
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2556

การพัฒนาเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

THE DEVELOPMENT OF STANDARD INDICATORS ON ENVIRONMENTAL EDUCATION
FOR SCHOOL UNDER TAK PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1

ไพศาล ปนแดน วินัย วีระวัฒนานนท และ รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ
Paisarn Pandan Vinai Veeravatnanond and Raveevan Sananvorakiat

หลักสตูรปรัชญาดุษฏบีัณฑติ สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

_______________________________

บทคัดยอ
การวิจัยในคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ไดแก ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1  จํานวน 350 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และวิธีสุมตัวอยางแบบงาย โดย
ใชตารางเลขสุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามสําหรับการสนทนากลุม แบบสอบถาม
และแบบประเมิน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอางอิง ไดแก การหาคาความ
สอดคลอง คาสัมประสิทธิ์แอลฟา รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเชิง
โครงสรางหรือโมเดลลิสเรล

ผลการวิจัยพบวา (1) เกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีจํานวน 6 องคประกอบหลัก 12 องคประกอบยอย 60
ตัวชี้วัด ไดแก องคประกอบหลักที่ 1 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ มีองคประกอบยอย 2
มาตรฐาน 10 ตัวชี้วัด องคประกอบหลักที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการเรียนรู  มีองคประกอบยอย 2
มาตรฐาน 10 ตัวชี้วัด องคประกอบหลักที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มีองคประกอบยอย 2
มาตรฐาน 10 ตัวชี้วัด องคประกอบหลักที่ 4 มาตรฐานดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน มี
องคประกอบยอย 2 มาตรฐาน 10 ตัวชี้วัด องคประกอบหลักที่ 5 มาตรฐานดานการมีสวนรวมกับ
ชุมชน มีองคประกอบยอย 2 มาตรฐาน 10 ตัวชี้วัด และองคประกอบหลักที่ 6 มาตรฐานดานการวัดและ
ประเมินผล มีองคประกอบยอย 2 มาตรฐาน 10 ตัวชี้วัด (2) โมเดลเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษา
สําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จากการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 1ขององคประกอบและตัวชี้วัด มี 6 องคประกอบหลัก 12 องคประกอบ
ยอย ทุกองคประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาความนาเชื่อถือไดของการวัดอยูในระดับสูง
ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ (2 = 25.31, p
= 0.38, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMR = 0.0035, CFI = 1.00, RMSEA = 0.0099, CN = 948.72)
และผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 ขององคประกอบหลัก 1 โมเดล มีความ
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เหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ (2 = 2304.99, p = 1.00 , GFI= 0.95, AGFI = 0.94, RMSEA
= 0.000, CN = 405.36)

ABSTRACT
This research aimed to development of standard indicators on environmental

education for school under Tak Primary Educational Service Area Office 1. The
samples of the research were 350 educational administrators, school administrators
and teachers under the jurisdiction of Tak Primary Educational Service Area Office 1,
derived by the purposive random sampling and simple random sampling by the use
of the random number table. The research instruments were the questionnaire for
the focus group, questionnaire and evaluation form. The data were analyzed by the
descriptive and inferential statistics, including the congruence value (IOC), coefficient
alpha, percentage, arithmetic mean ( ), standard deviation (S.D.) and the structural
analysis of the LISREL Model.

The research findings revealed as follows: (1) The standardized indicators  of
the environment education for the schools under the jurisdiction of Tak Primary
Educational Service Area Office 1, contained 6 main components, 12 sub-
components and 60 indicators. They included Main Component 1: Management
Standard covering the sub-component in 2 standards with 10 indicators; Main
Component 2: Learning Management Standard containing the sub-component in 2
standards with 10 indicators; Main Component 3: Learner Quality Standard consisting
of the sub-component in 2 standards with 10 indicators; Main Component 4:
Environmental Management Standard in Schools composing of the sub-component
in 2 standards with 10 indicators; Main Component 5: Participation with Community
Standard containing the sub-component in 2 standards with 10 indicators; and Main
Component 6: Measurement and Evaluation Standard comprising the sub-
component in 2 standards with 10 indicators. (2) The model of the standardized
criterion of the environmental education for the schools under the jurisdiction of Tak
Primary Educational Service Area Office 1 from the 1st confirmatory component
analysis of the components and indicators consisting of 6 main components and 12
indicators revealed that every component had the statistical significance of the .05
level. The reliable value of the measurement was in the high level; the findings of
the congruence value check of the model revealed that the model was appropriate
with the empirical data (2 = 25.31, p = 0.38, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMR = 0.0035, CFI =
1.00, RMSEA = 0.0099, CN = 948.72). From the 2nd confirmatory component analysis
of the components, the findings of the congruence check of the model revealed that
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the model was appropriate with the empirical data (2 = 2304.99, p = 1.00, GFI=
0.95, AGFI = 0.94, RMSEA = 0.000, CN = 405.36).

คําสําคัญ
เกณฑมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา

ความสําคัญของปญหา
การศึกษาไดรับการยอมรับวาเปนกระบวนการหนึ่งที่ทําใหมนุษยสามารถเขาถึงศักยภาพ

ไดอยางสมบูรณ นอกจากนี้ยังเปนปจจัยในการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนา
ดานการศึกษาจึงมีความจําเปนในการที่จะตองบูรณาการสิ่งตาง ๆ เขาดวยกันภายใตหลักสูตร
การศึกษาเดียวกัน การศึกษายังเปนปจจัยที่จะทําใหผูเรียนบรรลุถึงความสําเร็จ มีจิตสํานึก มีความ
ตระหนัก ดานสิ่งแวดลอม ดานจริยธรรม เกิดทักษะและมีพฤติกรรมที่เหมาะตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2547) เชนเดียวกับเปาหมายสูงสุดของสิ่งแวดลอม
ศึกษา มุงสรางความตระหนักตอปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม และปรับปรุงพฤติกรรมหรือ
ชีวิตความเปนอยูของมนุษยไมใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม ทั้งยังเปนการเรียนรูที่ทําใหมนุษยไดรูจัก
การวางแผนการดําเนินชีวิตในระยะยาว และการมีสวนรวมในการดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมไดดวย (Veeravatnanond, 2003) การดําเนินงานแกไขและปองกันปญหาสิ่งแวดลอม
ตางๆ ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพก็คือ การใชกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา ซึ่งเปน
กระบวนการเรียนรูเพ่ือใหคน มีความรู ตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึน  มีเจตคติที่ดี เกิด
แรงจูงใจในการที่จะเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม (Nilkham, 2011) การแกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจําเปนตองพัฒนาที่คุณภาพของมนุษยซึ่งเปนสาเหตุของปญหา เพ่ือ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยใหเปนไปในดานการสงเสริมและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง (Chankian, 2012) การบูรณาการเนื้อหาสิ่งแวดลอม
และจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักการสิ่งแวดลอมศึกษา จะกอใหเกิดการพัฒนาสติปญญาใหเปนคน
คิดกวาง มีเหตุผล และเปนระบบ มีความรักและซาบซึ้งในคุณคาสิ่งแวดลอมและปฏิบัติตนเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Veeravatnanond, & Singseewo, 2010) ทั้งนี้การเร่ิมตนปลูกฝงใหมนุษยตระหนักรัก
และหวงแหนในสิ่งแวดลอมรวมถึงการเขาไปมีสวนรวม ในการพิทักษสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่อง
นั้นควรเร่ิมที่เด็ก โดยใชกลไกของโรงเรียนเปนที่ปลูกฝงการเขาไปมีสวนรวม (ภาสินี เปยมพงษสานต,
2548) นักเรียนระดับประถมศึกษาถือเปนเยาวชนที่ตองใหความสําคัญในการพัฒนาใหเติบโตเปน
ผูใหญที่มีศักยภาพและเปนสวนหนึ่งที่จะอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงควรปลูกฝงใหมีความรู
ความเขาใจในความสําคัญ และคุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันจะเปนการสงเสริมใหเด็กเติบโต
ไปเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม (อดิศักดิ์ สิงหแสงโว, 2554) การจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานจึงนับวามีความสําคัญยิ่ง ที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ โดยเฉพาะการปลูก
จิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนจัดวาเปนสถาบันทางการศึกษาที่มีสวนสําคัญในการใหความรูและปลูกฝง
คุณลักษณะที่พึงประสงคเก่ียวกับสิ่งแวดลอมแกนักเรียนเพราะมีความพรอมทุกดาน เปนแหลง
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วิทยาการที่สามารถอบรมสั่งสอนและปลูกฝงคุณลักษณะที่ตองการใหแกนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในระบบโรงเรียน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียน และสถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน จะสงผลตอการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวม
ในการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมของนักเรียน (รัชชานนท ศุภพงศพิเชฐ และนวิยา นันทพานิช, 2555)
โดยเฉพาะประสบการณทางดานสิ่งแวดลอมที่โรงเรียนควรจัดใหกับนักเรียน ประการแรกคือ การมี
หลักสูตรที่เหมาะสมเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ประการที่สอง มีบุคลากรที่เหมาะสมเปนผูมีความตระหนักใน
สิ่งแวดลอม ประการที่สาม มีการสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเอ้ือตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ
ประการที่สี่ มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับสิ่งแวดลอม เพ่ือใหนักเรียนมีความรูและมีการประพฤติปฏิบัติที่
ถูกตองเหมาะสมเก่ียวกับสิ่งแวดลอม (พระธรรมปฏก, 2542)

การบริหารจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ผูบริหารโรงเรียน ครู ชุมชน และผูปกครองนักเรียน มีสวนสําคัญอยางยิ่ง ในการปลุกเรา กระตุน รวม
วางแผน เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูในเร่ืองเก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษา โดยตองมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การจัดสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ที่ผานมาพบวา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาใน
รูปแบบตาง ๆ มากมาย โดยมีเปาหมายที่การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีพฤติกรรมในการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม แตยังขาดกรอบทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน ขาดเกณฑกลาง หรือตัวบงชี้
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมทางดานศึกษาดานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน ที่จะเปนตนแบบไดนําไปใช
เปนแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหการ
จัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จากแนวคิดและผลการศึกษา
ดังกลาว ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมสําหรับโรงเรียน ข้ึน โดยสราง
เปนเกณฑมาตรฐาน ที่มีตัวชี้วัดเปนขอกําหนดใหเห็นถึงสภาพความสําเร็จของการจัดกิจกรรม
สิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนและเปนกรอบทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
เกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 ควรประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง และควรมีลักษณะอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือวิเคราะหองคประกอบและสรางเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
2. เพ่ือวิเคราะหยืนยันองคประกอบเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
3. เพ่ือประเมินเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยโดยใชโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปนพ้ืนที่ดําเนินการเพ่ือพัฒนาเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอม
ศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จํานวน 350 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) และวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยใช
ตารางเลขสุม (Random number table)

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย แบบสอบถามสําหรับการสนทนากลุม (Focus Group)
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) ตามลักษณะการสรางแบบวัด
5 ระดับ ของลิเคิรท โดยมีการสรางและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หา
คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence: IOC) ทั้ง
ฉบับมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.90 (คาดัชนีความสอดคลอง ทุกขออยูระหวาง 0.60-
1.00) หาคาอํานาจจําแนกรายขอและความเชื่อมั่นตามสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient)
ของ ครอนบัค (Cronbach) มีคา Alpha = .9732 และแบบประเมิน มีการสรางและตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค
(Item-Objective Congruence: IOC) ทั้งฉบับมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบและสรางเกณฑ
มาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาขอมูลเอกสาร
งานวิจัยที่เก่ียวของ และการจัดสนทนากลุม (Focus Group) โดยผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการดาน
สิ่งแวดลอมศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน และครู จํานวน 15 คน ข้ันตอนที่ 2 การ
วิเคราะหยืนยันองคประกอบ เกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน เพ่ือวิเคราะหโมเดล
องคประกอบ และตัวชี้วัด โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 350 คน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงโครงสรางหรือโมเดลลิสเรล (LISREL Model) ข้ันตอนที่ 3
การประเมินเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน เพ่ือประเมินคุณภาพของเกณฑ
มาตรฐานที่สรางข้ึน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยอิงผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการดานสิ่งแวดลอมศึกษา
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน และครู จํานวน 15 คน

4. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลทั่วไป การประเมินคุณภาพของเกณฑ ใชสถิติ
เชิงพรรณนา ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การวิ เคราะหขอมูลองคประกอบเชิงยืนยันโดยวิธีการวิ เคราะหองคประกอบเชิ งยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงโครงสรางหรือโมเดลลิสเรล
(LISREL Model) ไดแก คาไค-สแคว (2), คา p, คา GFI, คา AGFI, คา RMR, คา CFI, คา RMSEA
และ คา CN
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน โดยกลุมตัวอยาง 350 คน คาความสัมพันธ

ของตัวชี้วัดเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ทั้งมาตรฐาน 6 ดาน 12 มาตรฐานยอย และ 60 ตัวชี้วัด มีความสัมพันธกัน
แบบเชิงบวกคอนขางสูง โดยมีคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธตั ้งแต .511 ถึง .876 โดยพบวา
มาตรฐาน ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย ตัวชี้วัด 10 ตัว มีคาน้ําหนักองคประกอบตั้งแต .45
ถึง .67 ทุกขอมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาความเชื่อมั่นของการวัด มีคาตั้งแต .26 ถึง .60
แสดงวาตัวชี้วัดเหลานี้สามารถวัดมาตรฐานดานการบริหารจัดการได  มาตรฐานดานการจัดการเรียนรู
ประกอบดวย ตัวชี้วัด 10 ตัว มีคาน้ําหนักองคประกอบตั้งแต .50 ถึง .71 ทุกขอมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 คาความเชื่อมั่นของการวัด มีคาตั้งแต .21 ถึง .44 แสดงวาตัวชี้วัดเหลานี้สามารถวัด
มาตรฐานดานการจัดการเรียนรูได มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย ตัวชี้วัด 10 ตัว มีคา
น้ําหนักองคประกอบตั้งแต .59 ถึง .85 ทุกขอมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาความเชื่อมั่นของการ
วัด มีคาตั้งแต .27 ถึง .62 แสดงวาตัวชี้วัดเหลานี้สามารถวัดมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนได มาตรฐาน
ดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน ประกอบดวย ตัวชี้วัด 10 ตัว มีคาน้ําหนักองคประกอบตั้งแต
.54 ถึง .82 ทุกขอมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาความเชื่อมั่นของการวัด มีคาตั้งแต .26 ถึง .51
แสดงวาตัวชี้วัดเหลานี้สามารถวัดมาตรฐานดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนได มาตรฐานดาน
การมีสวนรวมกับชุมชน ประกอบดวย ตัวชี้วัด 10 ตัว มีคาน้ําหนักองคประกอบตั้งแต .54 ถึง .87 ทุก
ขอมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาความเชื่อมั่นของการวัด มีคาตั้งแต .24 ถึง .62 แสดงวาตัวชี้วัด
เหลานี้สามารถวัดมาตรฐานดานการมีสวนรวมกับชุมชนได และมาตรฐานดานการวัดและประเมินผล
ประกอบดวย ตัวชี้วัด 10 ตัว มีคาน้ําหนักองคประกอบตั้งแต .55 ถึง .72 ทุกขอมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 คาความเชื่อมั่นของการวัด มีคาตั้งแต .24 ถึง .55 แสดงวาตัวชี้วัดเหลานี้สามารถวัด
มาตรฐานดานการวัดและประเมินผลได

2. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ขององคประกอบหลัก 1 โมเดล
โมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ (2) = 25.31, p = 0.38, GFI = 0.99,

AGFI = 0.98, RMR = 0.0035, CFI = 1.00, RMSEA = 0.0099, CN = 948.72) ทุกขอมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (.05, t ∞= 1.960) จากดัชนีดังกลาว แสดงวา โมเดลการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่ 1 ของเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ไดคาความนาเชื่อถือของการวัดสูง ดังภาพที่ 1
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ภาพท่ี 1 โมเดลผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 1 ขององคประกอบหลัก

3. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 ขององคประกอบหลัก 1 โมเดล
โมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ (2) = 2304.99, p = 1.00, GFI =

0.95, AGFI = 0.94, RMSEA = 0.000, CN = 405.36) ซึ่งยืนยันวาโมเดลตัวชี้วัดเกณฑมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ประกอบดวย 6 องคประกอบหลัก 12 องคประกอบยอย และ 60 ตัวชี้วัด มีคาน้ําหนักองคประกอบ
ตั้งแต .48 ถึง .60 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน คาความนาเชื่อถือไดของการวัดมีคา
ตั้งแต .64 ถึง .87 ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นสูง จึงเปนหลักฐานแสดงวาองคประกอบหลักเหลานี้สามารถ
วัดโมเดลตัวชี้วัดเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ไดดังปรากฏผลในตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ขององคประกอบหลัก

การวเิคราะหองคประกอบอันดับที่ 2 น้ําหนักองคประกอบ R2

b SE t
องคประกอบท่ี 1 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ (A) 0.55 0.029 18.91* 0.78
องคประกอบท่ี 2 มาตรฐานดานการจัดการเรียนรู (B) 0.48 0.030 15.92* 0.64
องคประกอบท่ี 3 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (C) 0.55 0.029 19.04* 0.79
องคประกอบท่ี 4 มาตรฐานดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน (D) 0.60 0.030 20.28* 0.83
องคประกอบท่ี 5 มาตรฐานดานการมีสวนรวมกับชุมชน (E) 0.60 0.028 21.19* 0.87
องคประกอบท่ี 6 มาตรฐานดานการวัดและประเมินผล (F) 0.54 0.025 21.18* 0.87

Chi-Square = 2304.99, df = 1547, p = 1.00, GFI =0 .95, AGFI = 0.94, RMSEA = .000, CN = 405.36

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 (.05, t ∞ = 1.960)
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4. ผลการประเมินคุณภาพของเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตามเกณฑการประเมินของคณะกรรมการ
พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินโครงการทางการศึกษา (The Joint Committee on Standards
for Education Evaluation) ใน 4 ดาน โดยอิงผูทรงคุณวุฒิ 15 ทาน พบวา ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 15
ทาน มีความคิดเห็นดวยตอคุณภาพของเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.89) เมื่อแยกเปนรายดานทุกดานอยูในระดับมากที่สุด โดย
เรียงลําดับจากมาก  ไปหานอย คือ มีความเปนไปได ( = 4.90) มีความเหมาะสม ( = 4.89) มี
ความเปนประโยชน ( = 4.88) และมคีวามถูกตอง ( = 4.87) ตามลําดับ

อภิปรายผล
ผลการวิจัยการพัฒนาเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบวาองคประกอบและตัวชี้วัดเกณฑมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ประกอบดวย มาตรฐาน 6 ดาน(องคประกอบหลัก) 12 มาตรฐานยอย(องคประกอบยอย) 60
ตัวชี้วัด คือ

1. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ มี 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 โรงเรียนมีนโยบาย
และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา และมาตรฐานที่ 2 โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา โดยมตีัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด

2. มาตรฐานดานการจัดการเรียนรู มี 2 องคประกอบยอย คือ มาตรฐานที่ 1 มีแผนการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรของสิ่งแวดลอมศึกษา และมาตรฐานที่ 2 โรงเรียนจัดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา โดยมตีัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด

3. มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มี 2 องคประกอบยอย คือ มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีความรู
ความเขาใจ มีทักษะและประยุกตใชความรูในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และมาตรฐานที่ 2
ผูเรียนตระหนัก เห็นคุณคา ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยมตีัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด

4. มาตรฐานดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน มี 2 องคประกอบยอย คือ มาตรฐานที่ 1
โรงเรียนมีการจัดภูมิทัศน ที่เอ้ือตอการเรียนรูและมาตรฐานที่ 2 โรงเรียนมีการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบตามหลักสุขาภิบาล โดยมตีัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด

5. มาตรฐานดานการมีสวนรวมกับชุมชน มี 2 องคประกอบยอย คือ มาตรฐานที่ 1
โรงเรียนสงเสริมความสัมพันธกับชุมชนหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ และพัฒนา
สิ่งแวดลอมและมาตรฐานที่ 2 เครือขายชุมชนผูปกครองมีบทบาทสนับสนุนกิจกรรมสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน โดยมตีัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด

6. มาตรฐานดานการวัดและประเมินผล มี 2 องคประกอบยอย คือ  มาตรฐานที่ 1
โรงเรียนมีการประเมินแผน/โครงการดานสิ่งแวดลอมศึกษาและมาตรฐานที่ 2 โรงเรียนมีการ
ประเมินผลการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา โดยมตีัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด

ผลการทดสอบยืนยันองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 พบวา โมเดลมีความเหมาะสมกับ
ขอมูลเชิงประจักษ (2 = 25.31, p = 0.38, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMR = 0.0035, CFI = 1.00,
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RMSEA = 0.0099, CN = 948.72) และผลการทดสอบยืนยันองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 พบวา
มีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษ (2 = 2304.99, p = 1.00, GFI= 0.95, AGFI = 0.94,
RMSEA = 0.000, CN = 405.36) แสดงวาขอมูลมีความเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษ (Joreskog &
Sorbom, 1993) สรุปไดวา องคประกอบเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทั้งมาตรฐาน 6 ดาน 12 มาตรฐานยอย และ
60 ตัวชี้วัด สามารถบงชี้ในการเปนเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได

ผลการศึกษาที่พบวาเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีมาตรฐาน 6 ดาน 12 มาตรฐานยอย และ 60 ตัวชี้วัด
นั้น อาจเนื่องมาจากหนวยงานที่เก่ียวของในระดับนโยบาย คือ กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดใหความสําคัญตอปญหาสิ่งแวดลอม และไดกําหนดเปน
นโยบายใหโรงเรียนจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษาในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงตามธรรมชาติ เชื่อมโยงกับกลุมสาระ
การเรียนรูตาง ๆ สูการปฏิบัติจริงในชีวิติประจําวัน เพ่ือใหนักเรียนมีความรู และความเขาใจเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมอยางถูกตอง มีจิตสํานึกและคานิยมที่ดีตอสิ่งแวดลอม รูจักเหตุและผล วิธีการแกไข
ปรับปรุงสิ่งแวดลอม เพ่ือไมใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม ที่จะสงผลกระทบตอมนุษยตอไป และผลจาก
การวิจัยคร้ังนี้เปนการจุดประกายที่สําคัญที่จะใหทั้งผูบริหารการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ครู และ
ชุมชนไดตระหนักในคุณคาของการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน ซึ่งถือเปนสถานที่
อบรมบมนิสัยใหเด็กและเยาวชน เติบโตเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคลองกับผลการวิจัยของ
Sinrungtham (2004) ที่ไดทําการศึกษาเร่ืองอนาคตภาพหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในทศวรรษหนา (ชวงระหวางป พ.ศ. 2547-2557) พบวา การบริหารจัดการหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาของหนวยงานในระดับนโยบาย ตองกําหนดเปนนโยบายดานสิ่งแวดลอมศึกษาใน
ดานตาง ๆ ไดแก การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา การ
บริหารจัดการหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา การสรางเครือขายการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา การพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา การศึกษาวิจัยดานสิ่งแวดลอมศึกษาเปน
ตน โดยมีความชัดเจนตอเนื่อง และสามารถนําไปปฏิบัติได อยางเปนรูปธรรม ทั้งในระดับสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา โดยหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตองประกอบดวย 1) หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาตองมีการบูรณาการและกระบวนอนุรักษพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงานเขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู 2) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาตองมีการเชื่อมโยงกับแนวคิด การพัฒนาที่ยั่งยืน 3) การพัฒนาระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานตองมีการบูรณาการเขากับวิถีชีวิต 4) องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชน ตองมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาของสถานศึกษา 5) ผูเรียนตองมี
ความรู เจตคติ ความตระหนัก ทักษะ และมีสวนรวมในการอนุรักษ ปองกัน แกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานอยางยั่งยืน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
Veeravatnanond (2002) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา พบวา
1) การพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพ -ชีวภาพ เปนปจจัยจําเปนตอชีวิตและมีผลโดยตรงตอมนุษย
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เปนสิ่งที่เอ้ือประโยชนตอครู นักเรียน เปนแหลงเรียนรูที่เปนรูปธรรมและใกลตัวนักเรียนมากที่สุด
2) การจัดทําแผนการสอนเก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษา ในทุกรายวิชาของโรงเรียนสามารถบูรณาการ
ใหเชื่อมโยงกับสาระทางสิ่งแวดลอม 3) ความรูความเขาใจและเจตคติตอสิ่งแวดลอมของนักเรียน
หลังจากนําแผนการสอนไปใชพบวานักเรียนมีความรูเร่ืองสิ่งแวดลอมในระดับดี สวนการประเมินเจต
คติตอสิ่งแวดลอมของโรงเรียน พบวา นักเรียนทุกระดับมีเจตคติตอสิ่งแวดลอมในระดับดี นอกจากนี้
ผลการวิจัยดังกลาวยังสอดคลองกับผลการวิจัยของพงศศักดิ์ กาญจนศักดิ์ (2545) ที่ไดศึกษา
เรื่องแรงจูงใจที่มีผลตอความตั้งใจที่จะเขารวมกิจกรรมศึกษาธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พบวา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา เพ่ือบรรลุเปาหมาย และ
หลักการสิ่งแวดลอมศึกษา ในการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค โรงเรียนควรมุงเนนให
ผูเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเขามามีสวนรวม อนุรักษปองกัน แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
และพลังงานที่เกิดข้ึน เชน การจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดประสบการณตรง จากแหลงเรียนรูตาม
ธรรมชาติ ไดมีโอกาสสํารวจ แสวงหาความรูและตอบสนองความอยากรูอยากเห็นในเร่ืองเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม ตลอดจนไดลงมือปฏิบัติ ในการปองกัน แกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในองคประกอบที่ 1 ดาน
การกําหนดนโยบายของโรงเรียน และองคประกอบที่ 4 ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอ้ือตอ
สุขภาพ สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีจิตสํานึกที่เห็นแกสวนรวม
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดการโครงสรางและการบริหารงาน
อยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา และมาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามี
การจัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียนฃ

สําหรับผลการประเมินคุณภาพของเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตามเกณฑการประเมินของคณะกรรมการ
พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินโครงการทางการศึกษา (The Joint Committee on Standards
for Education Evaluation) โดยอิงผูทรงคุณวุฒิ พบวา เกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับ
โรงเรียนที่สรางข้ึน เปนประโยชนตอหนวยงานทางการศึกษาที่เก่ียวของสามารถนําไปใชได เกณฑที่
สรางข้ึนมีความเหมาะสมกับบริบทสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 และการพัฒนาเกณฑดังกลาวมีความถูกตองตามข้ันตอนกระบวนการวิจัย การที่
ผลการวิจัยออกมาเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการที่ทุกภาคสวนไดตระหนักถึงสภาวะวิกฤตในเร่ือง
สิ่งแวดลอมที่ กําลังเกิดข้ึนในปจจุบัน การสงเสริมการศึกษา เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียน
นักศึกษา และเยาวชน ที่กําลังศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนจะเปนรากฐานสําคัญที่จะชวยใหประชาชน
เกิดความตระหนัก มีจริยธรรม คานิยม เจตคติ ทักษะ พฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ที่มุงเนนใหโรงเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียน มีความรู ความเขาใจ และประสบการณ
เร่ืองการจัดการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
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โดยสรุป เกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ซึ่งประกอบดวยมาตรฐาน 6 ดาน 12 มาตรฐานยอย 60 ตัวชี้วัด ที่
ไดจากการศึกษาวิจัยจึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชเปนกรอบทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนตอไป

ขอเสนอแนะ
1. ควรนําเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน ไปใชเปนกรอบแนวทางใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนที่อยูในพ้ืนที่ที่มีบริบท และทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมที่ใกลเคียง จะทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนานักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2. ควรมีการศึกษาเกณฑการประเมินตัวชี้วัดเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับ
โรงเรียนใหมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา

3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ควรนําเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษา
สําหรับโรงเรียน ไปใชเปนเกณฑเพ่ือใหโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษาใน
โรงเรียนทุกโรงเรียน และมีการประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

ตวัอยาง : เกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

………………………………………..….
1. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ

มาตรฐานท่ี 1 โรงเรียนมีนโยบาย และการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
มาตรฐานท่ี 2 โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรดานสิ่งแวดลอมศึกษา

2. มาตรฐานดานการจัดการเรียนรู
มาตรฐานท่ี 1 มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักสูตรของสิ่งแวดลอมศึกษา
มาตรฐานท่ี 2 โรงเรียนจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา

3. มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและประยุกตใชความรูในการอนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานท่ี 2 ผู เ รี ยนตระหนั ก  เห็ นคุณค า ในการอนุ รั กษ และ พัฒนาสิ่ ง แวดล อม

อยางยั่งยืน
4. มาตรฐานดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน

มาตรฐานท่ี 1 โรงเรียนมีการจัดภูมิทัศนท่ีเอื้อตอการเรียนรู
มาตรฐานท่ี 2 โรงเรียนมีการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบตามหลักสุขาภิบาล

5. มาตรฐานดานการมีสวนรวมกับชุมชน
มาตรฐานท่ี 1 โรงเรียนสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการ

อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานท่ี 2 เค รือข ายชุมชนผู ปกครองมี บทบาทสนับสนุนกิ จกรรมสิ่ งแวดลอม

ในโรงเรียน
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6. มาตรฐานดานการวัดและประเมินผล
มาตรฐานท่ี 1 โรงเรียนมีการประเมินแผน/โครงการดานสิ่งแวดลอมศึกษา
มาตรฐานท่ี 2 โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา

....................
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