
ห้องสมุดสีเขียว โรงเรียนสา 1 

 

หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว 
ข้อ 2 ประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ 

จากข้อมูลการเก็บขยะจากพ้ืนที่ตัวอย่าง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 

เดือน ปริมาณขยะ (กก.) 

กรกฎาคม 2559 4.00 

สิงหาคม 2559 2.99 

กันยายน 2559 1.15 

ตุลาคม 2559 1.35 

พฤศจิกายน 2559 1.36 

ธันวาคม 2559 0.76 

รวม 11.61 

สามารถน าเสนอแผนภูมิแท่งได้ดังนี้ 

 

 จะเห็นว่าปริมาณขยะของโรงเรียนสามีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆ เนื่องด้วยการท าโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) และการด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) 
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ปริมาณขยะ (กก.) ที่เก็บได้ในแต่ละเดือน 
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จากสถิติปริมาณขยะที่ใช้งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ตั้งแต่ พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 ซึ่งน า
ขยะมารีไซเคิล (recycle) 

ขยะ 
ปริมาณขยะ (กิโลกรัม) 

รวม 
พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 

กระดาษแข็ง 1 1 1 1 4 

ไม้ไอศกรีม 1 0.5 0.5 1 3 

ช้อนไอศกรีม 0 1 1 1.5 3.5 

ถุงขนม 0 0 5 2 7 

กระดาษขาว 2 3 4 4 13 

ถุงปุ๋ย 1 1 0.5 1 3.5 

รวม 5 6.5 12 10.5 34 
 

 
 
 ซึ่งมีปริมาณการใช้ขยะที่น ามา Recycle เพ่ิมข้ึนทุก ๆ เดือน ในการท ากิจกรรมของโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) และโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)  
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พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 

ปริมาณขยะ (ก.ก.)ที่ใช้งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ตั้งแต่ พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 
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4.6 ระบบเอกสารและข้อมูล การวเิคราะห์ การแสดงผลข้อมูล และการติดตามประเมนิผล 

1. มกีารบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทก่อน – หลงัการด าเนินงาน 

1. กจิกรรมแก้วน า้สุดหรรษา 
การด าเนินการ : ตรวจเช็ค ก ากบัติดตาม และบนัทึกสถิติการใชแ้กว้น ้าส่วนตวัของตนเองของนกัเรียน
ทุกระดบัชั้น จากนั้นมาคิดเป็นสัดส่วนปริมาณขวดพลาสติกหรือแกว้น ้าพลาสติกท่ีจะลดลง เม่ือมีการ
ใชแ้กว้น ้าส่วนตวั แทนการซ้ือน ้าขวดหรือการใชแ้กว้น ้าพลาสติก 
ผลการด าเนินการ 
ตาราง แสดงขอ้มูลปริมาณพลาสติกท่ีจะเกิดข้ึนเทียบสัดส่วนจากสถิติการพกแกว้น ้าส่วนตวัของ
นกัเรียน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559 

 

ระดบัชั้น ปริมาณพลาสติก (กิโลกรัม) 
พ.ค.2559 มิ.ย.2559 ก.ค.2559 ส.ค.2559 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 317.16 466.68 426.75 340.56 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 271.44 420.21 384.30 302.31 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 302.04 464.13 426.96 333.30 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 272.07 392.04 375.39 306.63 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 267.30 403.56 368.55 295.38 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 294.57 432.79 393.12 313.20 

รวม 1724.58 2579.41 2375.07 1891.38 
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2. กจิกรรมเพิม่มูลค่าจากขยะ   
การด าเนินการ : ธนาคารขยะรีไซเคิล รับฝากขยะท่ีแยกประเภทแลว้จากแต่ละชั้นเรียน เก็บสถิติ และ 
ด าเนินการส่งต่อขยะแต่ละประเภทใหก้บัร้านรับซ้ือของเก่า และส่งต่อกระดาษใหก้บังานรีไซเคิล
กระดาษ และกิจกรรมแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือใช ้
ผลการด าเนินการ :  
2.1 ธนาคารขยะรีไซเคิล  

ขยะประเภทกระดาษขาวจะถูกส่งมายงัธนาคารขยะรีไซเคิลปริมาณมากสุดในแต่ละเดือน แต่โดย
ภาพรวมขยะรีไซเคิลท่ีถูกส่งมายงัธนาคารขยะรีไซเคิลมีแนวโนม้ลดลง ดงัแสดงใหเ้ห็นดงัตาราง
ดงัต่อไปน้ี 
 ตาราง แสดงขอ้มูลปริมาณขยะแต่ละชนิดจากธนาคารขยะรีไซเคิล ตั้งแต่ พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 

 

ประเภทขยะ 
ปริมาณขยะจากกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล (กก.) 

รวม 
พ.ค. 2559 มิ.ย. 2559 ก.ค. 2559 ส.ค. 2559 

กระดาษขาว 44.50 28.50 40.00 18.00 131.00 
กระดาษสี 1.00 26.00 7.00 2.50 36.50 
กระดาษแขง็ 12.00 3.50 3.00 3.50 22.00 
ขวดพลาสติก 5.50 17.00 6.50 3.00 32.00 

รวม 63.00 75.00 56.50 27.00 221.00 
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2.2 งานรีไซเคิลกระดาษ 

ปริมาณกระดาษท่ีใชข้องงานรีไซเคิลกระดาษไดรั้บมาจากธนาคารขยะรีไซเคิล และจากส านกังาน
ภายในโรงเรียน ซ่ึงสามารถเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลไดก้ระดาษน ากลบัมาใชใ้หม่ และ น ามาท าเป็นสมุด
กลบัมาใชใ้หม่ ดงัแสดงใหเ้ห็นดงัตารางดงัต่อไปน้ี 

 
ตาราง แสดงปริมาณขยะกระดาษท่ีส่งมายงังานรีไซเคิลกระดาษ ตั้งแต่ พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 
 

ขอ้มูลขยะ ปริมาณขยะ 
(กก.) 

ผลผลิตท่ีได ้
กระดาษรีไซเคิล(แผน่) สมุดเล่มเล็ก (เล่ม) สมุดเล่มกลาง (เล่ม) 

พ.ค. 2559  70.00  70 - - 
มิ.ย. 2559  140.00  200 - - 

ก.ค. 2559  60.00   - 20 20 
ส.ค. 2559  80.00   - 40 40 

รวม 350.00   270 60 60 
 

หมายเหตุ : งานรีไซเคิลกระดาษไดรั้บกระดาษจากธนาคารขยะรีไซเคิล และรับบริจาคกระดาษจากส านกังานใน 

   โรงเรียน 
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2.3 กจิกรรมแกะสลกัเรือแข่งจ าลอง 

วสัดุท่ีใชใ้นการท าเรือแข่งจ าลองคือเศษไม ้และหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงไดเ้ก็บสถิติการใชว้สัดุ ในช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2559 ดงัแสดงใหเ้ห็นดงัตารางขา้งล่าง 

 
ตาราง แสดงปริมาณขยะท่ีใชใ้นกิจกรรมแกะสลกัเรือแข่งจ าลอง ตั้งแต่ พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 

 
 
 
 
 

  

ประเภทขยะ 
ปริมาณขยะจากกิจกรรมการแกะสลกัเรือแข่งจ าลอง (กก.) 

รวม 
พ.ค. 2559 มิ.ย. 2559 ก.ค. 2559 ส.ค. 2559 

เศษไม ้ 10 8 8 7 33 
หนงัสือพิมพ ์ 1 1 1.5 1 4.5 

รวม 11 9 9.5 8 37.5 
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2.4 กจิกรรมประดิษฐ์จากเศษวสัดุเหลือใช้ 
กิจกรรมประดิษฐจ์ากเศษวสัดุเหลือใช ้ไดเ้ก็บสถิติเศษวสัดุแต่ละประเภทท่ีน ามาใชใ้นการ

ประดิษฐด์งัแสดงให้เห็นดงัตาราง เพื่อให้นกัเรียนฝึกกระบวนการจดัการขยะอยา่งสร้างสรรค ์นกัเรียนเห็น
คุณค่าของมูลค่าจากขยะ 

 
ตาราง แสดงปริมาณขยะท่ีใชง้านประดิษฐจ์ากเศษวสัดุเหลือใช ้ตั้งแต่ พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 
 

ขยะ 
ปริมาณขยะ (กิโลกรัม) 

รวม 
พ.ค.2559 มิ.ย.2559 ก.ค.2559 ส.ค.2559 

กระดาษแขง็ 1 1 1 1 4 
ไมไ้อศกรีม 1 0.5 0.5 1 3 

ชอ้นไอศกรีม 0 1 1 1.5 3.5 

ถุงขนม 0 0 5 2 7 
กระดาษขาว 2 3 4 4 13 

ถุงปุ๋ย 1 1 0.5 1 3.5 

รวม 5 6.5 12 10.5 34 
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3.  กจิกรรมครัวเรือนประหยัดเงินตรา  
 การด าเนินการ : ท าน ้าหมกัชีวภาพจากเศษขยะอินทรียท่ี์ไดจ้ากโรงอาหาร ขณะเดียวกนัยงัมีการ
รณรงคก์ารบริโภคอาหารของนกัเรียนในโรงอาหารแต่พอดี ใหเ้หลือเศษอาหารจากการบริโภคใหน้อ้ยท่ีสุด
หรือไม่ให้เหลือเลยเก็บสถิติน ้าหนกัของเศษอาหารเหลือทิ้งจากการรับประทานอาหารของนกัเรียนในโรง
อาหาร 
 

ผลการด าเนินการ 
ตาราง แสดงปริมาณเศษอาหาร จากศูนยอ์าหารโรงเรียนสา ตั้งแต่ มิถุนายน - สิงหาคม 2559 
 

ช่วงเวลาเก็บขอ้มูล ปริมาณเศษอาหาร (กก.) 

 มิ.ย. 2559 268.00 
ก.ค. 2559 242.00 
ส.ค. 2559 305.00 

รวม 815.00 
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4.  กจิกรรมเวียงสาน่าอยู่ 
 การด าเนินการ : นกัเรียนทุกระดบัชั้น ลงเขตพื้นท่ีบริการ เพื่อท าความสะอาด และเก็บขอ้มูลขยะใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบของตนเอง แลว้เก็บสถิติปริมาณขยะท่ีเก็บไดใ้นแต่ละวนั  

ผลการด าเนินการ 
ตาราง แสดงปริมาณขยะจากการด าเนินกิจกรรมฟ้าใสวนัใหม่ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   
ตั้งแต่ กรกฏาคม - สิงหาคม 2559 
 
 

เวลาเก็บขอ้มูล ปริมาณขยะ (กก.) 

ก.ค. 2559 4.00 
ส.ค. 2559 2.99 

รวม 6.99 
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5. กจิกรรมความรู้สู่ชุมชน 
         การด าเนินการ : นกัเรียนและครู ร่วมกนัรณรงคก์ารคดัแยกขยะ และการลดการใชถุ้งพลาสติกและ
กล่องโฟม โดยกระตุน้เตือนการใชต้ะกร้าในการซ้ือของในตลาดแทนการใชถุ้งพลาสติก ท าการเก็บสถิติคน
ใชต้ะกร้ามาซ้ือของในตลาด แลว้เทียบเป็นปริมาณถุงพลาสติกท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือไม่ใชต้ะกร้า 

 ผลการด าเนินการ 
 
ตาราง แสดงปริมาณการใชถุ้งพลาสติกของแม่คา้ท่ีใช ้ตั้งแต่ มิถุนายน - สิงหาคม 2559 

 

ขนาดถุงพลาสติก 
ปริมาณถุงพลาสติก (กิโลกรัม) 

รวม 
มิ.ย.2559 ก.ค.2559 ส.ค.2559 

ขนาด 6X11 น้ิว 1.92 1.90 1.76 5.58 
ขนาด 6X14 น้ิว 14.80 14.40 14.20 43.40 
ขนาด 8X16 น้ิว 1.80 1.80 1.80 5.40 

รวม 18.52 18.10 17.76 54.38 
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2. มีการวเิคราะห์ ติดตาม ผลการด าเนินกจิกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โดยใช้หลกั 3Rs 
การด าเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โดยใชห้ลกั 3Rs ในแต่ละกิจกรรมหลกัและกิจกรรมยอ่ย 

หลงัจากไดด้ าเนินกิจกรรมไปในช่วงระยะเวลาหน่ึงแลว้ ไดด้ าเนินการติดตามผลการด าเนินการการเป็น
ระยะๆ โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตั้งแต่ตวันกัเรียน คณะกรรมการประชาคมห้องเรียน ครูท่ีปรึกษา หวัหนา้ระดบั 
และฝ่ายบริหาร ตามล าดบั  

 การประเมินใชแ้บบประเมิน AAR (After Action Reviews) และแบบประเมินความพึงพอใจ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นช่วงๆ เพื่อส ารวจแนวคิด ผลการด าเนินกิจกรรม และวางแผนก าหนดเป้าหมายระยะ
สั้น เพื่อปรับปรุง พฒันากิจกรรมให้ด าเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละกิจกรรมยอ่ยส่งผลการ
ประเมินสะทอ้นเป็นภาพรวมของกิจกรรมหลกั  

นอกจากน้ีเม่ือไดรั้บผลการประเมินแต่ละกิจกรรมมาแลว้ โรงเรียนไดป้ระชุมวางแผนแนวด าเนินการ
ในระยะต่อไปของกิจกรรม โดยผา่นการหารือของคณะกรรมการในการประชุมประจ าสัปดาห์ของฝ่าย
บริหาร การประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน นอกจากน้ียงัไดน้ าแนวคิดการจดักิจกรรมท่ีสะทอ้นจากการ
ประชุมของคณะกรรมสภานกัเรียนมาประกอบการพิจารณาวางแผนด าเนินการอีกดว้ย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ห้องสมุดสีเขียว โรงเรียนสา 12 

 

                            
                                  Zero Waste School

Sa School

Zero Waste Sa School

          
          

       Zero waste 
school

          
           

          
                

          
                  

      

       
              

       
                       

       
               

       
                 

    AAR

                    

       /          

       
                

3. มีการประเมิน ผลการด าเนินกจิกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โดยใช้หลกั 3Rs 
การประเมินใชแ้บบประเมิน AAR (After Action Reviews) และแบบประเมินความพึงพอใจการ

ด าเนินกิจกรรมเป็นช่วงๆ เพื่อส ารวจแนวคิด ผลการด าเนินกิจกรรม โดยให้นกัเรียนท่ีรับผดิชอบเป็น
ผูด้  าเนินการประเมิน น าผลการประเมินหารือร่วมกนัในระดบัคณะกรรมการประชาคมหอ้งเรียน 
คณะกรรมการสภานกัเรียน การประชุมคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารทัว่ไปและฝ่ายบริหารกิจการ
นกัเรียน และน าผลการประเมินเพื่อสะทอ้นผลการด าเนินการในท่ีประชุมโรงเรียนเพื่อก าหนดแนวทาง และ
วางแผนด าเนินการส่งเสริม ปรับปรุง พฒันากิจกรรมต่างๆ ต่อไป เป็นล าดบั 
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4. มีการจัดท าฐานข้อมูลเกีย่วกบักจิกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โดยใช้หลกั 3Rs 
ในการด าเนินกิจกรมโรงเรียนปลอดขยะ โดยใชห้ลกั 3Rs ทุกๆ กิจกรรม ไดมี้ฐานขอ้มูลในการปฏิบติั

กิจกรรม ความคืบหนา้ของการด าเนินกิจกรรมแต่ละระยะ บนัทึกผา่นส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์คในหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บัผูส้นใจและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าไปใชไ้ดอ้ยา่งหลากหลายและสร้างสรรค ์อีกทั้งเป็น
การเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ใหก้บันกัเรียนและผูส้นใจทัว่ไปใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย และเพื่อเป็นการ
กระตุน้เตือนนกัเรียนใหต้ระหนกัในความส าคญัของการจดัการขยะอยา่งสร้างสรรค ์
 
 

 
 

5. มีการเผยแพร่กจิกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โดยใช้หลกั 3Rs 
เม่ือโรงเรียนด าเนินการกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โดยใชห้ลกั 3Rs ไดป้ระชาสัมพนัธ์การเขา้ร่วม

โครงการใหก้บันกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา เขตพื้นท่ีบริการ โดยผา่นส่ือต่างๆ ทั้งสถานีวทิย ุ
เวบ็ไซตโ์รงเรียน เวบ็ไซตเ์ครือข่ายโรงเรียนต่างๆ เป็นตน้ เพื่อใหท้ราบถึงหลกัการ เหตุผล และวตัถุประสงค์
ของการด าเนินการกิจกรรมใหทุ้กฝ่ายไดรั้บทราบร่วมกนั 
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ระหวา่งด าเนินกิจกรรมไดเ้ผยแพร่ผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นระยะๆ รวมถึงแนวทางการ
ปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมอยูเ่ป็นระยะ นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็นผา่นส่ือ
ต่างๆ ไดอี้กดว้ย เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาการด าเนินกิจกรรมใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคต่์อไป 

นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมการรณรงค ์ขยายผลความรู้จากการท ากิจกรรมสู่ชุมชน เช่น กิจกรรมต้ิวซา้
จ่ายกาด นกัเรียนไดข้ยายผลความรู้สู่แม่คา้และประชาชนทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัการขยะอยา่งสร้างสรรค ์และ
ลดการใชถุ้งพลาสติกในบรรจุภณัฑต่์างๆ โดยใชต้ะกร้าแทน เขา้ร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพนัธ์กบัภาคี
เครือข่ายการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ ส านกังานเทศบาลต าบลกลางเวยีง ส านกังานเทศบาลเวียงสา องคก์าร
บริหารส่วนต าบลต่างๆ เป็นตน้ 
 


