แบบประเมินความพรอมสําหรับการดําเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล

(แบบประเมินตนเอง)
คําชี้แจง
การประเมินความพรอมสําหรับการดําเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (หรือโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน) มุงหวังใหโรงเรียนที่มีความสนใจและสมัครใจจะเขารวมเปน “โรงเรียนอีโคสคูล” ไดประเมินตนเอง
วา... โรงเรียนของตนมีการดําเนินงานครบถวน ตาม 4 พันธกิจหลักของโรงเรียนอีโคสคูล หรือไม?
ซึ่งแนวคิดในการประเมินโรงเรียนอีโคสคูลนี้ มุงเนนการ ประเมินเพื่อ “พัฒนา” โรงเรียน ใหสามารถเปนโรงเรียน
อีโคสคูลไดอยางสมบูรณแบบ ตามหลักการจัดการโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยมี เปาหมาย
สูงสุดก็เพื่อ ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ ที่พรอมจะเติบโตขึ้นเปน “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดลอม” หรือ Environmental
Citizen
สําหรับในการประเมินโรงเรียนอีโคสคูล ขอแนะนําใหผูประเมิน ใหคะแนนตัวชี้วัด (ทั้ง 45 ตัวชี้วัด) ตาม
สภาพจริงที่พบ จึงจะไดผลลัพธที่แมนยํา เพื่อที่โรงเรียนของทานจะไดสามารถกําหนดทิศทางและวางแผนในการ
“พัฒนา” โรงเรียนไดอยางเหมาะสม ตรงตามสภาพ ความพรอม และบริบทที่เปนจริง ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงาน
โรงเรียนอีโคสคูลมีความเปนมาตรฐาน และสามารถผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพออกสูชุมชนและสังคมไทยตอไป
แบบประเมินโรงเรียนอีโคสคูล ประกอบดวย 45 ตัวชี้วัด โดยจะเปนการประเมินมิติการดําเนินงาน ภายใต
พันธกิจหลักทั้ง 4 ดาน ดังนี้
พันธกิจที่ 1 : นโยบายสิ่งแวดลอมศึกษาและโครงสรางการบริหารจัดการ (4 มิติ 16 ตัวชี้วัด)
พันธกิจที่ 2 : การพัฒนากระบวนการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา (4 มิติ 12 ตัวชี้วัด)
พันธกิจที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน (3 มิติ 11 ตัวชี้วัด)
พันธกิจที่ 4 : การมีสวนรวมและเครือขายดานสิ่งแวดลอม (2 มิติ 6 ตัวชี้วัด)

ความหมายของระดับคะแนน 0-4
ระดับคะแนน 0
ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ไมปรากฏ หรือ ไมมี หรือ รอยละ 0
ไมชัดเจน หรือ นอย หรือ นอยกวารอยละ 25
พอเห็นบาง หรือ ปานกลาง หรือ รอยละ 26-50
ชัดเจน หรือ มาก หรือ รอยละ 51-75
ชัดเจนมาก หรือ มากที่สุด หรือ มากกวารอยละ 75

โรงเรียน............................................................................................... จังหวัด...........................................................
พันธกิจที่ 1 : นโยบายสิ่งแวดลอมศึกษาและโครงสรางการบริหารจัดการ (4 มิติ 16 ตัวชี้วัด)
มิติการดําเนินงาน
1. การกําหนด
นโยบายดาน
"สิ่งแวดลอม
ศึกษา"

2. การกําหนด
โครงสรางการ
บริหารจัดการดาน
"สิ่งแวดลอมศึกษา"
3. การนํานโยบาย
ดาน "สิ่งแวดลอม
ศึกษา" สูการ
ปฏิบัติ

4. การกํากับ ดูแล
ติดตาม และ
ประเมินผล

ตัวชี้วัด
(1) โรงเรียนกําหนดนโยบายดาน "สิ่งแวดลอมศึกษา"
ไวอยางชัดเจน
(2) ครู บุคลากร นักเรียน และ ชุมชน มีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายฯ
(3) ครู บุคลากร นักเรียน และ ชุมชน รับรูและเขาใจ
นโยบายฯ
(1) มีกรอบโครงสรางการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมศึกษา
(2) มีการกําหนดบุคลากร/ ผูรับผิดชอบ
(3) มีการกําหนดบทบาท/ ภาระหนาที่รับผิดชอบ
(4) ใชรูปแบบการบริหารจัดการ "แบบมีสวนรวม"
(1) มีกิจกรรม/ โครงการ/ โครงงาน ปรากฏในแผน
ปฏิบัติการของโรงเรียน
(2) มีกิจกรรม/ โครงการ/ โครงงาน ที่สนับสนุน
"การพัฒนากระบวนการเรียนรูดา นสิ่งแวดลอม
ศึกษา" (พันธกิจที่ 2)
(3) มีกิจกรรม/ โครงการ/ โครงงาน ที่สนับสนุน
"การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียน" (พันธกิจที่ 3)
(4) มีกิจกรรม/ โครงการ/ โครงงาน ที่สนับสนุน
"การเสริมสรางการมีสวนรวมและเครือขายดาน
สิ่งแวดลอม" (พันธกิจที่ 4)
(5) กิจกรรม/ โครงการ/ โครงงาน ไดรับการสนับสนุน
ทรัพยากร (เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุ/
อุปกรณ ฯลฯ ) อยางเหมาะสม
(6) เปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรม/ โครงการ/ โครงงาน
(7) มีผลงานเปนที่ปรากฏ
(1) มี "ระบบ" กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล
(2) มีการนําผลการดําเนินงานมาพัฒนาอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

คะแนน
(0-4)

แหลงที่มาขอมูล
นโยบาย/ วิสัยทัศน
สอบถาม/ สัมภาษณ

ผังโครงสรางการบริหาร
สอบถาม/ สัมภาษณ
คําสั่ง
แผนปฏิบัติการประจําป
กิจกรรม
สอบถาม/ สัมภาษณ
ผลงาน/ รายงาน

คําสั่ง/ แผนติดตาม
บันทึกการประชุม

(= คะแนนรวม/ 16)

พันธกิจที่ 2 : การพัฒนากระบวนการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา (4 มิติ 12 ตัวชี้วัด)
มิติการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

1. ครูพัฒนาตนเองและ
นําความรูไปใช
พัฒนากระบวนการ
สิ่งแวดลอมศึกษา
2. การพัฒนาหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาใน
รูปแบบตางๆ ไดแก
รายวิชาเพิ่มเติม
หรือ รายวิชาพื้นฐาน
หรือ กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน หรือ บูรณาการสิ่งแวดลอม
ศึกษา

(1) จํานวนครูในโรงเรียนที่พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรูของตนเอง
(2) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน (ดานการจัด
กระบวนการเรียนรู)
(1) มีหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา (ในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง) ที่มีองคประกอบครบถวน ไดแก แนวคิด
โครงสราง เวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา หนวยการ
เรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และ เกณฑการ
ประเมิน
(2) มีหลักสูตรฯ ที่พัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ของสิ่งแวดลอมศึกษาครบทั้ง 5 ขอ (ไดแก ความ
ตระหนัก ความรู ทักษะ เจตคติ และ การมีสวนรวม)
(3) หลักสูตรฯ ไดรับการประเมินผลการใช ปรับปรุง
และ พัฒนา
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรูตามความตองการ ความถนัด
และ ความสนใจของผูเรียน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความรูความเขาใจ
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริม การสืบคน/ รวบรวม
ขอมูลจากทองถิ่น
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริม ใหมีการนําขอมูลที่
ไดจากการสืบคน มาวิเคราะห เชื่อมโยงประเด็น
ปญหา/ ประเด็นเรียนรู /สถานการณทองถิ่น และ
กําหนดทางเลือกในการจัดการที่เหมาะสม
(1) มีแหลงเรียนรู หรือ ทรัพยากรการเรียนรู ภายใน
โรงเรียน และ/หรือ ในชุมชนที่เหมาะสมกับผูเรียน
(2) มีการใชแหลงเรียนรู ในการจัดกระบวนการเรียนรู
(3) แหลงเรียนรูเกิดจากการวางแผนรวมกันระหวาง
โรงเรียนและชุมชน
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

3. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามหลักการ
"สิ่งแวดลอมศึกษา"
ที่หลากหลายและ
สอดคลองกับสภาพ
เงื่อนไขของโรงเรียน
และชุมชน

4. แหลงเรียนรู หรือ
ทรัพยากรการเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอมภาย
ในโรงเรียน และ/
หรือ ในชุมชน

คะแนน
(0-4)

แหลงที่มาขอมูล
คําสั่ง/ บันทึกขอความ
สําเนาวุฒิบัตร
ภาพถาย
คําสั่ง
เอกสารหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ผลงานนักเรียน

เอกสารหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
สอบถาม/ สัมภาษณ
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน
ภาพถาย
บันทึกการใชแหลงเรียนรู
ภูมิปญญา/ ปราชญชาวบาน

(= คะแนนรวม/ 12)

พันธกิจที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน (3 มิติ 11 ตัวชี้วัด)
มิติการดําเนินงาน
1. การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ไดแก
ดานขยะ ดานน้ํา
ดานพลังงาน ดาน
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดานสาร
เคมี พื้นที่สีเขียว
การบริโภค การใช
วัสดุ-อุปกรณ และ
ดานอื่นๆ)

2. "รูปธรรม" ที่เกิดขึ้น
จากการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียน
3. ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับ
ครู- นักเรียนบุคลากรในโรงเรียน

ตัวชี้วัด
(1) โรงเรียนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับบริบท อยางนอย 3 ดาน
(2) มีขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เชิง
ปริมาณ) ทั้งกอน-หลังการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(3) จํานวนครู บุคลากร และ นักเรียน ที่มีสวนรวมใน
กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียน
(4) ครู บุคลากร และ นักเรียน มีสวนรวมในกิจกรรม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนในทุก ๆ ขั้นตอน
(5) กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน ดําเนินการอยางตอเนื่อง
(อยางนอยดานละ 1 ครั้ง/ปการศึกษา)
(6) มีการสื่อสารกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ใหทุกคนในโรงเรียนได
รับรูและมีสวนรวม
(1) สภาพแวดลอมในโรงเรียน "สื่อ" หรือ "สะทอน"
ใหเห็นถึงความเปนโรงเรียนอีโคสคูล

(1) ครูและบุคลากรมี "ความภาคภูมิใจ" ในการดําเนิน
กิจกรรม หรือ เขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน
(2) นักเรียนมี "ความภาคภูมิใจ" ในการดําเนินกิจกรรม
หรือเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของโรงเรียน
(3) ครูและบุคลากรมี "พฤติกรรม" หรือแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
(4) นักเรียนมี "พฤติกรรม" หรือแสดงออกถึงความรับ
ผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

คะแนน
(0-4)

แหลงที่มาขอมูล
สภาพจริงในโรงเรียน
ผลงาน/ รายงาน
สอบถาม/ สัมภาษณ
สังเกตพฤติกรรม
ภาพกิจกรรม
ขอมูลเชิงสถิติ
มาตรการตางๆ

สภาพจริงใน โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
ผลงาน/ รายงาน
ขอมูลเชิงสถิติ
มาตรการตางๆ
สอบถาม/ สัมภาษณ
สังเกตพฤติกรรม
ภาพกิจกรรม
ใบประกาศนียบัตร
โลเชิดชูเกียรติตางๆ

(= คะแนนรวม/ 11)

พันธกิจที่ 4 : การมีสวนรวมและเครือขายดานสิ่งแวดลอม (2 มิติ 6 ตัวชี้วัด)
มิติการดําเนินงาน
1. เครือขายที่
"เขารวมกิจกรรม"
ดานสิ่งแวดลอมกับ
โรงเรียน

2. ลักษณะการมี
สวนรวมของ
เครือขาย

ตัวชี้วัด
(1) ผูปกครอง "เขารวมกิจกรรม" ดานสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
(2) ชุมชน "เขารวมกิจกรรม" ดานสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
(3) หนวยงานที่เกี่ยวของ "เขารวมกิจกรรม" ดาน
สิ่งแวดลอมของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
(1) ผูปกครองสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของ
โรงเรียนอีโคสคูล (ทั้ง 4 พันธกิจ) เปนอยางดี
(2) ชุมชนสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของ
โรงเรียนอีโคสคูล (ทั้ง 4 พันธกิจ) เปนอยางดี
(3) หนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนการดําเนินงานตาม
พันธกิจของโรงเรียนอีโคสคูล (ทั้ง 4 พันธกิจ)
เปนอยางดี
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

คะแนน
(0-4)

แหลงที่มาขอมูล
สอบถาม/ สัมภาษณ
ภาพถาย

สอบถาม/ สัมภาษณ
ภาพถาย
ผลงาน/ รายงาน

(= คะแนนรวม/ 6)

............................................................................... ผูประเมิน
(

)

ตําแหนง ..........................................................................

