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ค าน า 

 
เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัท กรีนอะมิตี้ จ่ากัด เป็นที ปรึกษาและ

ด่าเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ก้าวสู่สังคมคาร์บอน
ต า่  ระยะที  1  ซึ งมีระยะเวลา 5 เดือน เริ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 และจะสิ้นสุดในเดือน
กันยายน 2559  เพื อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรครู  ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และการจัดท่าแผนปฏิบัติการในการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต ่าทั้งระบบ สู่การเป็นฐานการเรียนรู้ใน
เรื องดังกล่าว  

 
กิจกรรมการประชุมผู้บริหารเทศบาล และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 แห่งนี ้ 

นับเป็นกิจกรรมแรกที จะช่วยสร้างความเข้าใจของบุคลากรในระดับนโยบาย ต่อหลักการ  แนวทาง  
และแผนการด่าเนินโครงการในระยะที  1  รวมทั้งยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมคิด และร่วมวางแผนใน
การจัดกิจกรรมน่าดับต่อไปให้มีความเหมาะสมกับเวลา และมีรูปแบบที ตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายมากที สุด 

 
ทางบริษัทฯ  ใคร่ขอขอบพระคุณท่านนายกทรงชัย  วงษ์วัชรด่ารง  นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

รวมถึงคณะผู้บริหารเทศบาล และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกท่าน  ที ได้เล็งเห็นความส่าคัญ
ของการปลูกฝังวิถีคาร์บอนต ่า ให้เกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน  โดยใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที ทันสมัย และมีจิตส่านึกรับผิดชอบต่อท้องถิ นบ้านเกิด และต่อโลกใบนี้ 

 
 
 
 
 
 

2 มถิุนายน 2559 
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การประชุมผู้บริหารเทศบาลและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล   4 

 

2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 เหตุผลและความส่าคัญในการด่าเนินโครงการนี้    6 

2.2 หลักการและแนวทางการด่าเนินโครงการ     7 

2.3 วัตถุประสงค์โครงการ       10 

2.4 ระยะเวลาในการด่าเนินงาน       10 

2.5 ผลที คาดว่าจะได้รับจากการด่าเนินโครงการ     10 

2.6 แผนการด่าเนินงาน        11 

 

3. ร่างรายละเอียดกิจกรรม  

3.1  กิจกรรมที  2  การฝึกอบรมผู้บริหารและครูแกนน่า     12 
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1. 
รายละเอียดกิจกรรม 

  การประชุมผู้บริหารเทศบาลและผู้บริหารโรงเรียน 
 

1) เพื อชี้แจงท่าความความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนการงาน และ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อหลักการ แนวคิด แนวทาง  และแผนการด่าเนินงานโดยละเอียด 

2) เพื อสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดท่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ใน
ระดับโรงเรียน รวมทั้งรายละเอียด และแผนการด่าเนินกิจกรรมในล่าดับต่อไป 

3) เพื อกระตุ้นและเตรียมความพร้อมให้แก่ 6 โรงเรียนเป้าหมายในการที จะพัฒนาเป็น
โรงเรียนต้นแบบฐานการเรียนรู้สังคมคาร์บอนต ่า 

 

  
วันที จัด :  7 มิถุนายน 2559  ระหว่างเวลา 0900-1530 น. 

 สถานที  :  ห้องหิรัญญิกา  สวนพฤกษศาสตร์สิรินธร  เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

  
ประมาณ 30 คน  ประกอบด้วย 
1. นายกเทศมนตรี ผู้บริหารจากทุกส่วนการงาน  รวมประมาณ 10 ท่าน 
2. ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 6 แห่งๆ ละ 1 คน  รวม 6 คน 
3. แกนน่าครูทั้ง 6 แห่งๆ ละ 1 คน  รวม 6 คน 
4. ผู้แทนจากภาคชุมชน อาทิ จากสมาคมผู้ปกครองของโรงเรียน หรือจากชุมชนรอบ

โรงเรียนทั้ง 6 แห่งๆ ละ 1 คน รวม 6 คน 
5. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และสื อมวลชน จ่านวน 2 คน 

  

 
ผลที คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ  

1) ผู้บริหารส่วนการงานของเทศบาล  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้แทนภาคชุมชน และ
ผู้ปกครอง มีความเข้าใจต่อแนวคิด  หลักการ  แผนการด่าเนินงาน และผลที จะได้รับ
จากการด่าเนินโครงการนี้ทั้งระยะยาวและระยะสั้น รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะที 
เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื อนงาน ทั้งในระดับเทศบาล ระดับโรงเรียน และระดับ
ชุมชน 

2) ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่ง มีความเข้าใจต่อเครื องมือการจัดท่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับ
โรงเรียน และสามารถกลับไปเตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื อน่ามาวัด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงเรียน   

3) ทุกโรงเรียน  สามารถกลับไปท่าความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียนของตนเองเพื อที จะ
ร่วมด่าเนินการขับเคลื อนแนวคิดนี้ลงสู่การปฏิบัติ  
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การประชุมผู้บริหารเทศบาลและผู้บริหารโรงเรียน 

0830-0900   ลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบกิจกรรม 

0900-0930   กล่าวเปิด และชี้แจงความมุ่งหวังของเทศบาลเมืองทุ่งสงกับการพัฒนาสู่
สังคมคาร์บอนต ่า โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
โดย นายทรงชัย  วงษ์วัชรด่ารง  นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

0930-1030   แนะน่ารายละเอียดโครงการฯ : แนวคิด หลักการ และแผนการด่าเนิน
โครงการในระยะที  1 (พ.ค.-ก.ย.59)  และความรู้พื้นฐานเรื องสังคม
คาร์บอนต ่า 
โดย นางธารี  กาเมือง  ที ปรึกษาโครงการ 

1030-1045   พักอาหารว่าง 

1045-1200   บทบาทของเทศบาลและสถานศึกษาในการส่งเสริมให้เกิดสังคมคาร์บอน
ต ่า และผลที เราจะได้รับ   
โดย นายสมชาย  จริยเจริญ  ผู้เชี ยวชาญและที ปรึกษาโครงการ  

1200-1300  พักอาหารกลางวัน 

1300-1400   แนวทางการส่ารวจแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และวัดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงเรียน (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับโรงเรียน)  
โดย นางสาววรากร  น้อยพันธ์ และนายธนภัทร   สุขเกษม  นักวิจัย
โครงการ 

1400-1445   น่าเสนอร่างรายละเอียดของกิจกรรมในล่าดับต่อไป เพื อร่วมกับวิพากษ์
และให้ข้อเสนอแนะ 

 กิจกรรมที  2   การฝึกอบรมครูและบุคลากรที เกี ยวข้อง 

 กิจกรรมที  3   การติดตามให้ค่าแนะน่าแผนปฏิบัติการในการพัฒนา 

  โรงเรียนทั้งระบบสู่ฐานการเรียนรู้สังคมคาร์บอนต ่า  

1445-1515   สรุปสิ งที โรงเรียนจะต้องกลับไปด่าเนินการก่อนการฝึกอบรมแกนน่าครู/
ซัก-ถาม-ข้อห่วงใยหรือสิ งที ยังกังวล/ปิดการประชุม 

1515-1530 อาหารว่าง/เดินทางกลับ 
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 2. 
รายละเอียดโครงการ 

 
2.1  เหตุผลและความส าคัญของโครงการ 

ตามที นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงไว้ใน 3 
ประเด็นส่าคัญ  คือ  เป็นเมืองชุมทางน่าอยู่  มีชุมชนเข้มแข็ง  และมีสังคมที ผาสุกอย่างยั งยืนนั้น โดย
มีนโยบายส่าคัญที สอดคล้องและจะท่าให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว  คือ นโยบายด้านการพัฒนา
การศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ น และนโยบายด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ที ต้องการให้คนทุ่งสงอยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุข อย่างยั งยืน    

ทั้งนี้  ทั้งสองนโยบายดังกล่าวข้างต้น  คณะผู้บริหารเทศบาล  ได้ต้องการเปลี ยนเทศบาล
เมืองทุ่งสงในอีก 5-10 ปีข้างหน้าให้เป็น  

 “เมืองแห่งการเรียนรู้”  โดยให้ “โรงเรียน” เป็นฐานการเรียนรู้และพัฒนาในทุกๆ ด้าน  
ซึ งสอดคล้องอย่างยิ งกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที  2 (พ.ศ. 2552-2561)  ที 
รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ  
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย   
2) เพิ มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั วถึงและมีคุณภาพ และ  
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารการศึกษา   

 “เมืองคาร์บอนต ่า”  โดยสนับสนุนให้มีทั้งคนและเมืองมีการเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ งเป็นประเด็นปัญหาระดับโลกที ยิ งใหญ่  และได้ส่งผล
กระทบโดยตรงมายังมนุษย์โลกในรูปแบบต่างๆ  โดยเฉพาะด้านการเกิดภัยพิบัติที รุนแรงขึ้น  
โดยจะมุ่งพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่สังคมคาร์บอนต ่าที ผาสุกอย่างยั งยืน  ตามแนวทาง 4 
ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที  1 มุ่งสู่ทุ่งสง “เมืองแห่งต้นไม้” ด่าเนินการและสนับสนุนการเพิ มพ้ืนที สีเขียว
ของเมือง โดยการปลูกต้นไม้ใหม่และดูแลรักษาต้นไม้ที มีอยู่เดิมในเมืองให้
คงอยู่ (เพื อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ  และเพื อ
สร้างเมืองทุ่งสงให้ร่มเย็นเป็นสุข สวยงามแก้ผู้อยู่และผู้มาเยือน) 

ยุทธศาสตร์ที  2 มุ่งสู่ทุ่งสง“เมืองไร้มลพิษ”เพื อดูแลจัดการเรื องขยะและน้่าเสีย ฌาปน-
สถาน ให้เกิดมลพิษน้อยที สุด (เพื อลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากการย่อย
สลายของขยะและน้่าเสีย  รวมทั้งจากการเผาโดยตรง) 
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ยุทธศาสตร์ที  3 มุ่งสู่ทุ่งสง “เมืองพิชิตพลังงาน” เพื อบริหารจัดการเรื องการลดการใช้
พลังงานฟอสซิล ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมพลังงานสะอาด 
(เพื อลดการใช้น้่ามันเชื้อเพลิง และไฟฟ้า อันเป็นการช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนทั้งทางตรงและทางอ้อม  

ยุทธศาสตร์ที  4 มุ่งสู่ทุ่งสง “เมืองที มีการบริโภคอย่างยั งยืน” ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
ที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม   รวมทั้ง สนับสนุนการท่าเกษตรเมือง สวนผักใน
เมือง เพื อใช้ในการบริโภคบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

จากนโยบายส่าคัญท้ังสองด้าน และผลลัพธ์ที คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงต้องการให้เกิด  
จึงเป็นโจทย์ส่าคัญว่าจะท่าอย่างไรในการน่ายุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต ่ามาเชื อมโยงการ
พัฒนาการศึกษาในระบบโรงเรียน  เพื อโรงเรียนเป็น “ฐานในการเรียนรู้และพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่สังคม
คาร์บอนต ่า”  จึงมีความจ่าเป็นที จะต้องด่าเนินการ  “พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต ่า”  ดังมีรายละเอียดตามล่าดังต่อไปนี้ 
 
2.2 หลักการและแนวทางในการด าเนินโครงการ 

ด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  มีเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ทั้ง 6 แห่ง  สู่การเป็นโรงเรียนเทศบาลยุคใหม่ ที ทันสมัยและใส่ใจในการช่วยบรรเทาปัญหา
สิ งแวดล้อมที เป็นประเด็นร่วมระดับโลก คือ การเปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน  
ดังนั้น  แนวคิดแรกที ควรต้องด่าเนินการ คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน  นักเรียน  รวมทั้งชุมชนรอบข้าง ให้สามารถบริหารจัดการโรงเรียน
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน  เพื อให้โรงเรียนเป็นต้นแบบของการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติ  (School Based Management for Local Development , SBMD) ใน
การปล่อยคาร์บอนออกสู่บรรยากาศให้น้อยที สุด  รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื อสร้างจิตส่านึกให้แก่
ชุมชน และเยาวชนของเมืองทุ่งสง  จนน่าไปสู่ความตระหนักในการมีวิถีชีวิตที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม
และช่วยพิทักษ์สภาพภูมิอากาศโลก 

 
ทั้งนี้  ในการด่าเนินโครงการนี้  คณะที ปรึกษาจะได้น่าหลักการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้ง

ระบบ หรือ Whole – School Approach: WSA)  มาประยุกต์ใช้ในการด่าเนินงาน กล่าวคือ หาก
ต้องการให้โรงเรียนเป็นฐานการสร้างคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต ่ามีความยั งยืนตลอดไป โดย
ไม่เลือนหายไปตามโครงการฯ นั้น  บุคลากรทุกฝ่ายต้องรับรู้ เข้าใจ และร่วมมือกันอย่างจริงจัง  โดยมี
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นแกนน่าในการด่าเนินงาน  โดยมีแนวทางในการด่าเนินงาน  7 ประการ ไดแ้ก่ 

1) ด่าเนินงานโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ งของงานโรงเรียน ไม่คิดว่าเป็นงานฝากหรืองานส่วนเกิน 
2) ด่าเนินงานอย่างครบวงจร  ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การวางแผน  ลงมือปฏิบัติ 

และติดตามประเมินผล 
3) ด่าเนินงานอย่างครอบคลุม และสอดคล้องกันในทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร  ฝ่ายวิชาการและ

ฝ่ายอื นๆ 
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4) วางพ้ืนฐานงานในการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต ่าในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  ตั้งแต่การก่าหนด
นโยบาย  เป้าหมาย  มีการวางแผนและมีแนวทางการดาเนินงานอย่างชัดเจน 

5) ส่งเสริมการประเมินตนเอง ทั้งก่อนและระหว่างด่าเนินงาน  รวมทั้งมีการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื อง 

6) ด่าเนินงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  การบูรณาการและการเรียนรู้ 
7) ทุกๆ คนในโรงเรียนเข้าใจ ยอมรับ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการลดคาร์บอนตามแนวทาง 

4 ยุทธศาสตร์  ตามบทบาทหน้าที ของตน ตั้งแต่ต้น และตลอดระยะเวลาการท่างานและมี
ส่วนร่วมรับรู้และภาคภูมิใจในผลส่าเร็จของงาน 

 
ทั้งนี้  นิยามของการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  คือ การด่าเนินงานเพื อปรับปรุงและ/หรือ

เปลี ยนแปลง  เพื อให้เกิดผลที คาดหวังตามเป้าหมายในเรื องใดเรื องหนึ ง (หรือหลายเรื อง) โดยการ
ด่าเนินการอย่างครอบคลุมทกองค์ประกอบของโรงเรียน ในทุกขั้นตอนของกระบวนการและอาศัยการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี ยวของทุกฝาย  ซึ งหากแปลงมาเป็นหลักการในการด่าเนินงานโครงการนี้ คือ 
โรงเรียนทั้ง 6 แห่งในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จะต้องมีการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงและ/หรือ
เปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้เกิดผลที่คาดหวังตามเป้าหมาย คือ การเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ าที่มีการ
ด าเนินการพัฒนาใน 4 แนวทาง ได้แก่มุ่งสู่การโรงเรียนแห่งต้นไม้  โรงเรียนไร้มลพิษ  โรงเรียนพิชิต
พลังงาน  และโรงเรียนแห่งการบริโภคท่ียั่งยืน   โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวของทุกฝาย
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ  และมีการด าเนินการอย่างครอบคลุมทุกองค์ประกอบของโรงเรียน 
ได้แก่ 

องค์ประกอบที  1   เป้าหมาย นโยบาย และการบริหารจัดการภายในโรงเรียน   ที 
ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง จะต้องก่าหนดเป้าหมายและนโยบายในการ
พัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองทุ่งสง ที เน้นการ
พัฒนาเมืองทุ่งสงสู่สังคมคาร์บอนต ่าที ผาสุกอย่างยั งยืน โดยค่านึงถึงการ
ปล่อยคาร์บอนที น้อยที สุด  ผ่านการก่าหนดในธรรมนูญโรงเรียน และการ
พัฒนาระบบงานบริหารจัดการภายใน รวมไปถึงการจัดอาคาร สถานที   
สภาพแวดล้อม การเดินทาง  การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ ให้เป็นมิตรต่อ
ชุมชนและสภาพแวดล้อมของท้องถิ น และสภาพภูมิอากาศโลก เพื อสร้าง
วัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นแบบอย่างของการพัฒนาที ปล่อยคาร์บอนน้อย
ที สุด 

องค์ประกอบที  2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ที ครูผู้สอนจะต้องเน้นไปที การจัด
สภาพแวดล้อมที เอ้ือต่อการเรียนรู้ใน 4 ยุทธศาสตร์ และยึดผู้เรียนเป็น
ส่าคัญ  โดยมุ่งสร้างผู้เรียนให้เก่ง-ดี-มีความสุข-และวิถีชีวิตที ค่านึงถึงการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดยครูผู้สอน สามารถใช้กิจกรรม/โครงการที 
เทศบาลเมืองทุ่งสง ที ได้ด่าเนินการอยู่ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์มาพัฒนาเป็น
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในทุกสาระการเรียนรู้ และวิชาที 
ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และวัดผลได้อย่างชัดเจน 
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องค์ประกอบที  3 การจัดกิจกรรมในโรงเรียน  ที ครูและบุคลากรในกองการศึกษา เทศบาล
เมืองทุ่งสง จะต้องเน้นการบูรณาการแนวคิดการปล่อยคาร์บอนน้อยที สุด 
และการพัฒนาตามแนวทาง 4 ยุทธศาสตร์ในการด่าเนินกิจกรรมประจ่าวัน 
กิจกรรมประจ่าภาคการศึกษา  กิจกรรมในวันส่าคัญ  กิจกรรมนอก
หลักสูตรที โรงเรียนต้องจัดขึ้น 

องค์ประกอบที  4  การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์   ที ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน 
จะต้องร่วมกันจัดการเรียนรู้ใน 4 ยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ การคิดประเด็นการเรียนรู้-การวางแผนการเรียนการสอน-การจัดการ
เรียนรู้-การประเมินผลการเรียนรู้   

 

บูรณาการเข้าสู่
ระบบงาน 

ด่าเนินงาน 
ครบวงจร 

ครอบคลุมทุกส่วน
ของระบบ 

มีปัจจัยพื้นฐานที 
เอื้ออ่านวย 

กระตุ้นส่งเสริม
พัฒนาตนเอง 

เข้าใจ ยอมรับ  
มีส่วนร่วม 

 

เป้าหมาย 
ธรรมนูญโรงเรียน 
คณะกรรมการโรงเรียน 
แผนการพัฒนาโรงเรียน (ยาว-สั้น) 
ระบบและภาระงานของแต่ละฝ่าย 
การพัฒนาบุคลากร 
การนิเทศและประเมินภายใน 
การสร้างแรงจูงใจ 
อาคาร สถานที   
วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การเดินทาง คมนาคม 
การสื อสารประชาสัมพันธ์ 

 กรอบหลักสูตร 
แผนการสอน 

องค์ความรู้ที เกี ยวข้อง 
กระบวนการเรียนการสอน 

การใช้สื อและเทคโนโลยี 
การวัดและประเมินผล 
การจัดสภาพห้องเรียน 

การนิเทศติดตาม 
การพัฒนาบุคลากร 

 
 

   
กิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง 
กิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า 
กิจกรรมร่วมกับชุมชน 
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
กิจกรรมร่วมกับองค์กรประชาสังคม 
ศูนย์การเรียนรู้ 

 กิจกรรมประจ่าวัน 
กิจกรรมประจ่าภาคการศึกษา 

กิจกรรมในวันส่าคัญ 
กิจกรรมนอกหลักสูตร 

กิจกรรมชุมนุม 

 
 

 

การมีส่วนร่วม 
PARTICIPATION 

การบูรณาการ 
INTEGRATION 

การเรียนรู้ 
LEARNING 

รปูที  1 แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach-WSA)  
เพื อการมุ่งสู่โรงเรียนคาร์บอนต ่า  

นโยบายและ
การบริการ
จัดการ 

การจัดการ
เรียนรู ้

กิจกรรมรร.-
ชุมชนสัมพันธ์ 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ในรร. 
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2.3 วัตถุประสงค์โครงการ 

โครงการนี้มีทั้งวัตถุประสงค์หลักในภาพรวม และวัตถุประสงค์ย่อยในระยะเวลา 5 เดือนที จะ
ด่าเนินการ ดังนี้ 

2.3.1   วัตถุประสงค์หลัก 
เพื อส่งเสริมให้โรงเรียนทั้ง 6 แห่งในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  เป็นโรงเรียนยุคใหม่ที สามารถ

เป็นฐานการเรียนรู้และพัฒนาแบบบูรณาการ(School Based Management for Local 
Development , SBMD) เรื องการเปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (Climate Change Mitigation)  สู่สังคมคาร์บอนต ่าได้อย่างเป็นรูปธรรม   

 
2.3.2 วตัถุประสงค์ย่อย  

1) เพื อสร้างความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียน  ครู  รวมทั้งบุคลากรเทศบาลที มี
ส่วนเกี ยวข้องในการจัดการศึกษา และพัฒนาด้านสิ งแวดล้อม ต่อหลักการ  แนวคิด 
และแนวทางในการด่าเนินโครงการ  รวมทั้ง ความรู้พ้ืนฐานที จ่าเป็นในเรื องการ
เปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต ่าในบทบาท
ของสถานศึกษา 

2) เพื อร่วมกันพัฒนาร่างแผนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาโรงเรียนแบบบูรณาการ 
เพื อการก้าวสู่การเป็นฐานการเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต ่าในอนาคต 

 
2.4 ระยะเวลาด าเนินงาน 

 

5  เดือน  เริ มตั้งแตว่ันที  1  พฤษภาคม 2559 และสิ้นสุดในวันที  30 กันยายน 2559 
 
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 

 

2.5.1 ผู้บริหารและครูที เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70   ระบุว่ามีความรู้ ความ
เข้าใจต่อในเรื องการเปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และภาวะโลกร้อน และระบุว่า
โรงเรียนจ่าเป็นอย่างมากในการมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนคาร์บอนต ่าร่วมกับเทศบาล  

2.5.2 ครูที เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 70  มีความเข้าใจการบูรณาการ 4 
ยุทธศาสตร์คาร์บอนต ่าลงสู่การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 

2.5.3 โรงเรียนที เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 4 แห่งจากทั้งหมด  6  แห่ง  มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ และพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ สู่การเป็นโรงเรียนคาร์บอนต ่าได้อย่าง
ชัดเจน  
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2.6   แผนการด าเนินงานโดยละเอียด 

เพื อให้บรรลุในแต่ละวัตถุประสงค์ย่อยภายในระยะเวลาที ก่าหนดไว้จ่านวน 5 เดือน  ตาม
ขอบเขตการด่าเนินงานที ก่าหนด  จะประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

กิจกรรมที  1 ประชุมผู้บริหารเทศบาลและผู้บริหารโรงเรียน (ก่าลังด่าเนินการในขณะนี้) 
กิจกรรมที  2   การฝึกอบรมครูและบุคลากรเทศบาล (เดือนกรกฎาคม) 
กิจกรรมที  3   เวทีน่าเสนอและเสนอแนะต่อแผนการจัดการเรียนรู้  และพัฒนาโรงเรียน

คาร์บอนต ่าทั้งระบบ (เดือนสิงหาคม-ต้นกันยายน) 

ซึ งคณะที ปรึกษาได้ก่าหนดแผนการด่าเนินงานโดยละเอียดไว้ดังตารางนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด่าเนินงาน (เดือน/สัปดาห์ที ) 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

เตรียมการ/จัดท่าแผนงานโดย
ละเอียด 

                    

เตรียมการส่าหรับการจัด
กิจกรรมที  1  

                    

กิจกรรมที  1 การประชุมท่า
ความเข้าใจกับผู้บริหาร 

      

X 
              

เตรียมการในการส่าหรับ
กิจกรรมที  2 การฝึกอบรมครู 

                    

จัดกิจกรรมที  2  การจัด
ฝึกอบรมครูและผู้แทนชุมชน 

          

x 
 

 
         

แต่ละโรงเรียนจัดท่าแผนฯ 
ตามที ได้รับมอบหมาย 

                    

ผู้เชี ยวชาญศึกษาและให้
ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนฯ  

                    

กิจกรรมที  3  จัดเวทีน่าเสนอ
และให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแผน 

                  

x 
  

ส่งรายงาน 
 

  1 

* 
        2 

* 
       3 

* 
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3. 
รายละเอียดกิจกรรมในล าดับต่อไป 

 

เพื อให้บรรลุในแต่ละวัตถุประสงค์ย่อยภายในระยะเวลาที ก่าหนดไว้จ่านวน 5 เดือน  ตาม
ขอบเขตการด่าเนินงานที ก่าหนด  จะประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก โดยมีล่าดับกิจกรรม และ
รายละเอียดรายกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 
 
3.1  กิจกรรมที  2  การฝึกอบรมครูและบุคลากรเทศบาล   

รายละเอียดของกิจกรรม มีดังนี้ 
 

1. เพื อสร้างความรู้  ความเข้าใจให้แกก่ลุ่มเป้าหมายต่อค่าว่าสังคม
คาร์บอนต ่า รวมถึงแนวคิด หลักการ  แผนการด่าเนินงาน และ
การจัดท่าบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับโรงเรียน   

2. เพื อให้แต่ละโรงเรียนร่วมกันจัดท่าแผนพัฒนาโรงเรียนคาร์บอน
ต ่าทั้งระบบ ในปีการศึกษาต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 จัด 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน 2 คืน ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 

 สถานที  :  จัดนอกสถานที ในระยะทางที ไม่ไกลจากเมืองทุ่งสง 
(กรุณาเสนอแนะ) 

  
 ประมาณ 60 คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน แกนน่าครูในทุก

สาระการเรียนรู้ แกนน่าชุมชน ทั้ง 6 แห่งๆ ละ 10 คน รวม 60 คน 
 (กรุณาระบุคุณสมบัติผู้เข้าร่วม) 

 
วันที  1  เดินทางถึงสถานที จัดประชุม/ท่าความเข้าใจเรื องสังคม

คาร์บอนต ่า รวมถึงแนวคิด หลักการ  แผนการด่าเนินงาน
โครงการ และผลที คาดว่าจะได้รับ   

วันที  2  ท่าความเข้าใจต่อแหล่งการปล่อยคาร์บอนในโรงเรียน และ
การค่านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากข้อมูลที ทุกโรงเรียนได้ไป
เก็บรวมรวมมา/ แนวคิด หลักการการพัฒนาโรงเรียน
คาร์บอนต ่าทั้งระบบ/ การระดมความคิดเห็นต่อการจัดท่า
แผนพัฒนาสู่โรงเรียนคาร์บอนต ่าของแต่ละโรงเรียน 

วันที  3  น่าเสนอแผนฯ ของแต่ละโรงเรียน พร้อมรับข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี ยวชาญ/สิ งที ต้องกลับไปด่าเนินการ พร้อมแผนการ
ด่าเนินงานในระยะต่อไป/เดินทางกลับ 
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1) ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมสามารถผ่านการทดสอบความรู้ 

ความเข้าใจ ในเรื องการเปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ภาวะโลกร้อน และสังคมคาร์บอนต ่า  โดยจะประเมินใช้
แบบทดสอบความรู้เป็นเครื องมือ  ซึ งจะก่าหนดคะแนนผู้ที 
ถือว่าผ่านการทดสอบ คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

2) ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจต่อจัดท่าบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกระดับโรงเรียน ในระดับมากขึ้นไป  โดยจะ
ประเมินโดยใช้แบบประเมินหลังกิจกรรมเป็นเครื องมือ 

3) ทุกโรงเรียนที เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจัดท่าร่างแผนปฏิบัติ
การสู่ การ เป็น โรง เรี ยนคาร์บอนต ่ า  ตามแนวทาง 4 
ยุทธศาสตร์บนหลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบได้  โดยจะ
ประเมินจากความสมบูรณ์ ครบถ้วนของการส่งใบงานของแต่
ละโรงเรียน 
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3.2  กิจกรรมที  3  เวทีน่าเสนอและเสนอแนะต่อแผนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
โรงเรียนคาร์บอนต ่าท้ังระบบ  (โรงเรียนละ 1 แผนงาน รวม 6 แผนงาน) 
 

รายละเอียดการด่าเนินงานมีดังนี้ 
 

เพื อให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาโรงเรียน
เพื อการเป็นโรงเรียนคาร์บอนต ่าของทั้ง 6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ให้มีความชัดเจน  และเหมาะสมกับริบทและความเป็นจริงในการ
ด่าเนินงานมากยิ งข้ึน 
 

 จัดขึ้นหลังจากที ผู้เชี ยวชาญได้รับร่างแผนฯ ของทุกโรงเรียนแล้ว  จะ
ท่าการอ่านเพื อศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในเชิงเอกสารเบื้องต้น 
ในช่วงเดือนสิงหาคม และจะจัดเวทีน่าเสนอและให้ข้อเสนอแนะนี้ขึ้น
ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2559   
สถานที จัด : ห้องหิรัญญิกา  สวนพฤกษศาสตร์สิรินธร 

  
 ประมาณ 50 คน  ประกอบด้วย 

1) ผู้บริการและบุคลากรเทศบาลที เกี ยวข้อง รวม 10 คน 
2) ผู้บริหารและผู้แทนคณะครูจาก 6 โรงเรียนๆ ละ 5 คน  

รวม 30 คน 
3) ผู้แทนจากภาครัฐและภาคประชาชนที เกี ยวข้อง 10 คน 

  
0830-0900  ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
0900-0930  กล่าวเปิดเวทีโดย นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
0930-1000  สรุปผลการดา่เนนิงานในภาพรวม  โดยทีมที ปรึกษา 
1000-1200  ผูแ้ทนของแต่ละโรงเรียนนา่เสนอแผนพัฒนา

โรงเรียนคาร์บอนต ่าทั้งระบบ โรงเรียนละ 20 นาที 
1200-1300  พักอาหารกลางวัน 
1300-1400  ผูเ้ชี ยวชาญ และผูบ้รหิารเทศบาลให้ข้อสังเกต และ

ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแผนของแต่ละ
โรงเรียน 

1400-1500  ช่วงหารือแนวทางการน่าแผนฯ ลงสู่การปฏิบัติ และ
การหนุนเสริมจากเทศบาล 

1500-1530  สรุป/ปิดเวที 
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1) ทุกโรงเรียนส่งผู้แทนเข้าร่วมในกิจกรรมที จัดขึ้น (ประเมินโดย

ดูจากรายชื อผู้เข้าร่วมจากใบลงทะเบียน) 
2) ทุกโรงเรียน สามารถจัดท่าร่างแผนการจัดการเรียนรู้  และ

พัฒนาโรงเรียนเพื อการเป็นโรงเรียนคาร์บอนต ่าตามแบบที 
ก่าหนด  (ประเมินจากการได้รับร่างแผนฯ จากโรงเรียน
กลับมาตามเวลาที ก่าหนดให้) 

3) 4 ใน 6 โรงเรียน  มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปต่อ
รูปแบบและเนื้อหาของการเสนอแนะต่อร่างแผนฯ โดย
ผู้เชี ยวชาญ  (ประเมินโดยใช้แบบส่ารวจความพึงพอใจหลัง
การจัดกิจกรรมเป็นเครื องมือ) 

 




