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๑. ชื่อทีม HT. DEVELOP 

    จังหวัด พัทลุง 
    โครงการ Back to Zero, No More Waste. 
 

๒. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรยีนหารเทารังสีประชาสรรค์ หมู่ 2  ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง 
 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 
๑) นางสาวชาลิสา ยิ้มแก้ว 

๒) นางสาวพัทธ์ธีรา สุวรรณชาตรี 
๓) นายธีรวุฒิ ชูแดง 
 

๔.วัตถุประสงค์โครงการ 

     ๑) เพ่ือสร้างแกนนำเยาวชนในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ หลักการ 
๓Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และ นำกลับมาใช้ใหม่ 
     ๒)เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ หลักการ ๓
Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำและ นำกลับมาใช้ใหม่ 
     ๓) เพ่ือสร้างสื่อสร้างสรรค์ในการรณรงค์สร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกของการกำจัด
ขยะมูลฝอย และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
๕. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการที่กำหนดไว้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1) โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ มีแกนนำเยาวชน Hero ปราบขยะ  จำนวน ๖๐ คน  

ประกอบด้วย  - คณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน ๒๕ คน  
- หัวหน้าห้องจากทุกระดับชั้น จำนวน ๓๕ คน 

2) ชุมชนตำบลหารเทา มีครอบครัวต้นแบบ Like (ไร้) ขยะ จำนวน ๑๐ หลังคาเรือน จาก
ครอบครัวของแกนนำที่เข้ารับการอบรม 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- เป้าหมายระยะสั้น  

๑. เด็กและเยาวชน ที่ผ่านการอบรมแกนนำเยาวชน Hero Like (ไร้) ขยะ  สามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ ในพื้นที่ตำบล
หารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้อย่างต่อเนื่อง 

๒. แกนนำเด็กและเยาวชนสามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการรณรงค์สร้างความ
ตระหนักและสร้างจิตสำนึกของการกำจัดขยะมูลฝอย และการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดใช้ถุงพลาสติก
ของประชาชน และส่งเสริมให้หันมาใช้ถุงผ้า หรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ได้อย่างน่าสนใจ 

- เป้าหมายระยะยาว : เด็กและเยาวชนแกนนำเยาวชน Hero Like (ไร ้) ขยะ 
สามารถร่วมมือกันจัดตั้ง “ชมรม I Like (ไร้) ขยะ” ได้ต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะเพื่อขยายความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนได้ในอนาคต    
 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

๗. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน  
(อธิบายโดยระบุขั้นตอนว่าทำอะไร ที่ไหน กับใคร อย่างไร ในช่วงเวลาใด) 

ลำดับ
ที่ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 

๑ กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ 
 จัดทำสื่อคลิปวิดีโอสั้น รณรงค์การคัดแยกและจัดการขยะ  

       เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป ผ่านเพจ Facebook 
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์-สภานักเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูล ความรู้ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
ประเภทของขยะ  

2. จัดทำสคลิปในการถ่ายทำคลิปวีดีโอสั้น  
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบการถ่ายทำ อาทิ ขยะประเภท

ต่างๆ ถังขยะแยกตามประเภทขยะ เป็นต้น 
4. ดำเนินการถ่ายทำคลิปวีดีโอสั้น และตัดต่อ 
5. เผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นลงในเพจ Facebook โรงเรียนหารเทารังสี

ประชาสรรค์ – สภานักเรียน  

2 สัปดาห์ 
( 27 ม.ค. 

- 
10 ก.พ. 
2565 ) 
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 จัดทำโปสเตอร์คำขวัญรณรงค์เกี่ยวกับปัญหาขยะ  
โดยแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ร่วมกัน

จัดทำโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ
ของปัญหาขยะ ผ่านเพจ Facebook  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์-
สภานักเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑. แกนนำสภานักเรียน ร่วมคิดและค้นหาคำขวัญที่ใช้จัดทำโปสเตอร์ 
๒. ออกแบบและจัดทำโปสเตอร์ โดยใช้โปแกรม CANVA  
๓. นำโปสเตอร์คำขวัญรณรงค์เกี่ยวกับปัญหาขยะ โดยกำหนดให้มีการ

เผยแพร่วันละ ๑ ภาพ ลงในเพจ Facebook โรงเรียนหารเทารังสี
ประชาสรรค์-สภานักเรียน  

2 สัปดาห์ 
( 14 ก.พ. 

- 
27 ก.พ.
2565 ) 

 จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) 
ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ความรู้การคัดแยกขยะและ

การจัดการขยะ ผ่านรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) จัดทำ
แบบทดสอบเพื ่อประเมินความเข้าใจของผู ้เข้าชมและเมื ่อผ่านเกณฑ์
แบบทดสอบ 70% จะได้รับเกียรติบัตรจากการทดสอบความรู้  โดยมี
ขั้นตอนดังนี้  

1. ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ความรู้การคัดแยกขยะและ
การจัดการขยะ  

2. ออกแบบ และจัดทำรูปแบบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)  
ออกแบบเกียรติบัตร  

3. นำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 
อาทิ เพจ Facebook โรงเรียนหารเทารังส ีประชาสรรค์ -สภา
นักเรียน  กลุ่มไลน์ เว็บไซต์โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์  

ผู้ที่เข้ามาศึกษาความรู้เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เพ่ือรับเกียรติในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

1 เดือน 
(29 ธ.ค.
2564 

- 
26 ม.ค.
2565) 

๒  กิจกรรม Hero ปราบขยะ 
 กิจกรรมอบรมแกนนำ Hero ปราบขยะ   
จัดกิจกรรมอบรมแกนนำสภานักเรียนและตัวแทนนักเรียน จำนวน 

๖๐ คน  ประกอบด้วย คณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน ๒๕ คน และ
หัวหน้าห้องจากทุกระดับชั้น จำนวน ๓๕ คน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑. ประชุมวางแผน ประสานงานวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ การจัดการขยะในโรงเรียน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  
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2 ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการอบรม /เอกสารประกอบการอบรม สื่อที่
ใช้ในการอบรม  

๓. จัดเตรียมสถานที่ในการอบรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานที่
สำหรับอบรม  

๔. จัดกิจกรรมการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้  
- กลุ่มท่ี 1 สภานักเรียน จำนวน ๒๕ คน ณ ห้องประชุม

อาคาร ๑๐๗ ปี รังสีโศภน โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
- กลุ ่มที ่ ๒ หัวหน้าห้องจากทุกระดับชั ้น จำนวน ๓๕ คน              

ณ ห้องประชุมแสงธรรม โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
๕. จัดกิจกรรม “Hero ปราบขยะ”  ให้ผู้เข้ารับการอบรม ระดมพลัง

สมองในการร่วมกันเสนอแนวทางในการลดขยะในสถานศึกษา 
และการจัดการขยะในสถานศึกษา 

๖. ตัวแทนกลุ ่มนำเสนอกิจกรรม และสรุปกิจกรรม และคัดเลือก
ครอบครัว Like (ไร้) ขยะ จำนวน ๑๐ หลังคาเรือน จากครอบครัว
ของแกนนำที่เข้ารับการอบรม เพ่ือเป็นแกนนำในชุมชนที่จะนำร่อง
กิจกรรมการคัดแยกขยะ 

๗. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม 

3 สัปดาห์ 
( 5 ม.ค. 

- 
27 ม.ค. 
2565 ) 

 กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล   
        จัดกิจกรรมเปิด “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ของโรงเรียนหารเทารังสี
ประชาสรรค์ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน นำขยะที่ได้จากการ
คัดแยกขยะมาขาย เช่น ขวดน้ำพลาสติก กระดาษ กล่องนม เป็นต้น โดยมี
ขั้นตอนดังนี้  

๑. ประชุมวางแผน จัดหาสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ทำการธนาคารขยะ 
รีไซเคิล  

๒. ออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล 
๓. จัดเตรียมเอกสารที ่ต้องใช้ อาทิ สมุดรับฝากขยะ สมุดะบัญชี

รายรับ-รายจ่าย ของธนาคารขยะรีไซเคิล 
๔. รับสมัครและแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารขยะ            

รีไซเคิล  โดยคัดเลือกจากแกนนำเยาวชน “Hero ปราบขยะ” ซึ่ง
ได้ผ่านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะแล้ว 

4 สัปดาห์ 
( 29 ม.ค. 

- 
27 ก.พ.
2565 )   
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๒ ๕. เปิดทำการธนาคารขยะรีไซเคิล ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
๖. เวลาเปิดทำการของธนาคารขยะรีไซเคิล คือ วันพฤหัสบดี ใน

สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 
 

 กิจกรรมขวดน้ำเพื่อสี ทำดีเพื่อรั้วม่วง-ขาว 
รณรงค์ให้นักเรียนในโรงเรียน ทิ้งขวดน้ำพลาสติกลงในตะแกรงเหล็ก

ของสีฟ้า สีแดง สีชมพู สีเหลือง  เพื่อหารายได้สบทบทุนในการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด โดยมีขั้นตอนดังนี้  

๑. ปรับปรุงตะแกรงเหล็กขนาด 3.0 x 2.4 เมตร สำหรับการใส่ขวด
พลาสติก ติดป้ายไวนิลแต่ละสี บนตะแกรงเหล็ก  

๒. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและบุคลากรรับรู้เพ่ือที่จะนำไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

๓. กำหนดเปิดตะแกรงเหล็ก เพื่อนำขวดพลาสติกมาจำหน่าย เดือน
ละ ๑ ครั้ง  

3 เดือน 
2 สัปดาห์ 
( 10 พ.ย. 

2564 
- 

25 ก.พ. 
2565 ) 

 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน 
       โดยในกิจกรรมนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกและการ
จัดการขยะให้กับนักเรียนโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์หลังจากจบการ
ทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า 

๑. จัดนิทรรศการปัญหาขยะในประเทศไทย ให้ความรู้แก่นักเรียน 
๒. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ รณรงค์เกี่ยวกับปัญหาขยะหน้าเสาธง

ในตอนเช้าให้กับนักเรียนในโรงเรียน  

1 สัปดาห์ 
(11 ธ.ค. 

- 
20 ธ.ค.  
2564 ) 

3 กิจกรรมครอบครัวต้นแบบ Like (ไร้)ขยะ 

ให้ความรู้รณรงค์วิธีการคัดแยกและการจัดการขยะภายในครัวเรือน 
และแนะนำการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารและพืชผักผลไม้  กับ
ครอบครัวของแกนนำเยาวชน “Hero ปราบขยะ” ที่ได้รับการคัดเลือก
จำนวน ๑๕ ครัวเรือน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑. คัดเลือกครอบครัวของแกนนำเยาวชน “Hero ปราบขยะ” จำนวน 
๑๐ ครัวเรือน  จาก 10 หมู่บ้านในตำบลหารเทา  

๒. ลงพื้นที่สำรวจภาพแวดล้อมของครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือรับ
ฟังวิธีการจัดการขยะแบบทั่วไปของครัวเรือน 

๓. ออกแบบป้ายรณรงค์ ให้ความรู ้ เกี ่ยวกับการจัดการขยะใน
ครัวเรือน 

๔. จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับสาธิต และแจกจ่าย อาทิ ถังขยะ ถุงขยะ เป็นต้น  

1 เดือน 
( 28 ม.ค. 

- 
25 ก.พ. 
2565 ) 
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ลำดับ
ที่ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 

๓ ๕. ลงพื้นที่ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม ครอบครัวต้นแบบ Like (ไร้)
ขยะ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกและการจัดการขยะ แจก
อุปกรณ์การคัดแยกขยะ และแนะนำการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจาก
เศษอาหารและพืชผักผลไม้ 

๖. แจกแผ่นป้ายสติกเกอร์ ครอบครัวต้นแบบ Like (ไร้)ขยะ เพ่ือนำไป
ติดไว้บริเวณหน้าบ้านเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในการร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรม และเป็นแบบอย่างให้แก่ครอบครัว
อ่ืนๆในชุมชน  

๗. ติดตามผลจากครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม ครอบครัวต้นแบบ Like 
(ไร้) ขยะ ประโยชน์ที่ได้จากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  

 

 
๘. งบประมาณดำเนินการ   จำนวน ๓๐,๐๐๐.-  บาท   

- งบประมาณท่ีได้รับของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท  
- ใช้ไปจำนวน ๓๒,๒๓๙ บาท 
- คงเหลือ จำนวน...........-............บาท  
- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน (ถ้ามี)   ระบ ุจำนวน  ๒,๒๓๙ บาท 
(ได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์) 

 โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี้ 
ลำดับ

ที ่
รายการค่าใช้จ่าย (ระบุพอสังเขป) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 ป้ายไวนิล/โฟมบอร์ด รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ๑๙,๗๒๙  
2 ถุงขยะสีเขียว สีเหลือง สีแดง สีน้ำเงิน  ขนาด ๒๔x๒๘ นิ้ว จำนวนสีละ 1๒ 

แพ็ค รวม ๔๘ แพ๊ค ราคาแพ๊คละ ๕๕ บาท 
๒,๖๔๐ 

3 ถังขยะสีเขียว สีเหลือง สีแดง สีน้ำเงิน  ขนาด ๖๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง ราคาถัง
ละ ๗๓๐ บาท  

๒,๙๒๐ 

4 ค่าอาหารและอาหารว่าง จำนวน ๑ มื้อ คนละ ๕๐ บาท จำนวน ๖๐ คน ๓,๐๐๐  

6 ค่าวิทยากรจำนวน ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๕๐๐ บาท   ๓,๐๐๐  
7 ค่ากระดาษบรูฟ จำนวน ๑๐ แผ่นๆละ ๕ บาท ๕๐ 

๘ ค่าปากกาเคมี จำนวน ๒๐ แท่งๆและ ๒๐ บาท ๔๐๐ 

๙ ค่ากระดาษเกียรติบัตร จำนวน ๒ รีม ๆละ ๒๕๐ บาท ๕๐๐  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๒๓๙ 
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๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายท่ีให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

๑) เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง     
๒) โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
๓) คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
๔) นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
๕) ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
๖) สมาชิกในชุมชนตำบลหารเทา 
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๑๐. ผลสำเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

     ๑๐.๑ ผลการดำเนินการ 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ 
 

• จัดทำสื่อคลิปวิดีโอสั้น รณรงค์การคัดแยกและจัดการขยะ  
กิจกรรมผลิตสื่อคลิปวิดีโอสั้นรณรงค์การคัดแยก 

และจัดการขยะเป็นกิจกรรมที่จัดทำเพ่ือให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักถึงการคัดแยกและการจัดการขยะอย่างถูก
วิธ ีให้แก่ทุกคน รวมถึงตื ่นตัวในเรื ่องของสิ ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งจะส่งผลเสียไป
ยังอนาคตหากเราทุกคนไม่ช่วยกันดูแล 

คลิปวิดีโอสั้น รณรงค์การคัดแยกและจัดการขยะ 
 บทภาพยนตร์โดย : ชาลิสา ยิม้แก้ว 
 ผลิตภาพยนตร์โดย : Candle light film (ชมรม

หนังสั้นโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์) 
 เผยแพร่ ผ่านเพจ Facebook โรงเรียนหารเทา

รังสีประชาสรรค์-สภานักเรียน 
 มีผู้ติดตามเพจ จำนวน 10,159  คน 
 มีผู้รับชม จำนวน 2,570 ครั้ง 
 ผลสำรวจจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอสั ้น เพ่ือ

สร้างความตระหนักแก่เด็กนักเรียนและบุคคลทั่วไป พบว่า 
มีความสนใจ ตื่นตัว ในการคัดแยกและการจัดการ 
ขยะอย่างถูกวิธีมากขึ้น เริ ่มตระหนักถึงจุดเริ ่มต้น ของ

ปัญหาขยะ จากพฤติกรรมในโรงเรียน   หรือพฤติกรรมของคนในชุมชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทิ้ง
ขยะไม่เป็นที่ การไม่คัดแยกขยะ การทิ้งขยะลงถังผิดประเภท ฯลฯ ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลง และหัดมาปฏิบัติตามและช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาขยะมากข้ึน 
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• จัดทำโปสเตอร์คำขวัญรณรงค์เกี่ยวกับปัญหาขยะ  
กิจกรรมจัดทำโปสเตอร์คำขวัญรณรงค์เกี่ยวกับปัญหาขยะ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้าง

ความตื่นตัว และสร้างจิตสำนึกไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้แก่ทุกคน โดยกิจกรรมนี้
จะเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นโดยแกนนำโครงการและแกนนำสภานักเรียนที่ช่วยกันจัดทำโปสเตอร์เพ่ือ
รณรงค์เก่ียวกับปัญหาขยะ  

 เผยแพร่ผ่านเพจ Facebook โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์-สภานักเรียนโดย 
 มียอดผู้เข้าถึงเฉลี่ย ๑,๑๙๒ คน 

 

 

 

 

 

 

• จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) 
เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อความรู้ที่ให้ความรู้

การค ัดแยกขยะและการจ ัดการขยะในร ูปแบบหน ังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้เข้าใจ
ของผู ้เข้าชมและเมื ่อผ่านเกณฑ์แบบทดสอบ 70% จะได้รับ
เกียรติบัตรทางE-mail ที่กรอกไว้ 

 เผยแพร่ผ ่านเพจ Facebook โรงเร ียนหารเทาร ังสี
ประชาสรรค์-สภานักเรียน 

 มียอดผู้คนเข้าถึง จำนวน 932 คน

 
 มีผู้ทำแบบทดสอบแล้วจำนวน 189 คน 
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กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม Hero ปราบขยะ 

 
• กิจกรรมอบรมแกนนำ Hero ปราบขยะ   

จัดกิจกรรมอบรมแกนนำสภานักเรียนและตัวแทนนักเรียน จำนวน ๖๐ คน  ประกอบด้วย 
คณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน ๒๕ คน และหัวหน้าห้องจากทุกระดับชั้น จำนวน ๓๕ คน แบ่ง
การจัดกิจกรรมอบรมออกเป็น ๒ กลุ่ม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  ดังนี้ 

- กลุ่มที่ 1 สภานักเรียน จำนวน ๒๕ คน ณ ห้องประชุมอาคาร 
๑๐๗ ปี รังสีโศภนโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
- กลุ ่มที ่ ๒ หัวหน้าห้องจากทุกระดับชั ้น  จำนวน ๓๕ คน              
ณ ห้องประชุมแสงธรรม โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 

 
โดยในการจัดกิจกรรม “Hero ปราบขยะ”  มีการระดม

พล ังสมองในการร ่วมก ันเสนอแนวทางในการลดขยะใน
สถานศึกษา และการจัดการขยะในสถานศึกษา เพื่อร่วมกันหา
แนวทางในการปลูกจริตสำนึกในการทิ้งขยะให้ลงถัง ปลูกฝังนิสัย
ในการรักความสะอาด มีวินัยในการดูแลทำความสะอาดเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบบริเวณโรงเรียน โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมจากแต่ละ
กลุ ่มนำเสนอกิจกรรม และสรุปข้อเสนอแนะ แนวทางในการ

แก้ไขปัญหาขยะในโรงเรียน การจัดการขยะในโรงเรียน  และคัดเลือกครอบครัว  Like (ไร้) ขยะ 
จำนวน ๑๐ หลังคาเรือน จากครอบครัวของแกนนำที่เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นแกนนำในชุมชนที่จะ
นำร่องกิจกรรมการคัดแยกขยะ 

 
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย จำนวน(คน) ผู้เข้าร่วมจริง จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

สภานักเรียนและหัวหน้า
ห้องจากทุกระดับชั้น 

๖๐ คน ๖๐ คน ๑๐๐ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย 

จากการสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ของผู้เข้ารับการอบรมผลปรากฏ ดังนี้ 
 

รายการการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ด้านการฝึกอบรม    
เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ 4.83 0.45 มากที่สุด 
ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.87 0.43 มากที่สุด 
รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

4.77 0.56 มากที่สุด 

สามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติได้จริง 

4.70 0.74 มากที่สุด 

ด้านวิทยากร    
ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ความเข้าใจ 4.83 0.45 มากที่สุด 
การเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาได้ครบถ้วน 4.53 0.92 มากที่สุด 
การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.73 0.57 มากที่สุด 
การตอบคำถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน 4.93 0.25 มากที่สุด 
ใช้เวลาเหมาะสมมาก/น้อย เพียงใด 4.90 0.30 มากที่สุด 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรม    
ความรู้ก่อนฝึกอบรม 4.13 0.76 มาก 
ความรู้หลังการฝึกอบรม 4.80 0.48 มากที่สุด 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย 

• กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล   
 มีจำนวนผู้เข้าใช้บริการใน ๒ สัปดาห์จำนวน 45 คน 

 
 จำนวนขยะที่รับซื้อได้ใน ๒ สัปดาห์ 

หมวดพลาสติก 45.3 กิโลกรัม 
หมวดกระดาษ 3๔.1 กิโลกรัม 
หมวดโลหะ ๓.8 กิโลกรัม 
หมวดแก้ว 1.5 กิโลกรัม 

 
  

หมวดพลาสติก
53%

หมวดกระดาษ
40%

หมวดโลหะ
5%

หมวดแกว้
2%

การขายขยะรีไซเคิลแต่ละชนิด

หมวดพลาสติก หมวดกระดาษ หมวดโลหะ หมวดแกว้



  ๑๓ 
 

                                                                                                    

 

โครงการ Back to Zero, No More Waste.   
ทีม HT. DEVELOP  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง 
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• กิจกรรมขวดน้ำเพื่อสี ทำดีเพื่อรั้วม่วง-ขาว 
กิจกรรมขวดน้ำเพื่อสีทำดีเพื่อรั้วม่วง-ขาวจัดขึ้นเพื่อการลดปริมาณขวดพลาสติกที่ถูกทิ้งไป

โดยเปล่าประโยชน์ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างวินัยของนักเรียนในการแยกขยะและการทำให้ขยะนั้นมี
ประโยชน์มากที่สุด รวมถึงยังลดภาระด้านการเงินในช่วงกีฬาสีเนื่องจากขวดพลาสติกที่ถูกคัดแยกโดย
แต่ละสีจะถูกนำไปขายแล้วนำเงินนั้นมาสมทบในสีของตนเองในกีฬาสีอีกด้วย 

    

 

• กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน 
เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อให้ความรู้และบอกต่อ

ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันแก่นักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน
ที่เราควรปลูกฝังในสิ ่งที ่ดีและเป็นประโยชน์เพื ่อใน
อนาคตจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพที่จะ
สามารถรักษาและพัฒนาโลกของเราให้ดีและน่าอยู่
ยิ่งขึ้น 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมครอบครัวต้นแบบ Like (ไร้)ขยะ 

 
• ให้ความรู้รณรงค์วิธีการคัดแยกและการจัดการขยะภายในครัวเรือน  

เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อให้คนใน
ชุมชนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการคัดแยกและ
การจัดการขยะอย่างถูกวิธี กระตุ้นให้คนใน
ชุมชนตื ่นตัว และหันมาร่วมมือกันในการ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะที่เริ่มจากภายในบ้าน
ของตนเองก่อน โดยกิจกรรมนี้จะเป็นการลง
พื้นที่เพื่อให้ความรู้เรื่องการคัดแยกและการ
จัดการขยะ รวมทั้งวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
เพ่ือให้ในแต่ละครัวเรือนไม่ทิ้งเศษอาหารหรือ
เศษผักผลไม้ไปโดยเปล่าประโยชน์ โดย
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของครอบครัวต้นแบบซึ่งเป็นตัวแทนจากแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็น
ครอบครัวต้นแบบในการคัดแยกและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งครอบครัวต้นแบบนี้จะสามารถทำ
ให้เราต่อยอดโครงการสู่ชุมชนได้ง่ายขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรปฏิบัติตามต่อไป 

 จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย จำนวน

(ครัวเรือน) 
ผู้เข้าร่วมจริง จำนวน

(ครัวเรือน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ครอบครัวต้นแบบ ๑0 ครัวเรือน ๑๐ ครัวเรือน 100 

*เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า19ระบาดมากขึ้นทำใหไ้ม่สามารถลงพื้นที่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ผลการประเมินพฤติกรรมเกี่ยวกับขยะ 

รายการการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

(ก่อนเข้าร่วมโครงการ) 
เกณฑ์การประเมิน 

(หลังเข้าร่วมโครงการ) 
แยกขยะทุกครั้งก่อนทิ้ง น้อย มาก 
กำจัดขยะอย่างถูกวิธีเสมอ น้อย มาก 
เผาขยะทุกครั้งเมื่อมีปริมาณเยอะ ปานกลาง มาก 
เก็บขวดแยกไว้ขาย ปานกลาง มากที่สุด 
เก็บกระดาษที่ไม่ใช้แล้วแยกไว้ขาย น้อย มาก 
น้ำเปลือกผลไม้ เศษอาหารไปทำประโยชน์ น้อยที่สุด ปานกลาง 
ให้ความร่วมมือกับเทศบาลในการทิ้งขยะ มาก มากที่สุด 
ใช้ประโยชน์จากขยะภายในบ้านอย่างคุ้มค่า น้อย มาก 
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 ความพึงพอใจในกิจกรรม(จากแบบสอบถามหลังจบกิจกรรม) 
รายการการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD เกณฑ์การประเมิน 

หลังจบกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับขยะมากขึ้น 4.40 0.66 มาก 

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง 4.90 0.30 มากที่สุด 

ปัญหาขยะภายในครัวเรือนลดลง 4.80 0.40 มากที่สุด 

มีความชื่นชอบในกิจกรรมนี้ 4.50 0.81 มาก 

กิจกรรมนี้มีประโยชน์และจะดำเนินการต่อเนื่อง 4.70 0.64 มากที่สุด 

มีความสนใจและตื่นตัวกับการแก้ไขปัญหาขยะมากข้ึน 4.40 0.80 มาก 

สนใจและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป 4.90 0.30 มากที่สุด 

ภาพรวมความพึงพอใจในกิจกรรมนี้ 5.00 0.00 มากที่สุด 

 
    ๑๐.๒ ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
  1) มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนแก้ปัญหาในชุมชน 
 2) ได้รับประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
 ๓) ได้เรียนรู้การทำงานเพ่ิมข้ึน 

 ๔) ได้เรียนรู้และฝึกฝนการวางแผนการทำงาน 
 

     ๑๐.๓ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

  1) ประชาชนภาคครัวเรือนมีจิตสำนึกในการใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำ
กลับมาใช้ใหม่  
 2) ลดพฤติกรรมการกำกัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมของประชาชนในชุมชนได้ 
 3) สิ่งแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่ มีปริมาณขยะลดลง 
 4) ครัวเรือนมีการควบคุมและลดแหล่งเพาะพันธุ์โรคจากขยะในครัวเรือน 
 5) จิตสำนึกประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้า 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
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๑๑. ผลงานหรือผลผลิตที่สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 

 ๑) กิจกรรมขวดน้ำเพื่อสี ทำดีเพื่อรั้วม่วงขาว สามารถสานต่อให้กับรุ่นน้องในการปฏิบัติ 
และสามารถต่อยอดไปสู่ชุมชน 
 ๒) กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล สามารถสานต่อกิจกรรมไปได้เรื่อย ๆ และต่อยอดไปสู่
ชุมชน 
 ๓) การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ คนที่ได้รับความรู้สามารถนำไปทำใช้ที่บ้าน หรือผลิตนำไปขาย 
 ๔) คลิปวิดีโอสั้นรณรงค์ สามารถผลิตคลิปวิดีโอให้ความรู้ต่างๆเพิ่ม และเผยแพร่ไปยัง
โซเชียลเพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับผู้คนในระบบออนไลน์ทั้งนักเรียนในโรงเรียนและบุคคล
อ่ืนๆ 

๕) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดทำเพิ่มเติมในหัวข้อการให้ความรู้อื่นๆ เพื่อให้ความรู้
แก่ผู้คนและสามารถให้ความแก่คนอ่ืนๆนอกเหนือจากนักเรียนในโรงเรียน 

๖) ครอบครัวต้นแบบ สามารถเป็นต้นแบบในการเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติลงสู่ชุมชน 
๗) เด็กและเยาวชนแกนนำเยาวชน Hero ปราบขยะ สามารถร่วมมือกันจัดตั้ง “ชมรม      

I Like (ไร้) ขยะ” ได้ต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้
เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะเพื่อขยายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนได้
ในอนาคต 
 

๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 

 ๑) ปัญหา : การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจัด
กิจกรรมต้องลดจำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลง เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการความปลอดภัยในการการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ๒) การแก้ไขปัญหา : ทางผู้รับผิดชอบโครงการ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยดำเนินการดังนี้ 

๑. ลดจำนวนแกนนำที่เข้ารับการอบรมแกนนำเยาวชน Hero ปราบขยะ  เหลือ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง ๖๐ คน 

๒. ลดจำนวนครัวเรือน ที่เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวต้นแบบ Like (ไร้) ขยะ เหลือ
จำนวน ๑๐ ครัวเรือน เพื่อจำกัดพ้ืนที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

๓. เน้นกิจกรรมให้ความรู ้ ผลิตสื ่อ การณรงค์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ทางเพจ 
Facebook โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ เว็บไซต์โรงเรียนหารเทารังสี
ประชาสรรค์   

 

  



  ๑๗ 
 

                                                                                                    

 

โครงการ Back to Zero, No More Waste.   
ทีม HT. DEVELOP  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย 

๑๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  
  ๑) ต่อยอดกิจกรรมสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเครือข่ายโครงการ  Back to Zero, No 

More Waste. ไปยังโรงเรียนที่ใกล้เคียง ในจังหวัดพัทลุง 
  ๒) ต่อยอดกิจกรรมสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเครือข่ายไปยังชุมชน  ให้ครอบคลุมทุก

หมู่บ้าน ของอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
  ๓) ขยายระยะเวลาการลงพ้ืนที่ เพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลง 
 

๑๔. จัดทำสื่อเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรือ วีดิทัศน์
ความยาวไม่เกิน ๕ นาที (ถ้ามี) 

๑. Power Point สรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

 

(ลงชื่อ)        หัวหน้าทีม  
             (นางสาวชาลสิา ยิ้มแก้ว) 
    วันที่  1๕  เดือน มีนาคม  พ.ศ. .๒๕๖๔ 

 

(ลงชื่อ)        สมาชิกในทีม 
        (นางสาวพัทธ์ธีรา สุวรรณชาตรี) 
    วันที่  1๕  เดือน มีนาคม  พ.ศ. .๒๕๖๔ 

 

(ลงชื่อ)        สมาชิกในทีม 
                 (นายธีรวุฒ ิชูแดง)    

   วันที่  1๕  เดือน มีนาคม  พ.ศ. .๒๕๖๔  
 

(ลงชื่อ)                ผู้รับรอง 
   

                                               (นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์)   

                                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
                                    วันที่  1๕  เดือน มีนาคม  พ.ศ. .๒๕๖๔  

 

 

 
 


