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1. ความเป็นมา 
 การสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละทกัษะในการใชช้วีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้กบัทุกภาคสว่น
ในสงัคมไทย โดยเฉพาะใหก้บัเยาวชนไทย เป็นพนัธกจิทีป่ระเทศชาตแิละสงัคมไทยใหค้วามส าคญั และพยาม
สง่เสรมิหรอืสนับสนุนใหเ้กดิขึน้ ดว้ยการผลกัดนัใหร้ะบบการศกึษาไทยสามารถปลกูฝงัจติส านึกใหก้บัเยาวชน
หรอืนักเรยีนในทุกระดบัชัน้ ผ่านการเรยีนการสอนทัง้ในหอ้งเรยีนและการจดักจิกรรมพเิศษต่างๆ โดยตลอด
ระยะเวลาทีผ่่านมา ไดม้คีวามพยายามน าเอาเนื้อหาสาระดา้นการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม บรูณาการใน
สาระหลกั 8 กลุม่สาระ หรอืบรูณาการแบบโครงการเขา้กบัสาระการเรยีนรู้ในหลกัสตูรทอ้งถิน่  ทีก่ าหนดโดย
หน่วยงานทางการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ผนวกในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในรูปแบบต่างๆ อย่างไรกต็าม ใน
การตดิตามความคบืหน้าของการด าเนินงานดา้นน้ีกลบัพบว่า ผลสมัฤทธิข์องการด าเนินการสรา้งกระบวนการ
เรยีนรูแ้ละทกัษะในการใชช้วีติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ให้เกดิขึน้กบันักเรยีน ยงัห่างไกลจากจดุหมาย
ปลายทางมาก ในภาพรวมแลว้ยาวชนไทยหรอืนักเรยีนสว่นใหญ่ยงัไมเ่หน็ความส าคญัของสิง่ทีเ่รยีนรู ้ และยงั
ขาดจติส านึกดา้นการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

นับตัง้แตปี่ พ.ศ. 2551 การไฟฟ้านครหลวง ไดร้ว่มกบัมหาวทิยาลยัมหดิล และสมาคมพฒันาคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม จดัท าโครงการสถานศกึษาดเีด่นดา้นพลงังาน (Energy Mind Award) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่
สง่เสรมิและสนับสนุนใหโ้รงเรยีนในเขตพืน้ทีใ่หบ้รกิารของการไฟฟ้านครหลวง ไดแ้ก่ กรุงเทพ สมทุรปราการ 
และนนทบรุ ี  สามารถด าเนินงานดา้นการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและยัง่ยนื มกีาร
ด าเนินงาน (ในทุกดา้น) ทีค่ านึงถงึการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้คา่เพือ่รกัษาสิง่แวดลอ้ม น ามาซึง่การเพิม่ขดี
ความสามารถของโรงเรยีนในการปลกูฝงัจติส านึกดา้นการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้กบันักเรยีน 
รวมทัง้เป็นการสง่เสรมิบทบาทการมสีว่นร่วมของโรงเรยีน ในการรกัษาสิง่แวดลอ้มดว้ยการใชท้รพัยากรตา่งๆ 
อย่างรูค้ณุคา่และลดการปลอ่ยของเสยีลงสูส่ ิง่แวดลอ้ม และเป็นตน้แบบของโรงเรยีนอนุรกัษ์พลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม (มกีารบรูณาการดา้นการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มเขา้สูร่ะบบการบรหิารจดัการ)  พรอ้มทัง้
เฟ้นหาบคุลากรทางการศกึษา (Energy Master Award) และนักเรยีนแกนน า (Young Master Award) ทีม่สีว่น
ร่วมความส าคญัในการขบัเคลือ่นการอนุรกัษพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ในโรงเรยีน จนถงึปจัจบุนั มี
โรงเรยีนทีเ่ลง็เหน็ความส าคญัของการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มและเขา้ร่วมโครงการรวม 187 โรงเรยีน
ในขณะทีม่โีรงเรยีนทีส่ามารถด าเนินงานดา้นน้ีจนไดร้บั Energy Mind Award ระดบั 5 ดาว รวมทัง้ส ิน้ 44 
โรงเรยีน 
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2. วตัถปุระสงค ์
 ในการจดัท าโครงการ Energy Mind Award มวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 

2.1 เพือ่สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูด้า้นการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม ของเยาวชนและชุมชน 
2.2 เพื่อพฒันาศักยภาพการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมแก่บุคลากรและ

นักเรยีนในโรงเรยีน 
2.3 เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนมีการด าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม  โดยสามารถลดการใช้

ทรพัยากรและลดการปลอ่ยของเสยีลงสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

 
3. แนวคิดของโครงการ 

 แนวคดิในการจดัท าโครงการสถานศกึษาดเีด่นดา้นพลงังาน มดีงันี้  
3.1 เป็นโครงการที่มกีารจดัท ากจิกรรมที่หลากหลายแต่มทีศิทางที่สอดคลอ้งกนั เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

หลกัคอื ท าใหโ้รงเรยีนสามารถน าหลกัการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มเขา้สูก่ารบรหิารจดัการ
โรงเรยีนทัง้ระบบ (ด าเนินกจิกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสทิธภิาพด้วยการใช้พลงังาน
อย่างรู้คณุค่า) น าไปสู่การสรา้งความตระหนักถงึคณุค่าของพลงังาน รวมทัง้ท าให้เกดิวนิัยในการ
ใชพ้ลงังานของนักเรยีนและบคุลากรของโรงเรยีน จนสามารถเป็นแหลง่เรยีนรู้ในสงัคมหรอืชุมชน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

3.2 การด าเนินงานด้านการอนุรกัษ์พลงังานของโรงเรยีน จะต้องเกดิจากการมสี่วนร่วมของบุคลากร
และนักเรยีนในโรงเรยีน 

3.3 สอดคลอ้งกบันโยบายทางด้านการศึกษาของประเทศ ที่เน้นการบูรณาการการด าเนินงานของ
โรงเรยีน ทัง้ในแงข่องการเรยีนการสอน กระบวนการ และการบรหิารจดัการของโรงเรยีน 

3.4 สอดคลอ้งกบัภารกจิของโรงเรยีน ในการจดัการเรยีนการสอนทีม่ผีูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 
3.5 สอดคลอ้งตามแนวพระราชด ารเิรื่องเศรษฐกจิพอเพยีง ในการลดค่าใช้จา่ยด้านพลงังาน น ้า การ

จดัการขยะของโรงเรยีน อีกทัง้ยังเป็นการเสรมิสร้างการเรยีนรู้ของนักเรียนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

3.6 สอดคลอ้งกบันโยบายการสง่เสรมิและผลกัดนัการอนุรกัษ์พลงังานของประเทศ 
3.7 โรงเรยีนเขา้ร่วมโครงการจดัมาตรฐานดว้ยความเตม็ใจ 

จากแนวคดิในการจดัท าโครงการ ดงักล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนผงัการด าเนินงานหรอืเป็น
กรอบแนวคดิในการจดัท าโครงการดงัภาพ 
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4. กล ุม่เป้าหมาย 
 สถานศกึษาในเขตกทม.และปรมิณฑลทีเ่ป็นพืน้ทีใ่หบ้รกิารของการไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพ นนทบุร ี
สมุทรปราการ) ทัง้ระดบัมธัยมศกึษาและประถมศกึษา ที่ส ังกดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ส านักงานสง่เสรมิการศกึษาเอกชน กรุงเทพหานคร และองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่  
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6. กิจกรรมสนบัสนนุโรงเรยีนท่ีเขา้รว่มโครงการ 

 จากแนวคดิของโครงการฯ ในการส่งเสรมิให้มกีารด าเนินงานดา้นการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม
ให้เกดิขึ้นในโรงเรยีนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง ท าให้ โครงการ Energy mind Award มกีารจดักจิกรรม
ต่างๆ โดยก าหนดให้กจิกรรมต่างๆ มลีกัษณะเชื่อมร้อย สานพลงัและเสรมิแรงซึ่งกนัและกนั ในการผลกัดนัให้
โรงเรยีนมกีารอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ในสว่นของการประเมนิผลการด าเนินงาน
ดา้นการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มของโรงเรยีน การพฒันาศกัยภาพและสนับสนุนโรงเรยีน รวมทัง้ การ
พฒันาศกัยภาพและจดัตัง้เครอืข่ายครูแกนน า Energy Master Award ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

6.1.1 การจัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมครูแกนน าด้านการอนุรักษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มของโรงเรียน 
หลกัสตูร “ครูแกนน ารกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม” เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน
และสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน ไปพรอ้มๆ กบัการเรยีนรูก้ระบวนการขบัเคลือ่นงานดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน
และสิง่แวดลอ้มอกีด้วย โดยจดักิจกรรมที่ศูนย์รวมตะวนั 3 วนั 2 คนื (โดยมสีทิธิส์่งตวัแทนครูแกน
น าเขา้ร่วมกจิกรรมไดโ้รงเรยีนละ 2 คน) 

6.1.2 การจดักิจกรรมค่ายฝึกอบรมนักเรียนแกนน าดา้นการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มของโรงเรยีน 
เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ในดา้นการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน พรอ้มทัง้เรยีนรูบ้ทบาท
ของตนเองในการกลบัไปช่วยขบัเคลือ่นงานดา้นการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน (โดยมี
สทิธิส์ง่ตวัแทนนักเรยีนแกนน าเขา้ร่วมกจิกรรมไดโ้รงเรยีนละ 4 คน) 

6.1.3 การจดัประชุมปฏิบติัการสญัจร (Mobile Workshop) “กระบวนการด าเนินงานด้านการอนุรกัษ์
พลงังานและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน”  เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คณะท างานด้านการอนุรักษ์
พลงังาน และบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนทัง้หมด (จาก 2 คนทีไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพแลว้
จากค่ายฝึกอบรมฯ ที่ศูนย์รวมตะวัน) ต่อกระบวนการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลงังานและ
สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน โดยกจิกรรมประชุมปฏบิตักิารสญัจรดงักลา่วจะสญัจรไปจดัในพืน้ทีข่องโรงเรยีน 

6.1.4 การจดักิจกรรมค่ายกลางวนั (Day Camp) “การส ารวจการรัว่ไหลสูญเสียพลงังาน น ้า และ
สถานการณ์ขยะในโรงเรียน” เพื่อสร้างและเพิ่มจ านวนนักเรียนแกนน าด้านการอนุรักษ์
พลงังานและสิง่แวดลอ้ม (จาก 4 คนที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพแลว้จากคา่ยฝึกอบรมฯ ที่ศูนย์
รวมตะวัน เป็น 80 คนต่อโรงเรยีน) ให้กับโรงเรียน ซึ่งนักเรียนเหล่านี้  จะได้เข้าร่วมปฏิบัติ
ภาระกจิด้านการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน น ้า และจดัการขยะในโรงเรยีน พร้อมๆ กบั
เกดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละทกัษะในการใชช้วีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

6.1.5 การจัดประชุมเชิงปฏิบติัการ “การจัดท าแผนปฏิบติัการด้านการอนุรกัษ์พลงังานและ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน” ให้แก่คณะท างานฯ ของโรงเรยีนที่เขา้ร่วมโครงการฯ (โรงเรยีนละ 4 
คน) เพือ่ส่งเสรมิให้คณะท างานฯ สามารถวเิคราะห์สถานการณ์การใช้พลงังานและสิง่แวดลอ้ม
ของโรงเรยีน พรอ้มทัง้รูแ้นวทางในการจดัท าแผนปฏบิตักิาร ทีป่ระกอบดว้ยกจิกรรมต่างๆ อย่าง
เหมาะสม น าไปสูก่ารจดัการดา้นการใชพ้ลงังาน น ้า และขยะของโรงเรยีน และสรา้งกระบวนการ
เรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้กบันักเรยีน โดยการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารทางดา้นการจดัท าแผนปฏบิตักิารนี้ 
จะจดัขึน้ในกรุงเทพฯ เป็นเวลา 1 วนั และหลงัจากทีโ่รงเรยีนไดม้กีารส ารวจขอ้มลูการใชพ้ลงังาน 
น ้า และขอ้มลูเกีย่วกบัปรมิาณและชนิดขยะของโรงเรยีนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
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6.1.6 การจัดประชุมปฏิบัติการมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind 
Standard) เพื่อท าความเขา้ใจแบบประเมนิมาตรฐานโรงเรยีนอนุรกัษ์พลงังาน ข้อค าถามหรอื
ขอ้ก าหนดทัง้หมด  และวธิกีารกรอกแบบประเมนิ รวมทัง้ท าความเข้าใจเกี่ยวกบัชนิด รูปแบบ 
และลกัษณะของเอกสารหลกัฐานที่จะต้องจดัส่งมาพร้อมกบัแบบประเมนิมาตรฐานฯ พร้อมทัง้
ซักซ้อมความเข้าใจต่อการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการรับการตรวจเยี่ยมของ
คณะกรรมการประเมนิฯ (เขา้ตรวจเยีย่มในพืน้ทีท่ ัง้หมดของโรงเรยีน) 

6.1.7 การให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคและวิชาการด้านการอนุรกัษ์พลงังานและส่ิงแวดล้อม และ
กระบวนการขบัเคลื่อนด้านการอนุรกัษ์พลงังานฯ แก่โรงเรียนในโครงการฯ โดยโครงการฯ จะจดั
กลุม่โรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ และจดัใหม้พี ีเ่ล ีย้งคอยใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัวธิกีารด าเนนิงานในแต่ละ
ขัน้ตอน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน น ้า และจดัการขยะ เช่น เป็นพีเ่ลีย้งหรอืทีป่รกึษานักเรยีน
แกนน า ในการส ารวจขอ้มลูดา้นการใชพ้ลงังานและการรัว่ไหลสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีน (ส ารวจการใช้
พลงังานในทุกอาคาร และจดัท ารายงานสรุปผล) หรือให้ค าปรกึษาคณะท างานเกี่ยวกับการจดัท า
แผนปฏบิตักิาร เป็นตน้ 
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7. กรอบและขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน  
 

จดัประชมุผูบ้รหิารโรงเรยีนเพื่อชีแ้จงรายละเอยีดโครงการฯ  

- เขา้รว่มกจิกรรมพฒันาศกัยภาพ 

 สง่ครแูละนกัเรยีนเขา้รบัการอบรมที่
ศนูย์รวมตะวนั 

 Mobile Workshop และ Day Camp 
 ฝึกอบรม “การจดัท าแผนปฏบิตักิาร” 
 เขา้รว่มประชุมสมัมนา “มาตรฐาน

สถานศกึษา ดเีดน่ดา้นพลงังาน” และ
รบัแบบประเมนิ 

- จดัคา่ยฝึกอบรมใหค้รแูละนกัเรยีนโดยทมีงานศนูย์รวมตะวนั 
- จดักจิกรรม Day Camp และ  Mobile Workshop  ดา้นการ
ขบัเคลื่อนสถานศกึษาดเีดน่  
- จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร “การจดัท าแผนปฏบิตักิารดา้นการ 
  อนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน” 
- ใหค้ าปรกึษาทางดา้นเทคนิค/วชิาการในการด าเนินงานดา้น   
  การอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มแกโ่รงเรยีน 

- กรอกแบบประเมนิและสง่กลบัโครงการ  
- รบัการตรวจประเมนิการจดัการดา้นการใช้
พลงังานในโรงเรยีน (Energy Auditing) 

เปิดรบัสมคัรโรงเรยีนเขา้รว่มโครงการฯ  

- ตรวจสอบแบบประเมนิ 
- ท าการตรวจเยีย่มเพื่อประเมนิ และใหค้ าแนะน า
การด าเนินงานดา้นการอนุรกัษ์พลงังานและ
สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน  
- ตรวจสอบแบบประเมนิและเอกสารหลกัฐาน รอบ 
2 เพื่อใหค้ะแนน 
- รวบรวมคะแนนและวเิคราะห์ผล  
- ประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อจดัระดบัดาว 
 

โรงเรยีน 5 ดาวเขา้รว่มกจิกรรมสมัมนา “ตาม
รอยคารบ์อนฯ” 

- ปรบัปรงุแบบประเมนิสถานศกึษาดเีดน่ดา้นพลงังาน  
- จดัประชมุชีแ้จงแบบประเมนิและมาตรฐานสถานศกึษาดเีดน่
ดา้นพลงังาน  
   

การด าเนินงานของโครงการฯ 

 

ครดูเีดน่ดา้นพลงังานศกึษาดงูาน 
 - จดัประชมุและศกึษาดงูาน “เสน้ทางพลงังานไทย” 

- ประสาน จดัประชมุครแูกนน า Energy Masters ในการเป็น
พีเ่ลี้ยงใหค้ าแนะน าแก ่โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ 

โรงเรยีนสมคัรเขา้รว่มโครงการ 
 

จดัท าแผนปฏบิตัิการ/ลงมอืปฏบิตักิารดา้นการ
อนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 
 

รบัมอบโล่/เกยีรตบิตัร/รางวลั 

- จดักจิกรรมสมัมนา “ตามรอยคารบ์อนฯ” 
 

จดังานประกาศผลและมอบรางวลั 



 

โครงการสถานศกึษาดเีด่นดา้นพลงังาน: Outstanding Energy Learning Center  
 

8 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั 
 สามารถเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่บคุลากรของโรงเรยีน รวมทัง้ท าใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรู้

ดา้นการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
 โรงเรยีนมคีวามตระหนักและสามารถจดัการดา้นการใชพ้ลงังานไดด้ขีึน้ 
 โรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการมมีาตรฐานการจดัการดา้นการใชพ้ลงังานและมกีารใชท้รพัยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพสงูขึน้ 
 มกีารลดการใชพ้ลงังาน ลดการใชน้ ้า และลดการใชผ้ลติภณัฑต์่างๆ 
 การไฟฟ้านครหลวง ไดผ้ลกัดนัใหเ้กดิมาตรฐานการจดัการดา้นการใชพ้ลงังาน และสามารถปรบั

มาตรฐานของโรงเรยีนในเขต กทม. และปรมิณฑล ใหม้กีารด าเนินการดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน 
อนัจะน าไปสูก่ารใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างคุม้คา่เพือ่รกัษาสิง่แวดลอ้ม และบรรลเุป้าหมายของ
การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 

 

 


