังกฤษ 

Addington, J.R. Education and Development in Rural Appalachia: An Environmental Education 
Perspective. Doctoral dissertation, Educational Studies, Faculty of The Gladys W. and David 
H. Patton College of Education and Human Services, Ohio University, 2011. 

Argyris, C. Integrating the Individual and Organization. New York: Wiley, 1964 
Barnard, C.I. The Functions of the Executive. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1938 
Brothers of Saint Gabriel. Working Document Towards the 31st General Chapter, Italy: Roma  
 Publication, 2011 
Certo and Peter. Strategic Management : concept and applications. New York: Mcgraw Hill, 1991. 
David, C.D. Rogers. Corporate Strategy and Long Range Planning: A Manager’s Guide.  
 United States: Landis Press, 1973. 
Deming, W.E. The New Economics. Cambridge, MA: MIT Press, 1993. 
Dessler, G. Essentials of Management. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999. 



259 

 

Ellsworth, J.B. Surviving change: A survey of educational change models.  Syracuse,  
 NY: ERIC Clearinghouse on Information and Technology. 2000. 
Fayol, H. Five Functions of Management. [Online]. 1916. Available from : http://www.provenmodels 

.com/3 [2011, August 7] 
Gulick, L. and Urwick, L. Paper on the Science of Administration, Notes on the Theory of Organization. 

New York: Institute of Public Administration, 1936. 
Hellriegel, D. and Slocum, J.W. Management. 5th ed. Massachusetts: Addison-Wesley, 1989. 
Henderson, B.D.  The origin of Strategy.  Harvard Business Review. 67 (1989): 141 
Hicks, H.G. and Gullett, C.R. Management. New York: Mcgraw Hill, 1981. 
International Standards Organization-ISO.  About ISO. [Online]. 2010. Available from:  
 http://www.iso.org/iso/about.htm [2012, February 25] 
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. 13th ed. Boston: 

Harvard Business Press, 1996. 
Kast, F. E. and Rosenzweig, J.E. Organization and Management: A Systems and Contingency Approach. 

Garland, TX : Mcgraw Hill, 1970. 
Keller, G. Academic Strategy : the management revolution in American higher education. Baltimore, 

Md.: Johns Hopkins University Press, 1983. 
Koontz, H. and O’Donnell, C. Principles of management: an analysis of managerial functions. 4th ed. 

New York: Mcgraw Hill, 1968. 
Koontz,  H. and Weihrich,  H.  ESSENTIALS OF MANAGEMENT.  5th ed.  Singapore:  McGraw Hill,  

1990. 
Likert, R. New Patterns of Management, New York: Mcgraw Hill, 1961. 
McNamara, K.H. Fostering Sustainability in Higher Education: A Mixed-Methods Study of 

Transformative Leadership and Change Strategies. Doctoral dissertation, Philosophy in 
Leadership & Change Program, Antioch University, 2008. 

Mintzberg, H. and Quinn, J.B. The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases. 
 4th ed. New Jersey: Prentice – Hall, 2002.  
Ontario Learning for Sustainability Partnership (OLSP) . Learning for Sustainability:  
 Essential Outcomes and Classroom Learning Strategies. Toronto: OLSP, 1996 
Owen, J.M. Program Evaluation forms and Approach. Sydney: Southwood Press, 1993. 
Packard, J.M.E.  Environmental Education and The Dimensions of Sustainability: An Analysis of The 

Curriculum of The Cuyahoga Valley Environmental Education Center. Master’s Thesis, Political 
Science, Faculty of the College of Arts and Sciences, Ohio University, 2007. 

Pearce, J.A. and Robinson R.B. Formulation, Implementation and Control of Competitive Strategy. 11th 
ed. Bloomington, IN: McGraw Hill, 2009. 



260 

 

Robbins, S.P. The Administrative Process. Michigan: Pearson Prentice Hall, 1980. 
Robbins, S.P. and Coulter, M. Management. Chicago: Pearson Prentice Hall, 2008. 
Rosen, R. Strategie Management. London:  Westkey, 1995. 
Rothwell, William J. and Kazanas, H.C. Mastering the Instructional Design Process.  
 San Francisco: Jossey-Bass, 1992. 
Sears, J.B. The Nature of the Administrative Process. New York : McGraw Hill, 1950. 
Segnestam, L. Indicators of Environment and sustainable development: Theories and  
 practical wxperience. [Online]. 2002. Available from: http://siteresources. 
  worldbank.org/INTEEI/936217-1115801208804/20486265/Indicatorsof  
 EnvironmentandSustainableDevelopment2003.pdf [2012, February 25] 
Simon, H.A., Smithburg, D.W. ,and Thompson, V.A. Thompson. Public Administration. New York:      

Alfred Knopf, 1961. 
UNEP. Guidelines on Education Policy for Sustainable Built Environments. Kenya: United Nations 

Environment Programme. 2010. 
UNEP. Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to Rio+20 (1992-2012).  
 Kenya: United Nations Environment Programme. 2011. 
UNESCO. Education for a Sustainable Future: A Transdisciplinary Vision for Concerted  
 Action. Paris: UNESCO, 1997. 
UNESCO. Working Paper: Asia-Pacific Regional Strategy for Education for Sustainable  
 Development. 2nd ed. Bangkok: UNESCO Bangkok, 2005. 
UNESCO. UN Decade of Education for Sustainable Development. [Online]. 2007.  
 Available from : http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001540/154093e.pdf  
 [2012, February 25] 
Wheelen, T. L. and Hunger D. J. Strategic Management and Business Policy. 13th ed. Upper  
 Saddle River, NJ: Pearson. 2012. 
Wohlstetter, A. Analysis and Design of Conflict Systems. in Analysis for Military Decisions. Chicago, IL: 

Rand McNally, 1964. 
Yamane, T. Statistics : An introductory Analysis. 3rd ed. New York: Harper and Row Publication, 1976. 
 
  
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



262 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



263 

 

 

1. แบบสอบถามการวิจัย สาํหรับผู้บรหิารโรงเรียน  
เรื่อง ยุทธศาสตร์การบรหิารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
 

คําชี้แจง    

แบบสอบถามฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
ผลท่ีได้จากแบบสอบถามจะนํามาใช้ในการจัดทํา SWOT Analysis เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คําตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน      
แต่ประการใด ดังน้ันจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบทุกข้อคําถามให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากท่ีสุด  

แบบสอบถามฉบับน้ี มี 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ประกอบด้วย สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงเรียนแห่งน้ี 
และประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารโรงเรียน 
 ตอนท่ี 2  สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ       
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยใช้แบบสอบถาม            
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ   
 ตอนท่ี 3   ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยใช้คําถามปลายเปิด 
   
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 
 

          (ภราดาศักดา  สกนธวัฒน์) 
                        ผู้วิจัย 
               10 มกราคม 2556 
 
 
 
 
 
 

(กรุณาส่งแบบสอบถามคืนกับผู้รับผิดชอบของโรงเรียน ภายในวันจันทร์ท่ี  21  มกราคม 2556) 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย � ลงใน     � ตามความเป็นจริง 

1) สถานภาพ 

� ผู้อํานวยการ            � รองผู้อํานวยการ � หัวหน้าฝา่ยวิชาการ    

� หัวหน้าฝา่ยบริหารท่ัวไป     � หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ    
2) เพศ 

� ชาย             � หญิง  
3) วุฒิการศึกษาสูงสุด 

� มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   � อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า 

� ปริญญาตรี            �  ปริญญาโท               � ปริญญาเอก 
4) อายุ (เศษของปีต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี) 

� 19 - 30 ปี            � 31 – 40 ปี  � 41 – 50 ปี            

� 51 – 60 ปี            � มากกว่า 60 ปี 
5) ระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงเรียนแห่งน้ี (เศษของปีต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี) 

 ����  ไม่เกิน 5 ปี            ����  6 – 10 ปี                 ����  11 – 15 ปี 
����  16 – 20 ปี                     ����  21 ปี ขึ้นไป  

 6)  ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารโรงเรียน (เศษของปีต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น   1 ปี) 
 ����  ไม่เกิน 5 ปี            ����  6 – 10 ปี                 ����  11 – 15 ปี 

����  16 – 20 ปี                     ����  21 ปี ขึ้นไป 

ตอนที่ 2  
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึประสงค์ของการบริหารโรงเรยีนในเครือมูลนิธ ิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพฒันาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
คําชี้แจง : แบบสอบถามน้ี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โปรดทําเคร่ืองหมาย � 
ลงในช่องของระดับคะแนน ซึง่ตรงกับสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ 5 ระดับ ดังน้ี  
 ระดับ 5 หมายถึง   –   มีสภาพปัจจุบันในระดับมากท่ีสุด  

- มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับมากท่ีสุด  
 ระดับ 4 หมายถึง   –   มีสภาพปัจจุบันในระดับมาก 

- มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง   –   มีสภาพปัจจุบันในระดับปานกลาง  

- มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง   –   มีสภาพปัจจุบันในระดับน้อย  

- มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับน้อย  
 ระดับ 1 หมายถึง   –   มีสภาพปัจจุบันในระดับน้อยท่ีสุด  

- มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับน้อยท่ีสุด 
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ข้อคําถาม 

สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
ประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การวางแผน ( Planning )           
การปลูกฝังการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม           

1.การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการกําหนดจุดประสงค์         

การเรียนรู้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง 

มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

          

2.การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการกําหนดเนื้อหาครอบคลุม 
การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จติสํานึก
และพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อย
ของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ 
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

          

3. การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการกําหนดกิจกรรมครอบคลุม

การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จติสํานึก

และพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อย

ของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ 

การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

          

4. การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการกําหนดการประเมินผล 

การเรียนรู้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง 

มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

          

5. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการปลูกฝัง  

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน นํ้า อากาศ แสงสวา่ง พลังงาน 

สัตว์และต้นไม้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

          

6. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการปลูกฝัง  

การใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มนษุย์สร้างขึ้น เช่น นํ้าอุปโภค

บริโภค อาหาร ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี 
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และอาคารสถานท่ีอย่างถูกวิธีและประหยัด 

7. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการปลูกฝัง 

ความรู้เรื่องโทษของการปล่อยน้ําเสีย ขยะ และมลพษิ มาทําลายดิน 

นํ้า อากาศและอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียน 

          

8. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว สามารถนํามาวางแผนเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้            
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได ้

          

9. รัฐบาล องค์การภาครัฐหรอืเอกชน สนับสนุนงบประมาณ          
แก่ทางโรงเรียนเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ 
ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ถึงปัญหา
และการแก้ปัญหาวกิฤตสิ่งแวดล้อม 

          

10. ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรการปลูกฝัง 

การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

          

การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม           
11.โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการอนุรักษ์ดิน  

น้ํา พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ 

          

12. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนาํวสัดุและบรรจุภัณฑ์
กลับมาใช้ซ้าํ การรไีซเคิล และการใช้พลังงานทดแทน 

          

13. รัฐบาลมีนโนบายหรือแผนส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน นํ้า พลังงาน  

สัตว์และป่าไม้ รวมท้ังรณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้าํ การรีไซเคิล
และการใช้พลังงานทดแทน 

          

14. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กําหนดนโยบาย 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กบัโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
อย่างชัดเจน 

          

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม           
15. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการบริหาร
จัดการเพื่อทําให้นํ้าดื่ม อาหาร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ โรงอาหาร 
การจัดการนํ้าเสีย การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษภายในโรงเรียน
มีคุณภาพ 
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16. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการบริหาร
จัดการเพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มร่ืน 
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

          

17. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อม ส่งผลต่อ
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

          

18. องค์กรภาครัฐหรือเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน       

พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น นํ้า อาหาร โรงอาหาร 
อาคารสถานท่ี และการจัดการขยะ 

          

19. ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น นํ้า อาหาร โรงอาหาร อาคาร
สถานท่ี และการจัดการขยะ 

          

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายดา้นสิ่งแวดล้อม           
20. โรงเรียนวางแผนการมีส่วนร่วม ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้า
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ การจัดการนํ้าเสีย  
การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ และการแก้ปัญหาวกิฤตสิ่งแวดล้อม 
โดยโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วม กับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาม ี
ส่วนร่วมกับโรงเรียน และจัดทําโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน พร้อมท้ังวางแผนเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดลอ้มและ
เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม 

          

21. นโยบายและแผนของกระทรวงที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม     
ส่งผลต่อการวางแผนเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่าย               
ด้านสิ่งแวดล้อม 

          

22. ชุมชน หน่วยงาน องค์การภาครัฐหรือเอกชนเข้ามาร่วมวางแผน
พัฒนาสิ่งแวดล้อมกับทางโรงเรียน 

          

การนําแผนไปปฏิบัต ิ( Implementation )           
การปลูกฝังการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม           

23. โรงเรียนจัดทําแผนการเรยีนรู้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การปล่อยของเสียมาทําลาย
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม 
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24. โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสํานึก    

ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด เช่น การใช้ดิน นํ้า อากาศ 

แสงสว่าง พลังงาน สัตว์ และต้นไม้ 

          

25. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน                  

ให้รู้คุณค่าอาหาร และมีค่านิยมการบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ 

หลีกเลี่ยงอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ 

          

26.โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสํานึก    

ในการใช้ไฟฟา้และเครื่องใช้ไฟฟา้อย่างถูกวิธีและประหยัด 

          

27.โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ 

ท่ีถูกต้องในการใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

          

28.โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้เข้าใจและ     

มีทักษะในการใช้สารเคมีต่างๆ โดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ 
ไม่ทําลายธรรมชาติ 

          

29.โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และ

จิตสํานึกในการใช้และดูแลรักษาอาคารสถานที่และที่พักอาศัย     
อย่างถูกวิธี 

          

30.โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และ

จิตสํานึกในการปล่อยนํ้าท้ิง การท้ิงขยะ และการปล่อยมลพิษอย่างถูกวิธี 

          

31.โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี          
ความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดลอ้ม 

          

32.โรงเรียนเตรียมครู สถานที ่และสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง        

การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

          

33. โรงเรียนประเมินผลการเรยีนรู้ครอบคลุมความรู้ ความเขา้ใจ 

ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง         
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

          

34. โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการและกิจกรรม     
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร      
อย่างชัดเจน 

          

35. โรงเรียนจัดทําปฏทิินปฏิบัติงานเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้            
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทุกแผนงาน ทุกโครงการและทุกกิจกรรม 
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36. โรงเรียนอนุมัติงบประมาณตามแผนงาน โครงการและกจิกรรม  
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ 

          

37. โรงเรียนใช้งบประมาณตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม        

เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

          

38. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม        
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบรรลุตามวัตถุประสงค์        
ท่ีกําหนด 

          

39. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันมีส่วนช่วยปลูกฝัง  

ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะ
ด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวกิฤต
สิ่งแวดล้อม 

          

40. ผู้ปกครองและครอบครัวให้ความสําคัญกับการปลูกฝังนักเรียน 

ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะ 
ด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวกิฤต
สิ่งแวดล้อม 

          

41. สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อปลูกฝังใหนั้กเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม 
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

          

42. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนมีการณรงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน

มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะการใช้ดิน นํ้า 
อากาศ แสงสว่าง พลังงาน อาหาร นํ้าอุปโภคบริโภค ไฟฟ้าและ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลติภัณฑ์ สารเคมี การปล่อยนํ้าเสีย ขยะ 
มลพิษ และการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

          

43. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนในชุมชน มีแหล่งการเรียนรู้       
ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

          

44. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยในปัจจุบนั เช่น 

รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้
ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
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สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
ประสงค์ 
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การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม           
45. โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการและกิจกรรม     
เพื่ออนุรักษ์ดิน นํ้า พลังงาน สัตว์ และป่าไม ้รวมท้ังลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิล
และการใช้พลังงานทดแทนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

          

46.โรงเรียนจัดทําปฏทิินปฏิบัติงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม             

ในทุกแผนงาน ทุกโครงการและทุกกิจกรรม 

          

47. โรงเรียนอนุมัติงบประมาณตามแผนงาน โครงการและกจิกรรม  

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ 

          

48. โรงเรียนใช้งบประมาณตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม      

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

          

49. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม        
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 

          

50. โรงเรียนบํารุงรักษาอุปกรณใ์ช้นํ้า เพื่อให้สามารถทํางาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดนํ้า 

          

51. โรงเรียนบํารุงรักษาอุปกรณไ์ฟฟ้า เพื่อให้สามารถทํางาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน 

          

52. กฎหมายคุ้มครองและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งผลต่อโรงเรียนในการนําเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ เช่น การอนุรักษ์ดิน แหล่งนํ้า พลังงาน สัตว์ป่า   
ป่าไม้ อาหาร นํ้าดื่ม ไฟฟ้า กระดาษ พลังงานทดแทน การปล่อยนํ้าเสีย 
ขยะและมลพิษ 

          

53. ผู้รักษากฎหมายได้ลงโทษผู้ฝ่าฝืนท่ีปล่อยของเสียมาทําลายดิน 

นํ้า ผู้ล่าสัตว์ป่า ผู้บุกรุกป่าไม้ ผูป้ล่อยสารเคมี นํ้าเสีย ขยะและมลพิษ     
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจัง   

          

54. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันมีส่วนช่วย           

ในการอนุรักษ์ดิน นํ้า พลังงาน สัตว์ และป่าไม ้รวมท้ังรณรงค์ลดการใช้ 
การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคลิและการใช้พลังงานทดแทน 

          

55. ผู้ปกครองและครอบครัวมีส่วนช่วยในส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน นํ้า  

พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมท้ังรณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ํา 
การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน 
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สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
ประสงค์ 
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56. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนมีการณรงค์ส่งเสริม ดิน นํ้า 
พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมท้ังรณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ํา 
การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน 

          

57. สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริม           
การอนุรักษ์ นํ้า พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมท้ังรณรงค์ลดการใช้     
การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคลิและการใช้พลังงานทดแทน  

          

58. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยในปัจจุบนั เช่น 
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่ยาวนาน
เพื่อคนรุ่นต่อไป 

          

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม           
59. โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการและกิจกรรม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพื่อทําให้นํ้าดื่ม อาหาร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ผลิตภัณฑ์ โรงอาหาร การจดัการนํ้าเสีย การจัดการขยะ และการจัดการ
มลพิษภายในโรงเรียนมีคุณภาพ รวมท้ังการปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ภายในโรงเรียนภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย และ
เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

          

60.โรงเรียนจัดทําปฏทิินปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม     

ในทุกแผนงาน ทุกโครงการและทุกกิจกรรม 

          

61. โรงเรียนอนุมัติงบประมาณตามแผนงาน โครงการและกจิกรรม  
เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ 

          

62. โรงเรียนใช้งบประมาณตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม       

เพื่อพัฒนาคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

          

63. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม        
เพื่อพัฒนาคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด 

          

64. โรงเรียนจําหน่ายอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์และ       
ถูกสุขอนามัย 

          

65. โรงเรียนจําหนา่ยเครื่องเขยีนและอุปกรณ์การเรียนท่ีมี         

บรรจุภัณฑ์น้อยและย่อยสลายง่าย 
 

          



272 

 

 

ข้อคําถาม 

สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
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66. โรงเรียนมีมาตรการ ระเบยีบหรือแนวปฏิบัตใินการเลือกซื้อ 
วัสดุ ครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น  
สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดนํ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเบอร์5 หลอดไฟฟ้าประหยัด
พลังงาน ผลิตภัณฑ์ท่ีย่อยสลายง่าย ฯลฯ 

          

67. โรงเรียนนําสิ่งอ่ืนมาทดแทนการใช้สารเคมีท่ีเป็นพิษและทําลาย

สิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ใช้นํ้าหมักชีวภาพ     
แทนนํ้ายาล้างห้องนํ้าชนิดท่ีเป็นสารเคมี ฯลฯ 

          

68. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และพื้นที่สเีขียว โดยรักษาความสมดุล

ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

          

69. โรงเรียนมีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และพื้นที่สเีขียวให้สะอาด 
ร่มร่ืน สวยงาม  ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

          

70.โรงเรียนกําจัดน้ําทิง้ภายในโรงเรียนอย่างถูกวิธี           

71. โรงเรียนมีถังขยะหรือจุดรับขยะแบบแยกประเภทภายในโรงเรียน
เพียงพอและจัดวางในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

          

72. โรงเรียนมีการกําจัดมลพษิทางอากาศภายในโรงเรียน อาทิ  

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่นละออง เขม่าควัน อย่างถูกวิธีและสมํ่าเสมอ  
          

73. โรงเรียนดําเนินการเก็บสถิติ บันทึกสถิติ และเปรียบเทียบสถิติการใช้
นํ้า ไฟฟ้า กระดาษ ปริมาณขยะ และการบําบัดนํ้าเสียอย่างสมํ่าเสมอ 

          

74. กฎหมายคุ้มครองคุณภาพอาหาร นํ้าดื่ม ผลิตภัณฑ ์สารเคมี 

อาคาร รวมท้ังการจัดการนํ้าเสยี การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษ 
ส่งผลต่อการนําการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนไปปฏิบัติ 

          

75. องค์การที่ผลิตอาหาร นํ้าดื่ม เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ สารเคมี   

ในปัจจุบัน ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

          

76. สนิค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลต่อ

การตัดสินใจในการนํามาใช้ในโรงเรียน เช่น ผลิตภัณฑ์ประหยัดนํ้า 
ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แผงโซล่าเซลล์ ผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอน 
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้ ฯลฯ 

          

77. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้สินค้า 
ท่ีได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น อาหารปลอดสารพิษ 
ผลิตภัณฑ์ประหยัดนํ้า ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑท่ี์เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์       
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ลดคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้พลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์
สามารถรีไซเคิลได้ ฯลฯ 

78. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยในปัจจุบนั อาทิ 

รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
e-learning มีส่วนช่วยในการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑใ์ห้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

          

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายดา้นสิ่งแวดล้อม           
79. โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการและกิจกรรม

เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล การทํากิจกรรมร่วมกัน และการประสาน
ความร่วมมือท่ีเช่ือมโยงในระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับองค์การ       
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยเผยแพร่และรณรงคก์ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน นํ้า ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์ การจัดการนํ้าเสีย การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ และ
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

          

80.โรงเรียนจัดทําปฏทิินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในทุกแผนงาน ทุกโครงการและทุกกจิกรรม 

          

81. โรงเรียนอนุมัติงบประมาณตามแผนงาน โครงการและกจิกรรม 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
อย่างเพียงพอ 

          

82. โรงเรียนใช้งบประมาณตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม      

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

          

83. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม        
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมบรรลุ         
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด 

          

84. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามา         
มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์ เช่น การใช้นํ้าอุปโภคบริโภค    
การใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์          
การจัดการนํ้าเสีย การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษ 

          

85. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามา         
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม เช่น การลดภาวะ     

          



274 

 

 

ข้อคําถาม 

สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
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โลกร้อน การลดภาวะเรือนกระจก เสริมสร้างความสมบูรณ์ของ      
ระบบนิเวศ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ฯลฯ 

86. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

          

87. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับองค์การท้ังภาครัฐและเอกชน  

ในการจัดการนํ้าเสีย การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษ 

          

88. โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น กรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรนํ้า  กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  มูลนิธิโลกสีเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย     
สมาคมสร้างสรรคไ์ทย (ตาวิเศษ) Green Peace ฯลฯ  

          

89. โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การด้านพลังงาน เช่น     

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง บริษัท ปตท. 
จํากัด ฯลฯ 

          

90. โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์การประเมินโรงเรียน      

ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โรงเรียน สีเขียวของการไฟฟ้าฝา่ยผลิตฯ (กฟผ.) 
โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
โครงการ Honda Green School ของบริษัทเอเช่ียนฮอนด้ามอเตอร์จํากัด 
โครงการโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน ฯลฯ 

          

91. ค่านิยมและพฤติกรรมของครอบครัวมีส่วนช่วยในการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

          

92. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงเรียนในเครือฯ 

          

93. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม สง่เสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์          
ในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล การทํากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

          

94. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ส่งเสริมเครือข่าย 
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงเรียนในเครือฯ 
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การประเมินผล ( Evaluation )           
การปลูกฝังการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม           

95. โรงเรียนมีการประเมินหลกัสูตรเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม และ   
การประเมินผลการเรียนรู้ 

          

96. โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการและ

กิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ ระยะเวลา
และงบประมาณ 

          

97. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ คา่นิยม จิตสํานึกและ

พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เช่น การใช้ดิน นํ้า 

อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์ และต้นไม้ ฯลฯ 

          

98. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ คา่นิยม จิตสํานึกและ

พฤติกรรมการบรโิภคอาหารท่ีมีประโยชน์และลดการบริโภคอาหาร    

อย่างฟุ่มเฟือยหรือเกินความจําเป็น 

          

99. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ คา่นิยม จิตสํานึกและ

พฤติกรรมการใช้ไฟฟา้อย่างประหยัดและใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี 

          

100. นักเรียนคัดแยกขยะก่อนท้ิงลงถังเสมอ           

101. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ คา่นิยม จิตสํานึกและ

พฤติกรรมลดการปล่อยสารเคมีลงสู่ดิน แหล่งนํ้า และอากาศ 

          

102. โรงเรียนมีการนําผลประเมินหลักสูตรเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปปรับปรุงหลักสูตร 

          

103. โรงเรียนมีการนําผลประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม        
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

          

104. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เข้ามาประเมินหลักสูตร
เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

          

105. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประเมินแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
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ประสงค์ 
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การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม           
106. โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการและ

กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ ระยะเวลาและงบประมาณ 

          

107. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ดินให้คงอยู่
ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป 

          

108. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์น้ําและแหลง่น้าํ 

ให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป 

          

109. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์พลังงานให้คงอยู่

ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป 

          

110. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์สัตวป่์าและ 
สัตวส์งวนให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป 

          

111. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้  

ให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป 

          

112. นักเรียนใช้กระดาษครบ 2 หน้าและลดการใช้ผลิตภัณฑ์            
ท่ีย่อยสลายยาก 

          

113. นักเรียนนําเศษกระดาษ และเศษบรรจุภัณฑก์ลับมาใช้ซ้ําหรือ    

รีไซเคิลอย่างถูกวิธี และคุ้มค่า 

          

114. โรงเรียนมีการนําผลการประเมินสถิติการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมาบรหิารจัดการ เพื่อลดการใช้นํ้า การใช้ไฟฟ้า    

การใช้กระดาษ ลดปริมาณขยะ และปรับปรุงคุณภาพนํ้าท้ิง               
ในแผนปฏิบัติการประจําปี   

          

115. มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประเมินแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

          

116. องค์การภาครัฐหรือเอกชน เข้ามาประเมินโรงเรียนด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ (กฟผ.) 
โครงการสถานดีเด่นดา้นพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ฯลฯ 

          

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม           
117. โรงเรียนมีการตรวจสอบอุปกรณ์ทีเ่ก่ียวกับน้าํอย่างสมํ่าเสมอ เช่น 

ท่อนํ้า ก๊อกนํ้า โถปัสสาวะ โถสว้ม ฯลฯ 

          

118. โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสมํ่าเสมอ           
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119. โรงเรียนมีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง ปลั๊กไฟ และสายไฟฟา้
สมํ่าเสมอ 

          

120. น้าํในแท้งค์น้าํดื่มหรือตู้น้ําดื่มท่ีให้บริการภายในโรงเรียน 

ได้รับการรับรองคุณภาพนํ้าดื่มจากองค์การท่ีมีมาตรฐาน เช่น  
การประปานครหลวง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ 

          

121. คุณภาพโรงอาหารภายในโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน   
จากองค์การท่ีมีมาตรฐาน เช่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฯลฯ  

          

122. โรงเรียนมีอาคารสถานทีส่ะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย และ

เอื้อต่อการเรียนรู้ 

          

123. ห้องน้าํและท่อระบายน้าํภายในโรงเรียนสะอาดและไม่สง่กลิ่น
รบกวน 

          

124. คุณภาพน้ําในบ่อบําบัดน้าํเสียภายในโรงเรียนได้รับการรับรอง

มาตรฐาน  

          

125. โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการและ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วธีิดําเนินการ ระยะเวลาและงบประมาณ 

          

126. โรงเรียนมีการนําผลประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม      

ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี 

          

127. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพน้ําดื่มภายในโรงเรียน           

128. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพอาหารภายในโรงเรียน           

129. หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบประสทิธิภาพของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน 

          

130. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพโรงอาหารภายใน

โรงเรียน 

          

131. หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบคุณภาพอาคารภายใน

โรงเรียน 

          

132. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินคุณภาพน้ําเสียในบ่อบําบัด  
น้ําเสียภายในโรงเรียน 
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133. หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินระดับมลพิษภายในโรงเรียน           

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายดา้นสิ่งแวดล้อม           
134. โรงเรียนมีการประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการและ

กิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีดําเนินการ ระยะเวลา
และงบประมาณ 

          

135. โรงเรียนมีการนําผลประเมินเพื่อการมีส่วนร่วมและเครือข่าย    

ด้านสิ่งแวดล้อมไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี 

          

136. องค์การภาครัฐหรือเอกชน เข้ามาประเมินการมีส่วนร่วมและ
เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ 
(กฟผ.) โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) โครงการ Honda Green School ของบริษัทเอเช่ียนฮอนด้า  
มอเตอร์จํากัด โครงการโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน พลังใจ พลังคน ฯลฯ 

          

 
ตอนที่ 3 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธ ิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพฒันาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

 
1) ท่านคิดว่าโรงเรียนมีจุดแข็งในเร่ืองใดท่ีควรนํามาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง         

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
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2) ท่านคิดว่าโรงเรียนมีจุดอ่อนในเร่ืองใดท่ีควรนํามาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง         

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

3) ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกเร่ืองใดท่ีเป็นโอกาสในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

4) ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกเร่ืองใดท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารโรงเรียน เพื่อการเสริมสร้าง        

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
 
 

“ขอขอบคุณในความอนเุคราะห์ของทา่น” 
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2. แบบสอบถามการวิจัย สาํหรับครู 
เรื่อง ยุทธศาสตร์การบรหิารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
 

คําชี้แจง    

แบบสอบถามฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  
ผลท่ีได้จากแบบสอบถามจะนํามาใช้ในการจัดทํา SWOT Analysis เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คําตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน      
แต่ประการใด ดังน้ันจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบทุกข้อคําถามให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากท่ีสุด  

แบบสอบถามฉบับน้ี มี 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ประกอบด้วย เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัต ิงานในโรงเรียนแห่งนี ้ และ
ประสบการณ์ในการเป็นครู 
 ตอนท่ี 2  สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ       
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยใช้แบบสอบถาม            
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ   
        ตอนท่ี 3   ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยใช้คําถามปลายเปิด 
   
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 
 
 (ภราดาศักดา  สกนธวัฒน์) 
               ผู้วิจัย 
        10 มกราคม 2556 
 
 
 
 
 
 

(กรุณาส่งแบบสอบถามคืนกับผู้รับผิดชอบของโรงเรียน ภายในวันจันทร์ท่ี 21 มกราคม 2556) 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย � ลงใน   � ตามความเป็นจริง 

1)    เพศ 

� ชาย  � หญิง  
2)   วุฒิการศึกษาสูงสุด 

� มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า                          � อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า 

� ปริญญาตรี � ปริญญาโท               � ปริญญาเอก 
3)   อายุ (เศษของปีต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี) 

� 19 - 30 ปี � 31 – 40 ปี  � 41 – 50 ปี            

� 51 – 60 ปี � มากกวา่ 60 ปี 
4)   ระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงเรียนแห่งน้ี (เศษของปีต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี) 

 ����  ไม่เกิน 5 ปี ����  6 – 10 ปี                 ����  11 – 15 ปี 
����  16 – 20 ปี          ����  21 ปี ขึ้นไป  

 5)  ประสบการณ์ในการเป็นครู (เศษของปีต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี) 
 ����  ไม่เกิน 5 ปี ����  6 – 10 ปี                 ����  11 – 15 ปี 

����  16 – 20 ปี          ����  21 ปี ขึ้นไป 

ตอนที่ 2 
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึประสงค์ของการบริหารโรงเรยีนในเครือมูลนิธ ิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพฒันาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
 

คําชี้แจง : แบบสอบถามน้ี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โปรดทําเคร่ืองหมาย � 
ลงในช่องของระดับคะแนน ซึง่ตรงกับสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ 
ตามเกณฑ์การใหค้ะแนน 5 ระดับ ดังน้ี 
 ระดับ 5 หมายถึง   –   มีสภาพปัจจุบันในระดับมากท่ีสุด  

- มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับมากท่ีสุด  
 ระดับ 4 หมายถึง               –   มีสภาพปัจจุบันในระดับมาก 

- มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง   –   มีสภาพปัจจุบันในระดับปานกลาง  

- มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง   –   มีสภาพปัจจุบันในระดับน้อย  

-   มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับน้อย  
 ระดับ 1 หมายถึง   –   มีสภาพปัจจุบันในระดับน้อยท่ีสุด  

- มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับน้อยท่ีสุด 
 



282 

 

 

ข้อคําถาม 

สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
ประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การวางแผน ( Planning )           
การปลูกฝังการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม           

1. การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการกําหนดจุดประสงค์ 

การเรียนรู้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง 

มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

          

2. การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการกําหนดเนื้อหาครอบคลุม
การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จติสํานึก
และพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อย
ของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ 
การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

          

3. การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการกําหนดกิจกรรมครอบคลุม

การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จติสํานึก

และพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อย

ของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ 

การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

          

4. การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนมีการกําหนดการประเมินผล 

การเรียนรู้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง 

มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

          

5. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการปลูกฝัง  

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน นํ้า อากาศ แสงสวา่ง พลังงาน 

สัตว์และต้นไม้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

          

6. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการปลูกฝัง  

การใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มนษุย์สร้างขึ้น เช่น นํ้าอุปโภค

บริโภค อาหาร ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ สารเคมี 
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ข้อคําถาม 

สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
ประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

และอาคารสถานท่ีอย่างถูกวิธีและประหยัด 

7. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการปลูกฝัง 

ความรู้เรื่องโทษของการปล่อยน้ําเสีย ขยะ และมลพษิ มาทําลายดิน 

นํ้า อากาศและอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียน 

          

8. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว สามารถนํามาวางแผนเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้            
ด้านสิ่งแวดล้อมได ้

          

9. ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร                 

เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

          

การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม           
10. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการอนุรักษ์

ดิน น้าํ พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ 

          

11. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนาํวสัดุและบรรจุภัณฑ์
กลับมาใช้ซ้าํ การรไีซเคิล และการใช้พลังงานทดแทน 

          

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม           
12. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการบริหาร
จัดการเพื่อทําให้นํ้าดื่ม อาหาร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ โรงอาหาร 
การจัดการนํ้าเสีย การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษภายในโรงเรียน
มีคุณภาพ 

          

13. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ครอบคลุมการบริหาร
จัดการเพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มร่ืน 
สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

          

14. องค์กรภาครัฐหรือเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน       
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น นํ้า อาหาร โรงอาหาร 
อาคารสถานท่ี และการจัดการขยะ 

          

15. ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น นํ้า อาหาร โรงอาหาร อาคาร
สถานท่ี และการจัดการขยะ 
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การมีส่วนร่วมและเครือข่ายดา้นสิ่งแวดล้อม           
16. โรงเรียนวางแผนการมีส่วนร่วม ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ไฟฟ้า
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลิตภัณฑ์ การจัดการนํ้าเสีย  
การจัดการขยะ การจัดการมลพิษ และการแก้ปัญหาวกิฤตสิ่งแวดล้อม 
โดยโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วม กับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับโรงเรียน และจัดทําโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน พร้อมท้ังวางแผนเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดลอ้มและ
เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม 

          

การนําแผนไปปฏิบัต ิ( Implementation )           
การปลูกฝังการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม           

17. โรงเรียนจัดทาํแผนการเรยีนรู้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลาย
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

          

18. โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสํานึก    

ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด เช่น การใช้ดิน นํ้า อากาศ 

แสงสว่าง พลังงาน สัตว์ และต้นไม้ 

          

19. โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน                   

ให้รู้คุณค่าอาหาร และมีค่านิยมการบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ 

หลีกเลี่ยงอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ 

          

20. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสํานึก    

ในการใช้ไฟฟา้และเครื่องใช้ไฟฟา้อย่างถูกวิธีและประหยัด 

          

21. โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ 

ท่ีถูกต้องในการใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

          

22. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้เข้าใจและ     

มีทักษะในการใช้สารเคมีต่างๆ โดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ 

ไม่ทําลายธรรมชาติ 

          

23. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และ

จิตสํานึกในการใช้และดูแลรักษาอาคารสถานที่และที่พักอาศัย     

อย่างถูกวิธี 
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24. โรงเรียนจัดกระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และ

จิตสํานึกในการปล่อยน้ําทิ้ง การทิ้งขยะ และการปล่อยมลพิษ   
อย่างถูกวิธี 

          

25. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี          
ความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดลอ้ม 

          

26. โรงเรียนเตรียมครู สถานที่ และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกฝัง

การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

          

27. โรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับ
การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ท่ีกําหนด 

          

28. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันมีส่วนช่วยปลูกฝัง        
ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะ
ด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวกิฤต
สิ่งแวดล้อม 

          

29. สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อปลูกฝังใหนั้กเรียน 

มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้าน
สิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ถงึปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม 

          

30. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนมีการณรงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะการใช้ดิน นํ้า 
อากาศ แสงสว่าง พลังงาน อาหาร นํ้าอุปโภคบริโภค ไฟฟ้าและ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลติภัณฑ์ สารเคมี การปล่อยนํ้าเสีย ขยะ 
มลพิษ และการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

          

31. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนในชุมชน มีแหล่งการเรียนรู้       
ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

          

32. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยในปัจจุบนั เช่น 
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้
ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
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การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม           
33. กฎหมายคุ้มครองและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งผลต่อโรงเรียนในการนําเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ เช่น การอนุรักษ์ดิน แหล่งนํ้า พลังงาน สัตว์ป่า   
ป่าไม้ อาหาร นํ้าดื่ม ไฟฟ้า กระดาษ พลังงานทดแทน การปล่อยนํ้าเสีย 
ขยะและมลพิษ 

          

34. ผู้รักษากฎหมายได้ลงโทษผู้ฝ่าฝืนท่ีปล่อยของเสียมาทําลายดิน 
นํ้า ผู้ล่าสัตว์ป่า ผู้บุกรุกป่าไม้ ผูป้ล่อยสารเคมี นํ้าเสีย ขยะและมลพิษ     
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจัง   

          

35. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันมีส่วนช่วย           
ในการอนุรักษ์ดิน นํ้า พลังงาน สัตว์ และป่าไม ้รวมท้ังรณรงค์ลดการใช้ 
การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคลิและการใช้พลังงานทดแทน 

          

36. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนมีการณรงค์ส่งเสริม ดิน นํ้า 
พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมท้ังรณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ํา 
การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน 

          

37. สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริม      
การอนุรักษ์ นํ้า พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมท้ังรณรงค์ลดการใช้     
การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคลิและการใช้พลังงานทดแทน 

          

38. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยในปัจจุบนั เช่น 

รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่ยาวนาน
เพื่อคนรุ่นหลัง 

          

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม           
39. โรงเรียนจําหนา่ยอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์และ       

ถูกสุขอนามัย 

          

40. โรงเรียนจําหน่ายเครื่องเขยีนและอุปกรณ์การเรียน 
ท่ีมีบรรจุภัณฑ์น้อยและย่อยสลายง่าย 

          

41. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และพื้นที่สเีขียว โดยรักษาความสมดุล

ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
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42. โรงเรียนมีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และพื้นที่สเีขียวให้สะอาด 
ร่มร่ืน สวยงาม  ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

          

43. โรงเรียนมีถังขยะหรือจุดรับขยะแบบแยกประเภทภายในโรงเรียน

เพียงพอและจัดวางในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

          

44. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้สินค้า 
ท่ีได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น อาหารปลอดสารพิษ 
ผลิตภัณฑ์ประหยัดนํ้า ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑท่ี์เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์       
ลดคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้พลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์
สามารถรีไซเคิลได้ ฯลฯ 

          

45. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยในปัจจุบนั อาทิ 

รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
e-learning มีส่วนช่วยในการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑใ์ห้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

          

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายดา้นสิ่งแวดล้อม           
46. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามา         
มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์ เช่น การใช้นํ้าอุปโภคบริโภค    

การใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์          
การจัดการนํ้าเสีย การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษ 

          

47. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามา         
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม เช่น การลดภาวะ     
โลกร้อน การลดภาวะเรือนกระจก เสริมสร้างความสมบูรณ์ของ      
ระบบนิเวศ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ฯลฯ 

          

การประเมินผล ( Evaluation )           
การปลูกฝังการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม           

48. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ คา่นิยม จิตสํานึกและ

พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เช่น การใช้ดิน นํ้า 

อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์ และต้นไม้  

          

49. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ คา่นิยม จิตสํานึกและ

พฤติกรรมการบรโิภคอาหารท่ีมีประโยชน์และลดการบริโภคอาหาร    

อย่างฟุ่มเฟือยหรือเกินความจําเป็น 
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ข้อคําถาม 

สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
ประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

50. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ คา่นิยม จิตสํานึกและ

พฤติกรรมการใช้ไฟฟา้อย่างประหยัดและใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี 

          

51. นักเรียนคัดแยกขยะก่อนท้ิงลงถังเสมอ           

52. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ คา่นิยม จิตสํานึกและ

พฤติกรรมลดการปล่อยสารเคมีลงสู่ดิน แหล่งนํ้า และอากาศ 

          

53. โรงเรียนมีการนําผลประเมินหลักสูตรเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้     

ด้านสิ่งแวดล้อมไปปรับปรุงหลักสูตร 

          

การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม           
54. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษด์ินให้คงอยู่
ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป 

          

55. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์น้ําและแหลง่น้าํ 

ให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป 

          

56. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์พลังงาน         

ให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป 

          

57. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษส์ัตวป่์าและ 
สัตวส์งวนให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป 

          

58. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้  

ให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นต่อไป 

          

59. นักเรียนใช้กระดาษครบ 2 หน้าและลดการใช้ผลิตภัณฑ์            
ท่ีย่อยสลายยาก 

          

60. นักเรียนนําเศษกระดาษ และเศษบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้าํหรือ    

รีไซเคิลอย่างถูกวิธี และคุ้มค่า 

          

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม           
61. โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย และ 

เอื้อต่อการเรียนรู้ 

          

62. ห้องน้ําและท่อระบายน้ําภายในโรงเรียนสะอาดและไม่สง่กลิ่น
รบกวน 
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ตอนที่ 3 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธ ิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพฒันาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
 

1) ท่านคิดว่าโรงเรียนมีจุดแข็งในเร่ืองใดท่ีควรนํามาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง         
    การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

2) ท่านคิดว่าโรงเรียนมีจุดอ่อนในเร่ืองใดท่ีควรนํามาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง         

    การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

3) ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกเร่ืองใดท่ีเป็นโอกาสในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา     

    สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

4) ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกเร่ืองใดท่ีเป็นอุปสรรคในการบริหารโรงเรียน เพื่อการเสริมสร้าง       

     การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 “ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่าน” 
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3. แบบสอบถามการวิจัย สาํหรับผู้ปกครองและนักเรียน 
เรื่อง ยุทธศาสตร์การบรหิารโรงเรียนในเครือมูลนิธคิณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
 

คําชี้แจง    

แบบสอบถามฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน    
ผลท่ีได้จากแบบสอบถามจะนํามาใช้ในการจัดทํา SWOT Analysis เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คําตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด 
ดังน้ัน จึงขอความอนุเคราะหโ์ปรดตอบทุกข้อคําถามให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

แบบสอบถามฉบับน้ี มี 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ีนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ประกอบด้วย สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด และอายุ    
 ตอนท่ี 2  สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ        
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยใช้แบบสอบถาม            
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ   
 ตอนท่ี 3   ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยใช้คําถามปลายเปิด 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 
 

    (ภราดาศักดา  สกนธวัฒน์) 
             ผู้วจิัย 
         10 มกราคม 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
(กรุณาส่งแบบสอบถามคืนกับผู้รับผิดชอบของโรงเรียน ภายในวันจันทร์ท่ี 21 มกราคม 2556) 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย � ลงใน   � หรือเติมคําในช่องว่างตามความเป็นจริง 
1)   สถานภาพ 

� ผู้ปกครอง � นักเรียน    
2)   เพศ 

� ชาย  � หญิง  
3)   วุฒกิารศึกษาสูงสุด 

� ประถมศึกษา � มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  � อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า 

� ปริญญาตรี � ปริญญาโท                 � ปริญญาเอก 
4)   อายุ (เศษของปีต้ังแต่ 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 

สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึประสงค์ของการบริหารโรงเรยีนในเครือมูลนิธ ิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพฒันาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

 
คําชี้แจง : แบบสอบถามน้ี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โปรดทําเคร่ืองหมาย � 

ลงในช่องของระดับคะแนน ซึง่ตรงกับสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ 
ตามเกณฑ์การใหค้ะแนน 5 ระดับ ดังน้ี 
 ระดับ 5 หมายถึง   –   มีสภาพปัจจุบันในระดับมากท่ีสุด  

- มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับมากท่ีสุด  
 ระดับ 4 หมายถึง   –   มีสภาพปัจจุบันในระดับมาก 

- มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง   –   มีสภาพปัจจุบันในระดับปานกลาง  

- มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง   –   มีสภาพปัจจุบันในระดับน้อย  

- มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับน้อย  
 ระดับ 1 หมายถึง   –   มีสภาพปัจจุบันในระดับน้อยท่ีสุด  

- มีสภาพท่ีพึงประสงคใ์นระดับน้อยท่ีสุด 
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ข้อคําถาม 

สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
ประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การนําแผนไปปฏิบัต ิ( Implementation )           
การปลูกฝังการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม           

1. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันมีส่วนช่วยปลูกฝัง   

ให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะ
ด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวกิฤต
สิ่งแวดล้อม 

          

2. ผู้ปกครองและครอบครัวให้ความสําคัญกับการปลูกฝังนักเรียน 

ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะ 
ด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวกิฤต
สิ่งแวดล้อม 

          

3. สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี

ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม 
มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

          

4. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนมีการณรงค์เพื่อปลูกฝังใหนั้กเรียนมี

ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะการใช้ดิน นํ้า 
อากาศ แสงสว่าง พลังงาน อาหาร นํ้าอุปโภคบริโภค ไฟฟ้าและ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษและผลติภัณฑ์ สารเคมี การปล่อยนํ้าเสีย ขยะ 
มลพิษ และการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

          

5. องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนในชุมชน มีแหลง่การเรียนรู้         

ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

          

6. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยในปัจจุบนั เช่น 

รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและทักษะด้านสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักรู้
ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

          

การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม           
7. กฎหมายคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมส่งผล

ต่อโรงเรียนในการนําเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
ไปปฏิบัติ เช่น การอนุรักษ์ดิน แหล่งนํ้า พลังงาน สัตว์ป่า ป่าไม ้อาหาร นํ้าดืม่ 
ไฟฟ้า กระดาษ พลังงานทดแทน การปลอ่ยนํ้าเสยี ขยะและมลพิษ 
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ข้อคําถาม 

สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
ประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

8. ผู้รักษากฎหมายไดล้งโทษผู้ฝ่าฝืนท่ีปล่อยของเสียมาทําลายดิน นํ้า 
ผู้ล่าสัตว์ป่า ผู้บุกรุกป่าไม ้ผู้ปลอ่ยสารเคมี นํ้าเสีย ขยะและมลพิษ     
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจัง  

          

9. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันมีส่วนช่วย           
ในการอนุรักษ์ดิน นํ้า พลังงาน สัตว์ และป่าไม ้รวมท้ังรณรงค์ลดการใช้ 
การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคลิและการใช้พลังงานทดแทน 

          

10. ผู้ปกครองและครอบครัวมีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน นํ้า  
พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมท้ังรณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ํา 
การรีไซเคิลและการใช้พลังงานทดแทน 

          

11. สื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริม      
การอนุรักษ์ นํ้า พลังงาน สัตว์ และป่าไม้ รวมท้ังรณรงค์ลดการใช้     
การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคลิและการใช้พลังงานทดแทน 

          

12. ระบบสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยในปัจจุบนั เช่น 
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
e-learning ฯลฯ มีส่วนช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่ยาวนาน
เพื่อคนรุ่นหลัง 

          

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม           
13. โรงเรียนจําหนา่ยอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์และ       

ถูกสุขอนามัย 
          

14. โรงเรียนจําหน่ายเครื่องเขยีนและอุปกรณ์การเรียนท่ีมี         

บรรจุภัณฑ์น้อยและย่อยสลายง่าย 

          

15. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และพื้นที่สเีขียว โดยรักษาความสมดุล

ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

          

16. โรงเรียนมีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และพื้นที่สเีขียวให้สะอาด 
ร่มร่ืน สวยงาม  ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ 

          

17. โรงเรียนมีถังขยะหรือจุดรับขยะแบบแยกประเภทภายในโรงเรียน

เพียงพอและจัดวางในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

          

18. ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้สินค้า 

ท่ีได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น อาหารปลอดสารพิษ 
ผลิตภัณฑ์ประหยัดนํ้า ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑท่ี์เป็นมิตร
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ข้อคําถาม 

สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
ประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

กับสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์       
ลดคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้พลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์
สามารถรีไซเคิลได้ ฯลฯ 

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายดา้นสิ่งแวดล้อม           
19. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามา         
มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์ เช่น การใช้นํ้าอุปโภคบริโภค 

การใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์          
การจัดการนํ้าเสีย  การจัดการขยะ และการจัดการมลพิษ 

          

20. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ามา         
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม เช่น การลดภาวะ     
โลกร้อน การลดภาวะเรือนกระจก เสริมสร้างความสมบูรณ์ของ      
ระบบนิเวศ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ฯลฯ 

          

21. ค่านิยมและพฤติกรรมของครอบครัวมีส่วนช่วยในการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

          

การประเมินผล ( Evaluation )           
การปลูกฝังการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม           

22. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ

พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เช่น การใช้ดิน นํ้า 

อากาศ แสงสว่าง พลังงาน สัตว์ และต้นไม้ ฯลฯ 

          

23. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ คา่นิยม จิตสํานึกและ

พฤติกรรมการบรโิภคอาหารท่ีมีประโยชน์และลดการบริโภคอาหาร    

อย่าฟุ่มเฟือยหรือเกินความจําเป็น 

          

24. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึกและ

พฤติกรรมการใช้ไฟฟา้อย่างประหยัดและใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี 

          

25. นักเรียนคัดแยกขยะก่อนท้ิงลงถังเสมอ           

26. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ คา่นิยม จิตสํานึกและ

พฤติกรรมลดการปล่อยสารเคมีลงสู่ดิน แหล่งนํ้า และอากาศ 

          

การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม           
27. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษด์ินให้คงอยู่

ยาวนานสําหรับคนรุ่นหลัง 
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ข้อคําถาม 

สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึง
ประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

28. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์น้ําและ       
แหลง่น้าํ ใหค้งอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นหลัง 

          

29. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง การอนุรักษ์พลังงาน          
ให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นหลัง 

          

30. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง การอนุรักษ์สัตว์ปา่และ 
สัตวส์งวนให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นหลัง 

          

31. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง การอนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้  

ให้คงอยู่ยาวนานสําหรับคนรุ่นหลัง 

          

32. นักเรียนใช้กระดาษครบ 2 หน้าและลดการใช้ผลิตภัณฑ ์
ท่ีย่อยสลายยาก 

          

33. นักเรียนนําเศษกระดาษ และเศษบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้าํหรือ    

รีไซเคิลอย่างถูกวิธี และคุ้มค่า 

          

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม           
34. โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อ

ต่อการเรียนรู้ 

          

35. ห้องน้าํและท่อระบายน้ําภายในโรงเรียนสะอาดและไม่สง่กลิ่น
รบกวน 

          

 

ตอนที่ 3 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธ ิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพฒันาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
 

1)   ท่านคิดว่าโรงเรียนมีจุดแข็งในเร่ืองใดท่ีควรนํามาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
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2)   ท่านคิดว่าโรงเรียนมีจุดอ่อนในเร่ืองใดท่ีควรนํามาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

3) ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกเร่ืองใดท่ีเป็นโอกาสในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

4)   ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกเร่ืองใดท่ีเป็นอุปสรรคในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
 

“ขอขอบคุณในความอนเุคราะห์ของทา่น” 
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4. แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ 
ร่างยุทธศาสตร์การบรหิารโรงเรียนในเครอืมูลนิธคิณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน ฉบับที่ 1 
 

คําชี้แจง     
 1. แบบประเมินน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์
การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม      
ท่ีย่ังยืน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายบุคคล 
 2. แบบประเมินน้ี มี 5 ตอนคือ 
           ตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ประเมิน โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ(Checklist)  
  ตอนท่ี 2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์หลัก โดยใช้แบบประเมินแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) และคําถามปลายเปิด 
  ตอนท่ี 3 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์รอง โดยใช้แบบประเมินแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) และคําถามปลายเปิด 
  ตอนท่ี 4 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) และคําถามปลายเปิด 
  ตอนท่ี 5 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสําเร็จ โดยใช้แบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และคําถามปลายเปิด 
 3. ผลท่ีได้จากแบบประเมินจะนํามาพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ  
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน ดังน้ัน จึงขอความอนุเคราะห์
จากท่านโปรดตอบทุกข้อคําถามให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 
 

  (ภราดาศักดา  สกนธวัฒน์) 
  ผู้วจิัย 
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4. แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ 
ร่างยุทธศาสตร์การบรหิารโรงเรียนในเครอืมูลนิธคิณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน ฉบับที่ 1 
 

ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน 

 
คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย � ลงใน   �  

สถานภาพ 

� ผู้ทรงคุณวุฒ ิ � กรรมการบริหารมูลนิธิฯ   �  กรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ 

� ผู้อํานวยการ � รองผู้อํานวยการ    � หัวหน้าฝา่ย  

� ครู  � ผู้ปกครอง     � นักเรียน 

 
คําชี้แจงสําหรับตอนที่ 2-5 : แบบประเมินน้ี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

โปรดทําเคร่ืองหมาย � ลงในช่องของระดับคะแนน ซึ่งตรงกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามเกณฑ์
การให้คะแนน 5 ระดับ ดังน้ี 
 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
ระดับ หมายถงึ ระดับ หมายถงึ 

5 มีความเหมาะสมมาก และมีความจําเป็น
เร่งด่วนในการนําไปปฏิบัติ 

5 แนวปฏิบัติชัดเจนมาก สามารถนําไป
ปฏิบัตไิด้จริงจนประสบความสําเร็จ 

4 มีความเหมาะสมค่อนข้างมาก ควรนําไป
ปฏิบัตใิห้เกิดความสําเร็จ 

4 แนวปฏิบัติชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการ
นําไปปฏิบัติจนประสบความสําเร็จ 

3 มีความเหมาะสมปานกลาง ปฏิบัติได้ก็ดี 
ไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดความเสียหาย 

3 แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควร 
มีความเ ป็นไปได้ ในการนํา ไปปฏิ บั ติ      
จนประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง 

2 มีความเหมาะสมค่อนข้างน้อย สามารถ
นําไปปฏิบัตไิด้ตามสถานการณ์ 

2 แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควร แต่มี        
ความยากลําบากในการนําไปปฏิบัติ 

1 มีความเหมาะสมน้อย และอาจไม่คุ้มค่าใน
การนําไปปฏิบัติ 

1 แนวปฏิ บัติไม่ ชัดเจน เมื่อนําไปปฏิบั ติ   
อาจไม่ประสบความสําเร็จ 
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ตอนที่ 2  
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์หลัก 

 

ยุทธศาสตร์ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี 1 :  ปฏิรูปการวางแผนเพื่อ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

           

ยุทธศาสตร์หลักท่ี 2 :  ยกระดับ 
การกํากับติดตามและประเมินผล 
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

           

ยุทธศาสตร์หลักท่ี 3 :  ปรับกระบวนทัศน์การนํา
แผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

           

 
ตอนที่ 3  

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์รอง 
 

ยุทธศาสตร์ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี 1 :  ปฏิรูปการวางแผนเพื่อ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

           

ยุทธศาสตร์รองท่ี 1.1: วางแผนการมีส่วนร่วม
และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) 

           

ยุทธศาสตร์รองท่ี 1.2 :เสริมสร้างขีดความ 
สามารถการวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ST) 

           

ยุทธศาสตร์รองท่ี 1.3 : พัฒนาการปลูกฝัง 
การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (SO) 

           

ยุทธศาสตร์รองท่ี 1.4 : วางแผนเพื่อพัฒนา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล (SO) 
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ยุทธศาสตร์ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี 2 :  ยกระดับ 
การกํากับติดตามและประเมินผล 
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

           

ยุทธศาสตร์รองท่ี 2.1: ประเมินผล 
การมีส่วนร่วมและเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม (WT) 

           

ยุทธศาสตร์รองท่ี 2.2 : วัดและประเมินผล 
เพื่อพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรม           
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (WT) 

           

ยุทธศาสตร์รองท่ี 2.3 : ปรับวิธี               
การประเมินผลเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม (WO) 

           

ยุทธศาสตร์รองท่ี 2.4 : ประเมินผล 
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                  
สู่ความเป็นเลิศ (SO) 

           

ยุทธศาสตร์หลักท่ี 3 :  ปรับกระบวนทัศน์การนํา
แผนไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน 

           

ยุทธศาสตร์รองท่ี 3.1: เสริมสร้าง            
การมีส่วนร่วมและขยายเครือข่าย            
ด้านสิ่งแวดล้อม (WT) 

           

ยุทธศาสตร์รองท่ี 3.2 : ปลูกฝัง 
เสริมปัญญาฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม (WO) 

           

ยุทธศาสตร์รองท่ี 3.3 : เสริมสร้างวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (SO) 

           

ยุทธศาสตร์รองท่ี 3.4 :  
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย (SO) 
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ตอนที่ 4  
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดําเนินการ 

วิธีดําเนินการ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 :  ปฏิรูปการวางแผน
เพื่อการพัฒนาสิง่แวดล้อมทีย่ั่งยืน 

           

ยุทธศาสตร์รองที่ 1.1: วางแผนการมีส่วน

ร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) 

           

1) โรงเรียนวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
ครอบคลุมโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา             
มีส่วนร่วมกับโรงเรียน และจัดทําโครงการ
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

           

2) โรงเรียนกับชุมชนร่วมกันการเผยแพร่และ
รณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ       
การใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระดาษ
และผลิตภัณฑ ์

           

3) โรงเรียนกับชุมชนนําวิกฤตสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนมาวางแผนร่วมกัน โดยขอ          
การสนับสนุนด้านบุคลากรและ
งบประมาณจากหน่วยงานของกระทรวง    
ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ี 

           

4) โรงเรียนกับชุมชนนําปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อมของชุมชนมาจัดทําเป็น
แผนงานแบบบูรณาการ 

           

ยุทธศาสตร์รองที่ 1.2 : เสริมสร้างขีดความ 
สามารถการวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ST) 

           

1) มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
กําหนดนโยบายให้ทุกโรงเรียนมีเป้าหมาย
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนา
โรงเรียน โดยโรงเรียนกําหนดเป้าหมาย
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนา
โรงเรียนหรือแผนปฏิบัติการประจําปีและ
จัดทํารายงานความกา้วหน้า 
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วิธีดําเนินการ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

2) โรงเรียนกําหนดให้มีนโยบาย และ
มาตรการประหยัดพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โดย 

           

2.1 ประกาศนโยบาย และมาตรการ
ประหยัดไฟฟ้า และประหยัดนํ้า 

           

2.2 โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยเชิญผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานของ
กระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม      
มาเป็นท่ีปรึกษา 

           

2.3 คณะกรรมการดําเนินงาน           
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดทําแผนงาน 
โครงการและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ดิน 
นํ้า พลังงาน สัตว์และป่าไม ้รวมท้ังจัดทํา
แผนงานรณรงค์ลดการใช้ การนํากลับมา
ใช้ซ้ํา การรีไซเคิลและการใช้พลังงาน
ทดแทน  

           

2.4 คณะกรรมการดําเนินงาน            
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ติดตามผล
การดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน 

           

2.5 คณะกรรมการดําเนินงาน            
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สรุปผลและ
เผยแพร่การเปรียบเทียบสถิติปริมาณ   
การใช้ไฟฟ้าและนํ้าเป็นรายเดือนและรายปี 
แก่ครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

           

ยุทธศาสตร์รองที่ 1.3 : พัฒนาการปลูกฝัง

การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (SO) 

           

1) ออกแบบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณา
การให้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสํานึก
และพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทําลาย 
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วิธีดําเนินการ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

สิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีความตระหนักรู้ถึง
ปัญหาและการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร    
โดยผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร และ       
ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วออกแบบการกํากับ
ติดตามและการประเมินผลของการนํา
หลักสูตรไปใช้ 

           

2) จัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรม      

ให้ครอบคลุมการปลูกฝังการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และการใช้สิ่งแวดล้อม         

ทางกายภาพท่ีมนุษยสร้างขึ้น 

           

3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและกําหนด

ตัวช้ีวัด 

           

4)  นําผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ  
ออกแบบหลักสูตร 

           

5)  นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ 
     ในหลักสูตร 

           

ยุทธศาสตร์รองที่ 1.4 : วางแผนเพื่อพัฒนา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล (SO) 

           

1) โรงเรียนจัดทําแผนงาน โครงการและ

กิจกรรมให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ

อาคารเรียน อาคารประกอบ โรงอาหาร 

สนาม บริเวณรอบโรงเรียน และบ่อบําบัด

นํ้าเสียให้มีมาตรฐานโดยใช้

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานสากลด้าน

สิ่งแวดล้อมมาเป็นกรอบในการจัดทําแผน 

           

2) โรงเรียนจัดทําแผนงานเพื่อพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
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วิธีดําเนินการ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

3) โรงเรียนให้องค์การท่ีรับรองมาตรฐาน  

ด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมินคุณภาพ 

           

ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 :  ยกระดับการกํากับ
ติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

           

ยุทธศาสตร์รองที่ 2.1: ประเมินผลการมีส่วน
ร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) 

           

1) โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อกํากับ

ติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมและ

เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม             

           

2) โรงเรียนส่งเสริมให้องค์การภาครัฐหรือ

เอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเข้ามา

ประเมินการมีส่วนร่วมและเครือข่าย    

ด้านสิ่งแวดล้อม 

           

3) โรงเรียนนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

แกไ้ขเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมและ

เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

           

ยุทธศาสตร์รองที่ 2.2 : วัดและประเมินผล

เพื่อพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรม           
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (WT) 

           

1) งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา         

ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯจัดทํามาตรฐาน

ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในเครือ   

มูลนิธิฯ  ให้ครอบคลุมการประเมิน

พฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับ 

           

(1) การอนุรักษ์ดิน            

(2) การนําเศษกระดาษ และเศษบรรจุ

ภัณฑ์กลับมาใช้ซ้าํหรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธี 

และคุ้มค่า 
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วิธีดําเนินการ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

(3) การอนุรักษ์พลังงานให้คงอยู่ยาวนาน

สําหรับคนรุ่นต่อไป 

           

(4)การอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์สงวน            

(5)การอนุรักษ์นํ้าและแหล่งนํ้า            

(6)การใช้กระดาษครบ 2 หน้าและ        

ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีย่อยสลายยาก 

           

(7)ประเมินความสําเร็จของแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย เป้าหมายความสําเร็จ 

วิธีดําเนินการ ระยะเวลา และงบประมาณ 

           

โดยดําเนินการดังน้ี 

1.1) เพ่ิมมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

           

1.2) กําหนดตัวบ่งช้ีด้านสิ่งแวดล้อม            

1.3) กําหนดเกณฑ์พิจารณา              

ด้านสิ่งแวดล้อม 

           

1.4) นําเกณฑ์มาตรฐานให้ผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบความเหมาะสมและรับรอง 

           

1.5) เสนอประธานมูลนิธิฯอนุมัติมาตรฐาน

ด้านสิ่งแวดล้อมและประกาศใช้ 

           

2) งานประกันคุณภาพของโรงเรียนกํากับ

ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดย 

           

2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจติดตาม

คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน 

           

2.2) จัดทําปฏิทินตรวจติดตามคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมภายใน 
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วิธีดําเนินการ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

2.3) ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภายใน 

           

2.4) จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา 

(SAR) 

           

3) งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย

การศึกษา มูลนิธิฯเข้าตรวจประเมิน

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 คร้ัง 

           

ยุทธศาสตร์รองที่ 2.3 : ปรับวิธี             

การประเมินผลเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม (WO) 

           

1) งานหลักสูตรของโรงเรียน  ดําเนินการดังน้ี 

(1) ทบทวนการประเมินหลักสูตรเร่ือง   

การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

           

(2) ประเมินหลักสูตรการปลูกฝงั        

การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้

ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 

กิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ 

           

(3) เชิญผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร และ

ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมาประเมิน

หลักสูตรเร่ืองการปลูกฝังการเรียนรู้

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

           

(4) นําผลการประเมินหลักสูตรเร่ือง      

การปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จากงานหลักสูตรของโรงเรียน และจาก

ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร และผูเ้ช่ียวชาญ

ด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับปรุงหลักสูตรฯ 

           

2) งานการเรียนการสอน ปรับการเรียน

เปลี่ยนการสอน โดย 
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วิธีดําเนินการ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

(1) เน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอนเพื่อ

ปลูกฝังนักเรียนให้มีทัศนคติ ค่านิยม 

จิตสํานึก และพฤติกรรมเกี่ยวกบั

สิ่งแวดล้อม 

(2) นําศีลธรรมและหลักธรรมทางศาสนา

มาพัฒนาจิตใจนักเรียนเพื่อลดความ

ต้องการในการบริโภคท่ีเกินความจําเป็น

และไม่เบียดเบียนความสมดุลของระบบ

นิเวศ เช่น การใช้สติและปัญญา(Wisdom) 

ญาณปัญญา 

           

3) งานวัดและประเมินผลของโรงเรียน ปรับ

การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้  

ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้เคร่ืองมือวัด        

ท่ีหลากหลาย โดยเน้นท่ีการวัดทัศนคติ 

ค่านิยม จิตสํานึกและพฤติกรรมของ

นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อม 

           

4) งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา         

ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯเข้าตรวจประเมิน

ความสําเร็จของแผนงาน โครงการและ

กิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม ปีละ 1 คร้ัง 

           

ยุทธศาสตร์รองที่ 2.4 : ประเมินผล        
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ 
(SO) 

           

1) งานโภชนาการของโรงเรียนตรวจสอบ

คุณภาพอาหารสมํ่าเสมอและพัฒนา     

โรงอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับประเทศและระดับสากล 
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วิธีดําเนินการ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

2) งานอาคารสถานท่ีของโรงเรียน ดําเนินการ

ตรวจสอบคุณภาพอาคารสถานท่ีอย่าง

สมํ่าเสมอ และพัฒนาอาคารสถานท่ีใหไ้ด้

มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล ดังน้ี 

           

(1) ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพนํ้า       

ในบ่อบําบัดนํ้าเสีย  

           

(2) ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพนํ้า      

ในตู้นํ้าดื่มท่ีให้บริการภายในโรงเรียน   

           

(3) ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์              

ท่ีเกี่ยวกับนํ้า เช่น ท่อนํ้า ก๊อกนํ้า โถ

ปัสสาวะ โถส้วม ฯลฯ และเปลี่ยนมาใช้

ผลิตภัณฑ์ท่ีประหยัดนํ้า 

           

(4) ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ      

อาคารสถานท่ี 

           

(5) ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง ปล๊ักไฟ 

สายไฟฟ้า และเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์

ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แผงโซลา่เซลล์ 

ผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอน ใช้พลังงานทดแทน

หรือพลังงานทางเลือกอื่น 

           

(6) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานการกํากับ

ติดตามและประเมินผล 

           

(7) ติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา

ทุกเดือน 

           

(8) สรุปผลและเผยแพร่การเปรียบเทียบ

สถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าและนํ้าเป็น    

รายเดือนและรายปี แก่ครู นักเรียนและ    

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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วิธีดําเนินการ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

ยุทธศาสตร์หลักที่ 3 :  ปรับกระบวนทัศน์
การนําแผนไปปฏิบัตเิพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

           

ยุทธศาสตร์รองที่ 3.1: เสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) 

           

1) มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ร่วมกับองค์การภาครัฐหรือเอกชน         

ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม จัดทําโครงการ

เพื่อพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ        

ให้เป็นโรงเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม  

           

2) โรงเรียนร่วมกับองค์การภาครัฐหรือเอกชน

ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจัดทําโครงการ

พัฒนาครูแกนนําและนักเรียนแกนนํา    

ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

           

3) โรงเรียนพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม  

ท่ีโรงเรียนมีอยู่ให้มีคุณภาพมากขึ้น 

           

4) โรงเรียนสร้างเครือข่ายใหม่                 

ด้านสิ่งแวดล้อม โดยโรงเรียนจัดทํา     

ความร่วมมือ(MOU)กับองค์การภายนอก   

ท่ีส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

           

5) มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

จัดโครงการประกวดดา้นสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

           

6) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง 

นักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม       

ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหา

วิกฤตสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
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วิธีดําเนินการ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

ยุทธศาสตร์รองที่ 3.2 : ปลูกฝงัเสริมปัญญา

ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม (WO) 

           

1) บูรณาการแผนการเรียนรู้และจดั

กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนานักเรียนให้เข้าใจ มีทักษะ        

มีจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ 

           

(1) การใช้สารเคมีต่างๆ โดยไม่เป็นพิษต่อ

สิ่งแวดล้อมและไม่ทําลายธรรมชาติ 

           

(2) การปล่อยนํ้าท้ิง การท้ิงขยะ และ     

การปล่อยมลพิษอย่างถูกวิธี 

           

(3) การใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์           

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

           

(4) การใช้และดูแลรักษาอาคารสถานท่ี

และท่ีพักอาศัยอย่างถูกวิธี 

           

(5) การใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า     

อย่างถูกวิธีและประหยัด 

           

(6) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ          

อย่างประหยัด เช่น การใช้ดิน นํ้า อากาศ 

แสงสว่าง พลังงาน สัตว์ และต้นไม้ 

           

(7) มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและ        

การแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม            

โดยดําเนินการดังน้ี 

           

     1.1) นําระบบสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
     ท่ีทันสมัยในปัจจุบันมาเป็นสื่อ                 
     ในการปลูกฝังการเรียนรู้ 

           

1.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น

การปลูกฝังจิตสํานึกและการปรับ

พฤติกรรม เน้นการเรียนรู้มากกว่า       
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วิธีดําเนินการ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
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5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

การสอน  นําศีลธรรมและหลักธรรม     

ทางศาสนามาพัฒนาภายในจิตใจนักเรียน

เพื่อลดความต้องการในการบริโภคท่ีเกิน

ความจําเป็นและไม่เบียดเบียนความสมดุล

ของระบบนิเวศ  

1.3) ผลิตสื่อการเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม อาทิ ผลิตเพลงรณรงค์

สิ่งแวดล้อม เกมสิ่งแวดล้อม ชุดการเรียนรู้

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

           

1.4) ปรับการวัดและประเมินผล          

ด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีเน้นการวัดและ

ประเมินผลท่ีจิตสํานึกและพฤติกรรม 

           

1.5) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม 

           

1.6) เน้นการป้องกันมากกว่าการแกไ้ข            

2) ร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือเอกชน 

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ในการจัดกจิกรรมรณรงค์ด้านสิง่แวดล้อม 

เช่น ภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก 

ภาวะอากาศแปรปรวน ปัญหาขยะ     

ปัญหานํ้าเสีย มลพิษทางอากาศ ฯลฯ 

อย่างต่อเนื่อง 

           

3) บูรณาการสิง่แวดล้อมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            

4) ร่วมมือกับองค์การภาครัฐหรือเอกชนจัด

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีนักเรียน 

มีส่วนร่วมมีการฝึกทักษะฝกึกระบวนการคิด 

ฝึกการแก้ปัญหาและปฏิบัติจริงในแหล่ง

เรียนรู้ เช่น  ค่ายประหยัดพลังงาน         
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ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ค่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา คา่ยนิเวศวิทยา     

ค่ายเทคโนโลยีสะอาดฯลฯ 

ยุทธศาสตร์รองที่ 3.3 : เสริมสร้าง

วัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (SO) 

           

1) ดําเนินการลดวงจรการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการปล่อย

ของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม โดย 

           

1) ลดการใช้นํ้าและไฟฟ้า            

2) ลดการใช้กระดาษเพื่อลดวงจร        

การทําลายต้นไม้ ไฟฟ้า นํ้ามันและ

พลังงานอื่น รวมถึงลดปัญหาการเกิดขยะ 

           

3) ลดการนําเข้านํ้าดื่มบรรจุขวดพลาสติก 

และผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์พลาสติก    

เข้ามาจาํหน่ายในโรงเรียนและจดัหาวัสดุทดแทน 

           

4) ใช้วัสดุย่อยสลายง่ายแทนการใช้โฟม            

2) ดําเนินการลดปริมาณการปล่อยของเสีย 

โดยใช้มาตรการ 3R (Reduce Reuse Recycle) โดย 

           

1) ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า เช่น ใช้กระดาษ

ท้ัง 2 หน้าและนํากลับมาใช้ใหม ่

           

2) รณรงค์การรับประทานอาหารให้หมด

จาน นําเศษอาหารหรือวัสดุย่อยสลายได้

กลับมาใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า 

           

3) ต้ังจุดรองรับขยะในโรงเรียน โดยแยก

ประเภทของขยะ 

           

4) ประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนโดย

ใช้เศษวัสดุ และสิ่งของเหลือใช้ 
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วิธีดําเนินการ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

5) ใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีย่อยสลายง่ายและวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นวัสดุแทนพลาสติก

และโฟม 

           

6) นําวัสดุธรรมชาติมาใช้ทดแทนเคมีภัณฑ์ 

เช่นนํ้ายาทําความสะอาด สารเคมีกาํจัดแมลง  

           

7) ลดการจําหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีมี

บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก 

           

3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน             

4) การจัดการมลพิษภายในโรงเรียนโดย            

     1) จัดระบบการจราจรภายในโรงเรียนเพื่อ
ลดการนํารถเข้าโรงเรียน 

           

     2) ปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับสารพิษ            

     3) เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว            

5) นําระบบสื่อสาร สื่อสารมวลชนและการใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปัจจุบัน 
มาเป็นสื่อในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

           

ยุทธศาสตร์รองที่ 3.4 : เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการของเสีย (SO) 

           

1) โรงเรียนทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของมาตรการ ระเบียบหรือแนวปฏิบัตใิน

การเลือกซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์  

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและ    

ได้มาตรฐาน  

           

2) โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดนํ้าท้ิง

และการกําจัดขยะภายในโรงเรียน 

           

3) โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพการบํารุงรักษา

อาคารสถานท่ีและพื้นท่ีสีเขียวให้สะอาด 

ร่มร่ืน สวยงามปลอดภัย และเอื้อต่อ      
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วิธีดําเนินการ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

การเรียนรู้ให้มากขึ้น 

4) โรงเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพการบํารุงรักษา

อาคารสถานท่ีและพื้นท่ีสีเขียว โดยรักษา

ความสมดุลของระบบนิเวศและ

สิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 

           

 

ตอนที่ 5  
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเป้าหมายความสาํเร็จ 

เป้าหมายความสําเร็จ 
ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 :  ปฏิรูปการวางแผน
เพื่อการพัฒนาสิง่แวดล้อมทีย่ั่งยืน 

           

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 และนํ้า ลดลงร้อยละ 
10 เมื่อเทียบกับรายจ่ายในเร่ืองเดียวกัน
ของปี 2555 

           

4) โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม
ครอบคลุมด้านการอนุรักษ์ดิน นํ้า 
พลังงาน สัตว์และป่าไม ้และ 3R 
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เป้าหมายความสําเร็จ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ยุทธศาสตร์รองที่ 1.3 : พัฒนาการปลูกฝัง

การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (SO) 

           

1) หลักสูตรของโรงเรียนทุกแห่งมีการบูรณา

การท่ีครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม 

จิตสํานึกและพฤติกรรมในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

การปล่อยของเสียมาทําลายสิ่งแวดล้อม 

และการแก้ปัญหาวกิฤตสิ่งแวดล้อม 

           

2) โรงเรียนมีจํานวนแผนงาน โครงการและ

กิจกรรมท่ีครอบคลุมการปลูกฝงัการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 

ภายในปีการศึกษา 2559 

           

3) โรงเรียนมีจํานวนแผนงาน โครงการและ

กิจกรรมท่ีครอบคลุมการปลูกฝงัการใช้

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีมนุษย์สร้างขึ้น

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ภายในปีการศึกษา 2559 

           

ยุทธศาสตร์รองที่ 1.4 : วางแผนเพื่อพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล (SO) 

           

1) โรงเรียนมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่

มาตรฐานสากลท่ีมีประสิทธิภาพ 

           

ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 :  ยกระดับ 
การกํากับติดตามและประเมินผล 
เพื่อการพัฒนาสิง่แวดล้อมทีย่ั่งยืน 

           

ยุทธศาสตร์รองที่ 2.1: ประเมินผลการม ี
ส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) 

           

1)ผลการประเมินการมีส่วนร่วมและเครือ 

ข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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เป้าหมายความสําเร็จ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ยุทธศาสตร์รองที่ 2.2 : วัดและประเมินผล

เพื่อพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรม            
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (WT) 

           

1) มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมคีุณภาพของ

มูลนิธิฯ 

           

2) นักเรียนมีจิตสํานึกและพฤติกรรม 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่าร้อยละ 80 

ภายในปีการศึกษา 2559 

           

3) บรรลุเป้าหมายด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาโรงเรียน 

มากกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2559 

           

4) มีรายงานคุณภาพด้านสิ่งแวดลอ้มใน SAR            

5) ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนทุกแห่ง               

มีกระบวนการและผลลัพธ์ 

ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับดีขึ้นไป 

           

ยุทธศาสตร์รองที่ 2.3 : ปรับวิธี             

การประเมินผลเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม (WO) 

           

1) โรงเรียนมีเคร่ืองมือวัดท่ีหลากหลาย       

ในการประเมินผลเพื่อการปลูกฝัง        

การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

           

2) นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติ คา่นิยม 

จิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

           

ยุทธศาสตร์รองที่ 2.4 : ประเมินผลการพัฒนา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมสูค่วามเป็นเลิศ (SO) 

           

1) โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน

โรงอาหารระดับดีมาก 
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เป้าหมายความสําเร็จ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2) ความพึงพอใจในคุณภาพอาหารในโรงอาหาร

ของครูและนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

           

3) โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพนํ้าในบ่อบําบัดนํ้าเสีย

ระดับประเทศและระดับสากล 

           

4) โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพนํ้าในตู้นํ้าดื่มท่ีให้บริการภายใน

โรงเรียนระดับประเทศและระดับสากล   

           

5) โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพอาคารเรียน 

           

6) ปริมาณการใช้นํ้าลดลงร้อยละ 10 เมื่อ

เทียบกับรายจ่ายของปีการศึกษา 2555 

           

7) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 10 เมื่อ

เทียบกับรายจ่ายของปีการศึกษา 2555 

           

ยุทธศาสตร์หลักที่ 3 :  ปรับกระบวนทัศน์
การนําแผนไปปฏิบัตเิพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

           

ยุทธศาสตร์รองที่ 3.1: เสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม (WT) 

           

1) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เป็นโรงเรียนแกนนํา

ด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน  

           

2) โรงเรียนมีครูแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม    

อย่างน้อยร้อยละ 3 

           

3) โรงเรียนมีนักเรียนแกนนําด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างน้อยร้อยละ 3 

           

4) โรงเรียนทุกแห่งมีจํานวนเครือข่าย       

ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพอย่างน้อย       

3 เครือข่ายภายในปีการศึกษา 2559 

           



318 

 

 

เป้าหมายความสําเร็จ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5) มีต้นแบบความสําเร็จด้านสิ่งแวดลอ้มท่ีได้รับ

การขยายผลอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 เร่ือง 

           

ยุทธศาสตร์รองที่ 3.2 : ปลูกฝงั 

เสริมปัญญาฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม (WO) 

           

1) นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติ คา่นิยม 

จิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับ

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) ลดอัตราการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกและวัสดุย่อยสลายยาก

อย่างน้อยร้อยละ 10 เทียบกับปีการศึกษา 

2556 ภายในปีการศึกษา 2559 

           

3) ปราศจากโฟมในโรงเรียน ภายในปี

การศึกษา 2559 

           

4) จํานวนงบประมาณท่ีใช้ในการจดัซื้อลดลง

ร้อยละ 5 เทียบกับปีการศึกษา 2556 

ภายในปีการศึกษา 2559 
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เป้าหมายความสําเร็จ 

ระดับความ
เหมาะสม 

ระดับความ
เป็นไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5) โรงเรียนมีพลังงานทดแทนอย่างน้อย        

1 อย่าง ภายในปี 2559 

           

6) พื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียนมีสัดส่วนตามเกณฑ์

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

           

7) ระดับความพึงพอใจของครูผู้ปกครอง 

นักเรียน ต่อกลิ่นและมลพิษทางอากาศ

ภายในโรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก 

           

ยุทธศาสตร์รองที่ 3.4 : เพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการของเสีย (SO) 

           

เป้าหมายความสาํเร็จ 
1) ร้อยละ 50 ของโรงเรียนในเครือฯ เป็น

โรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 

           

   
 
 
 

ลงช่ือ...............................................    
       (............................................) 

                               ผู้ประเมิน 

 
 
 

 
“ขอขอบคุณในความอนเุคราะห์ของทา่น” 
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ภาคผนวก ข 
 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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1. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหาของแบบสอบถาม 

 

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. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 1 เป็นรายบุคคล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. รศ.ดร.สนานจิตร  สุคนธทรัพย์     

� อาจารย์อาวุโส สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
� อาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
� อาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
� ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม 

เฉลิมพระเกียรติ (Honda  Green School) บริษัทเอเช่ียนฮอนด้ามอเตอร์ 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     

� รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. คุณมัลลิกา ประเสริฐสม      

� หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
� ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
    แห่งประเทศไทย   
� ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

6. คุณสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์  
� หัวหน้าแผนกพัฒนาสื่อการเรียน การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
� ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

7. คุณกาญจนา ปิยะวัฒน์  
� วิทยากร ระดับ 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
� ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

8. คุณสุภรา คอยระงับ  
� วิทยากร ระดับ 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
� ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย 
9. ภราดาสุรสิทธ์ิ 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 ฝา่ยการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
    แหง่ประเทศไทย  
� ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
 

ผู้อํานวยการโรงเรียน 
15. ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์   

� ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
� ประธานอนุกรรมการงานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะ      

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
16. ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ   

� ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
17. ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล   

� ผู้อํานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 
18. ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธ์ิ    

� ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
19. ภราดาสอาด สัญลักษณ์    

� รองผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
� คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

20. ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์    
� รองผู้อํานวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

21. ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์   
� รองผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 

22. ภราดาพิชิตพล บูรพันธ์    
� รองผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 

 
 
หัวหนา้ฝ่าย 
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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    
� หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

28. มาสเตอร์มณี  ครไชยศรี                          
� หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 
 

ครู 

29. มิสนิสา  แก้วมงคล       
� ครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  
� หัวหน้าสํานักงานฝา่ยการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

30. มิสวิภาวรรณ์  ประสิทธ์ิปัญญา                                     
� ครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา    

31. มิสวไิลรัตน์  เพ่ิมพูลบุญ  
� ครูโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 

32. มาสเตอร์ประดิษฐ์  ชัยปรีชา 
� ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 

33. มาสเตอร์มนตรี สุพล 
� ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 

34. มิสมาลี  อ้ังลิ้ม     
� ครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

35. มาสเตอร์บุญสร้าง อิศรเสนา ณ อยุธยา    
� ครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี    

36. มาสเตอร์เอกสิทธ์ิ  เมืองหมุด    
� ครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ      

 
 
 
ผู้ปกครอง 
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37. คุณยลดา วจไีกรลาส   
� ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนอัสสัมชัญ 

38. คุณมนตรี อิฐวรากร     
� ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  

39. คุณชันษา เหรียญเสาวภาค   
� ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

40. คุณณนวพล  แก้วภูมิแห ่  
� ผู้แทนผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

41. คุณพัชรา แสงวงศ์    
� ผู้แทนผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

 
นักเรียน  
42. นายกษิดิศ วจไีกรลาส     

� ประธานนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ 
43. นายอภิชน เสนาพลสิทธ์ิ    

� ประธานนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
44. นายนิติพัฒน์  พิชิตสุรถาวร 

� กรรมการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
45. นายศิรวิทย์  น้อยเจริญ 

� กรรมการนักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

 
3. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 ดว้ยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. รศ.ดร.สนานจิตร  สุคนธทรัพย์     

� อาจารย์อาวุโส สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
� อาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
� อาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
� ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม       

เฉลิมพระเกียรติ (Honda  Green School) บริษัทเอเช่ียนฮอนด้ามอเตอร์ จํากัด 
2. ดร.จงรักษ์  ฐินะกุล                   

� ผู้อํานวยการส่วนสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพ   
    สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

� นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการพิเศษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์     
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� รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. คุณมัลลิกา ประเสริฐสม      

� หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
� ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
    แห่งประเทศไทย   
� ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5. คุณสมบัต ิพัฒนะวาณิชนันท์  
� หัวหน้าแผนกพัฒนาสื่อการเรียน การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
� ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

6. คุณกาญจนา ปิยะวัฒน์  
� วิทยากร ระดับ 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
� ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

7. คุณสุภรา คอยระงับ  
� วิทยากร ระดับ 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
� ผู้ประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย 
8. ภราดาสุรสิทธ์ิ 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 
 

หัวหนา้ฝ่าย 
14. มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ    

� หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
15. มาสเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์    

� หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

 
ครู 
16. มิสนิสา  แก้วมงคล       

� ครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  
� หัวหน้าสํานักงานฝา่ยการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

 
ผู้ปกครอง 
17. คุณยลดา วจไีกรลาส   

� ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ 
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ภาคผนวก ค 
 

หนังสือขอความร่วมมือในการทําวิจัย 
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รศ.ดร.สนานจิตร  สุคนธทรัพย ์
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ประวัติผู้เขียนวทิยานิพนธ ์

 

ช่ือ-สกุล   นายศักดา  สกนธวัฒน์  

วัน เดือน ปีเกิด   1 พฤษภาคม 2509 
ประวัติการศึกษา 

ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ปีการศึกษา 2520 
มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2526 

ปริญญาตรี 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  

ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543 

ประสบการณ์การทํางาน  
   ครูโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ 

   รองผู้อํานวยการและหัวหน้าสํานักผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ผู้ช่วยฝ่ายปกครองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่  
   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่ 

   หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ 
ครูใหญ่และหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี 

   ผู้อํานวยการและครูใหญโ่รงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
รองผู้อํานวยการและผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ 

รองผู้อํานวยการและผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 
ตําแหน่งปัจจุบัน 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 

แห่งประเทศไทย 
ผู้อํานวยการและผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ 


