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บทท่ี 1 

โครงการ วตัถปุระสงค ์และการดาํเนินงาน 

 

โครงการ“ศึกษาและพฒันาแนวทางการสร้างเสริมความปลอดภยัในการเดินทางสาํหรบัเดก็

นักเรียน” 

1. หลกัการและเหตผุล 
 
ในแต่ละปี อุบตัเิหตุและการบาดเจบ็เป็นสาเหตุนําการตายของเดก็มากที่สุด โดยเฉพาะเดก็

วยัรุน่ ในปี 2550 ประเทศไทยมสีถติผิูเ้สยีชวีติกว่า 1.3 หมื่นคนหรอืเฉลีย่วนัละ 33 คนคดิเป็นอตัรา
ผูเ้สยีชวีติ 19 คนต่อประชากร 1 แสนคนและมากกว่า 80 เปอรเ์ซน็ตเ์ป็นอุบตัเิหตุจากรถจกัรยานยนต์
โดยผูเ้สยีชวีติสว่นใหญ่เป็นเดก็และเยาวชน 
  

อุบตัเิหตุจากรถจกัรยานยนต์เป็นสาเหตุหลกัของการบาดเจบ็และเสยีชวีติในเดก็ โดยเฉพาะ

เดก็วยัรุน่ จากฐานขอ้มลูผูป้ว่ยชุดขอ้มลูมาตรฐานโรงพยาบาล 12 แฟ้มปี 2551 (เป็นขอ้มลูทีไ่มร่วม

กรุงเทพมหานคร) ของสาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตพิบว่าผูป้่วยใน (IPD Case) จํานวน 

180,685 รายนัน้ผูป้่วยจากอุบตัิเหตุรถจกัรยานยนต์มสีดัส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเทยีบกบัยานพาหนะ

ประเภทอื่น โดยมสีดัสว่นเฉลีย่สงูถงึ 77.9 % ตามมาดว้ยผูใ้ชร้ถจกัรยาน 6.3% และคนเดนิเทา้ 4.4 % 

สว่นกลุ่มอายุทีม่สีดัสว่นผูป้ว่ยในมากทีสุ่ดยงัคงเป็นกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี (16.8%) ตามมาดว้ย 20 - 24 

ปี (12.3%) และ 25 - 29 ปี (10.3%) ตามลาํดบั 

 

ในขณะเดยีวกนั ไดม้หีลายหน่วยงานมกีารดาํเนินงานเพื่อเสรมิสรา้งความรูท้กัษะใหแ้ก่เดก็ใน

เรื่องการจราจร อาท ิโครงการรณรงคเ์สรมิสรา้งวนิัยจราจรเดก็และเยาวชน ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

(ปี 2536)  , โครงการสื่อการเรียนการสอนการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภยัให้เด็กและ

เยาวชน ในปี 2543-2544 , โครงการ “ศกึษาและพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่เพื่อแกป้ญัหาอุบตัเิหตุจราจร 

ในสถานศกึษาทีส่งักดัองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่  จ.ลําปาง ในปี 2552 – 2553 , โครงการผลติสื่อ

การสอนเทคโนโลยคีวามปลอดภยับนทอ้งถนน ของบรษิทัโตโยตา้ และคณะคุรุศาสตร ์จุฬาฯ ซึง่แต่ละ

โครงการมุง่เน้นเสรมิสรา้งวนิยัจราจรใหแ้ก่เดก็ เพือ่เป็นการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุในเดก็ต่อไป 
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มลูนิธศิูนยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็ เป็นองคก์รสาธารณกุศลทีด่ําเนินงานดา้นการคุม้ครองเดก็มาตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2524 จากการทาํงานในขว่งแรกทีเ่น้นการทาํงานเชงิการช่วยเหลอื และแกไ้ขปญัหา จนกระทัง่

ในปี 2540 มูลนิธศิูนยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็เริม่มงีานในเชงิป้องกนั ดว้ยเหตุทีมู่ลนิธฯิพบว่าการทีเ่ดก็ถูก

ละเมดิสทิธนิัน้ เป็นเรื่องทีไ่มง่า่ยเลยในการบําบดัฟ้ืนฟูใหเ้ดก็กลบัสู่ภาวะปกตแิละเตบิโตขึน้อย่างปกติ

สุข ดงันัน้ มูลนิธฯิจงึหนัมาเน้นงานในเชงิป้องกนัมากขึน้ เพื่อไม่ใหเ้ดก็ไดร้บัอนัตรายจากการกระทํา

ทารุณกรรมโดยผูใ้หญ่ การทํางานป้องกนันัน้ มูลนิธฯิไดร้เิริม่งานแรกในปี 2540 โดยพฒันาใหเ้กดิ

หลกัสตูรทีช่ว่ยป้องกนัเดก็จากภยัอนัตรายต่างๆ โดยเฉพาะภยัทางเพศ ซึง่มชีื่อว่า หลกัสตูรตวัฉนัเป็น

ของฉนั หลงัจากนัน้ กม็กีารรเิริม่ใหม้โีครงการทีเ่น้นใหพ้อ่แมผู่ป้กครองลด ละ เลกิ การใชค้วามรุนแรง

ในการเลีย้งดบุูตรหลาน ซึง่มชีื่อว่า โครงการบา้นน้ีไม่มคีวามรุนแรง และในปี 2546 มลูนิธฯิไดด้าํเนิน

โครงการโรงเรยีนคุม้ครองเดก็ ซึง่เน้นใหโ้รงเรยีนมรีะบบในการดแูล คุม้ครอง ช่วยเหลอืเดก็ รวมไปถงึ

การสนับสนุนผลกัดนัใหโ้รงเรยีนมรีะบบความปลอดภยัในโรงเรยีน ทัง้ความปลอดภยัจากสิง่แวดลอ้ม

กายภาพ และ ความปลอดภยัด้านบุคคลทัง้น้ี การดําเนินงานของมูลนิธิฯมุ่งเน้นการส่งเสรมิความ

ปลอดภยัใหก้บัเดก็ในทุกดา้น 

 

มลูนิธศินูยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็จงึเหน็สมควรทีจ่ะดาํเนิน โครงการศึกษาและพฒันาแนวทางการ

สร้างเสริมความปลอดภยัในการเดินทางสาํหรบัเดก็นักเรียน เพื่อศกึษาเน้ือหาและกระบวนการ

ต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานทํากบัเด็ก เพื่อที่จะพฒันาต่อยอดให้เกิดเป็นแนวทางการสร้างเสรมิความ

ปลอดภัยในการเดินทางสําหรบัเด็กนักเรียน  นอกจากน้ี ยงัเป็นโครงการที่ดําเนินไปเพื่อให้เกิด

คณะทํางานซึ่งเป็นผู้ปฏิบตัิงานเกี่ยวข้องกบัความปลอดภยัในการเดินทางสําหรบัเด็ก รวมถึงเกิด

โรงเรยีนตวัอยา่ง 4 แหง่ทีค่าดว่าจะเป็นตวัอยา่งใหก้บัโรงเรยีนอื่น ทัง้น้ี มลูนิธศิูนยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็หวงั

ว่า แนวทางดงักล่าวจะช่วยลดและป้องกนัการบาดเจบ็และเสยีชวีติของเดก็จากอุบตัเิหตุการเดนิทาง

ต่อไป 

 

2. วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจดัการเรยีนรู้/หลกัสูตร/สื่อการเรยีนการสอน/การ

ดาํเนินงาน เพือ่เสรมิสรา้งความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบัเดก็นกัเรยีน 
2. เพือ่พฒันาใหเ้กดิคณะทาํงานทัง้สว่นกลาง และ ระดบัพืน้ที ่เพือ่ขบัเคลื่อนแนวทางการ

จดัการเรียนรู้/หลกัสูตร/สื่อการเรียนการสอน/การดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบัเดก็นกัเรยีน 
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3. เพื่อพฒันาใหเ้กดิโรงเรยีนตวัอย่างในการดําเนินงานเพื่อเสรมิสรา้งความปลอดภยัใน
การเดนิทางสาํหรบัเดก็นกัเรยีน  

4. เพื่อพฒันาใหเ้กดิแนวทางการการเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบัเดก็
นักเรียน โดยทํางานร่วมกับคณะทํางานและ ทดลองทําผ่านครูแกนนําโรงเรียน
คุม้ครองเดก็ใน 4 ภมูภิาค 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
1. เป้าหมายทีจ่ะทาํการศกึษา ไดแ้ก่ 

- แผนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทางของนกัเรยีน โรงเรยีนเทศบาล

ลาํปาง 2 แหง่ 

- หลกัสตูร/สือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจราจรหรอืการเดนิทาง ของกรมการขนสง่ทางบก 

กระทรวงการคมนาคม 

- หลกัสตูร/สือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจราจรหรอืการเดนิทาง ของกรมป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั 

- คูม่อืการเรยีนการสอน/สือ่ เรือ่ง การใชร้ถใชถ้นนอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั ของ

กระทรวงศกึษาธกิาร  

- หลกัสตูร/สือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจราจรหรอืการเดนิทาง ของ Global Road Safety  

- หลกัสตูร/สือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจราจรหรอืการเดนิทาง ของศนูยว์จิยัเพือ่สรา้งเสรมิความ

ปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็ รพ.รามาธบิด ี

- สือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจราจรหรอืการเดนิทาง ของโตโยตา้ และคณะคุรศุาสตร ์จุฬาฯ ใน

โครงการถนนสขีาว  

- การดาํเนินงานของชมรม road safety ของบรษิทักลาง 

- การดาํเนินงานของ AP-Honda 

 

2. เป้าหมายทีจ่ะเชญิมารว่มเป็นคณะทาํงาน ประกอบดว้ย  
2.1คณะทาํงานกลาง ซึง่จะมบีทบาทหน้าทีใ่นการรว่มวางแผนการดาํเนินงานเพือ่สง่เสรมิ
ศกัยภาพคณะทาํงานในพืน้ทีแ่ละคณะครใูนโรงเรยีน โดยจะรว่มในการกาํหนดคณะทาํงาน
ในพืน้ที ่รว่มวางแผนการทาํงานกบัคณะทาํงานพืน้ที ่รว่มวางแผนการอบรมคณะครแูละ
คณะทาํงานพืน้ที ่รว่มตดิตามการดาํเนินงานของคณะทาํงานพืน้ทีแ่ละโรงเรยีน รว่มสรปุ
บทเรยีน และรว่มเขยีนตน้ฉบบัแนวทางการสรา้งเสรมิความปลอดภยัในการเดนิทาง
สาํหรบัเดก็นกัเรยีน ซึง่คณะทาํงานสว่นกลางประกอบดว้ย  
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- ครแูกนนํา โรงเรยีนเทศบาลลาํปาง 3,4 ทีร่บัผดิชอบแผนการจดัการเรยีนการสอนที่
เกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางของนกัเรยีน  
- เจา้หน้าทีข่องกรมการขนสง่ทางบก กระทรวงการคมนาคมทีร่บัผดิชอบหลกัสตูร/สือ่ที่
เกีย่วขอ้งกบัการจราจรหรอืการเดนิทาง  
- เจา้หน้าทีข่องกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทีร่บัผดิชอบหลกัสตูร/สือ่ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการจราจรหรอืการเดนิทาง  
- เจา้หน้าทีข่องกระทรวงศกึษาธกิาร ทีร่บัผดิชอบคูม่อืการเรยีนการสอน/สือ่ เรือ่ง การใช้
รถใชถ้นนอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั  
- เจา้หน้าทีข่อง Global Road Safety ทีร่บัผดิชอบหลกัสตูร/สือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจราจร
หรอืการเดนิทาง  
- เจา้หน้าทีข่องศนูยว์จิยัเพือ่สรา้งเสรมิความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ในเดก็ รพ.
รามาธบิดทีีร่บัผดิชอบหลกัสตูร/สือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจราจรหรอืการเดนิทาง  
- เจา้หน้าทีข่อง โตโยตา้ และคณะคุรศุาสตร ์จุฬาฯ ทีร่บัผดิชอบเรือ่งสือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจราจรหรอืการเดนิทาง ในโครงการถนนสขีาว 
- เจา้หน้าทีจ่ากกรมการปกครองสว่นทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 
-เจา้หน้าทีจ่ากชมรม road safety ของบรษิทักลาง 
- เจา้หน้าทีจ่าก AP-Honda 
- เจา้หน้าทีจ่ากมลูนิธศินูยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็ 
2.2 คณะทาํงานพืน้ที ่ซึง่จะมบีทบาทในการสง่เสรมิ สนบัสนุน ชว่ยเหลอื ใหโ้รงเรยีนมกีาร
ดาํเนินงานเพือ่สรา้งเสรมิความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบัเดก็ โดยจะเขา้รว่มในการ
อบรม รว่มในการดาํเนินงานตามบทบาทหน้าทีข่องตนเอง ใหก้ารสนบัสนุนชว่ยเหลอื
โรงเรยีนในการดาํเนินงาน ซึง่คณะทาํงานพืน้ทีป่ระกอบดว้ย  
- บรษิทักลาง ของจงัหวดัเชยีงใหม ่ขอนแก่น ชลบุร ีและสงขลา 
-AP-Honda ของจงัหวดัเชยีงใหม ่ขอนแก่น ชลบุร ีและสงขลา 
- สอจร.ของจงัหวดัเชยีงใหม ่ขอนแก่น ชลบุร ีและสงขลา 
- ตวัแทนจากสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีโ่รงเรยีนสงักดั 
- ตวัแทนจากสถานีตํารวจ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สมาคมผูป้กครอง ในพืน้ทีข่อง
โรงเรยีน 
- คณะผูบ้รหิารและครแูกนนําจากโรงเรยีน 4 แหง่ 

 

3. เป้าหมายทีจ่ะพฒันาใหเ้ป็นโรงเรยีนตวัอยา่ง จาํนวน 4 โรง โดยคดัเลอืกจากโรงเรยีนทีเ่ขา้
รว่มโครงการโรงเรยีนคุม้ครองเดก็ ซึง่เป็นโรงเรยีนทีม่แีนวโน้มใหค้วามรว่มมอืในการ
ดาํเนินโครงการ และมสีถานทีต่ัง้ของโรงเรยีนอยูต่ดิถนนหลกัในตําบล/ชุมชน หรอื ตดิ
ถนนทางหลวง รวมถงึคดัเลอืกโรงเรยีนโดยกระจายตามภาคต่างๆ ทัง้ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคใต ้โรงเรยีนทัง้ 4 โรง ไดแ้ก่  
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- โรงเรยีนสนัปา่ตอง(สวุรรณราษฎรว์ทิยาคาร) จ.เชยีงใหม ่เป็นโรงเรยีนสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.) มเีดก็นกัเรยีนตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล1 – ชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 จาํนวนนกัเรยีนทัง้สิน้ 981 คน จาํนวนบุคลากรในโรงเรยีน 45 คน 

สถานทีต่ัง้ของโรงเรยีนตัง้อยูท่ี ่หมู ่10 ต.ยหุวา่ ถ.เชยีงใหม ่-  ฮอด อ.สนัปา่ตอง จ.

เชยีงใหม ่โรงเรยีนตัง้อยูต่ดิถนนสายหลกั คอื ทางหลวงสายเชยีงใหม-่ฮอด  

- โรงเรยีนบา้นคขูาด (สถติยอุ์ปถมัภ)์ จ.ขอนแก่น เป็นโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่น

จงัหวดัขอนแก่น มเีดก็นกัเรยีนตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล 1 – ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จาํนวน

นกัเรยีนทัง้สิน้ 374คน จาํนวนบุคลากรในโรงเรยีน 25 คน สถานทีต่ัง้ของโรงเรยีนอยูท่ี ่ต.

โคกสงา่  อ.พล  จ.ขอนแก่น  40120   โรงเรยีนตัง้อยูต่ดิถนนในชุมชนทีค่อ่นขา้ง

พลุกพล่าน 

-โรงเรยีนวดัตโปทารามจ.ชลบุร ี เป็นโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน(สพฐ.) มเีดก็นกัเรยีนตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล1 – ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 จาํนวน

นกัเรยีนทัง้สิน้ 424 คน จาํนวนบุคลากรในโรงเรยีน 26 คน สถานทีต่ัง้ของโรงเรยีนตัง้อยู ่

หมูท่ี ่ 8  ตําบลบางพระ   อาํเภอศรรีาชา  จงัหวดัชลบุร ีโรงเรยีนตัง้อยูบ่รเิวณอา่งเกบ็น้ํา

บางพระใกลถ้นนรอบอา่งเกบ็น้ําบางพระซึง่เป็นถนนหลกัในชุมชน 

- โรงเรยีนวดับ่อแดง (จอกประชานุกลู) จ.สงขลา เป็นโรงเรยีนสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.) มเีดก็นกัเรยีนตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล1 – ชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 จาํนวนนกัเรยีนทัง้สิน้ 374 คน จาํนวนบุคลากรในโรงเรยีน 16 คน 

สถานทีต่ัง้ของโรงเรยีนตัง้อยูท่ี ่ต.บ่อแดง  อ.สทงิพระ  จ.สงขลา  โรงเรยีนตัง้อยูต่ดิถนน

สายหลกั คอื ทางหลวงสายสงขลา-ระโนด 
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4. วิธีการดาํเนินงาน 
วตัถปุระสงค ์ การดาํเนินงาน ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

1.เพือ่ศกึษาวเิคราะหแ์นว

ทางการจดัการเรยีนรู/้

หลกัสตูร/สือ่การเรยีนการ

สอนสาํหรบัเดก็นกัเรยีน 

เรือ่งความปลอดภยัในการ

เดนิทาง 

1.ศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร เพือ่ดแูผนการดาํเนินงาน 

2.เขา้ไปพดูคยุสมัภาษณ์ถงึการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง/

การจราจรของเดก็ในหน่วยงานเป้าหมาย  

3.ลงพืน้ทีเ่พือ่สมัภาษณ์และสงัเกตการณ์การทาํงานของบรษิทักลาง และ AP-

Honda ในพืน้ทีจ่.เชยีงใหม ่จ.ขอนแก่น จ.ชลบุร ีและจ.สงขลา  

4. สรปุ และ วเิคราะหผ์ล จากขอ้มลูทีศ่กึษา โดยวเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึเนื้อหา 

และ วธิกีาร ทีห่น่วยงานต่างๆดาํเนินงาน 

5.ประชุมผูเ้กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของหลกัสตูรต่างๆทีไ่ดศ้กึษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร สาํนกัการศกึษา กทม. กรมการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

และนกัวชิาการ/ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเดก็ เพือ่นําเสนอถงึผลจากการศกึษาและได้

ขอ้เสนอแนะต่อแนวทางการพฒันาการจดัการเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ในเรือ่งความ

ปลอดภยัจากการเดนิทาง 

เกดิชุดความรูก้ารวเิคราะหจ์ุดแขง็และจุดออ่น

ของหลกัสตูร/การจดัการเรยีนรู/้การดาํเนินงานที่

ดาํเนินงานอยู ่ 

เกดิแนวทางในการดาํเนินงานเพือ่สรา้ง safety 

sense สาํหรบัเดก็ 

เกดิแนวทางในการดาํเนินงานเพือ่ขยายผลสู่

ระบบใหญ่ต่อไป 
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วตัถุประสงค ์ การดาํเนินงาน ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

2.เพือ่พฒันาใหเ้กดิ

คณะทาํงานเพือ่ขบัเคลื่อน

แนวทางการจดัการเรยีนรู/้

หลกัสตูร/สือ่การเรยีนการ

สอนสาํหรบัเดก็นกัเรยีน 

เรือ่งความปลอดภยัในการ

เดนิทางและเกดิโรงเรยีน

ตวัอยา่งในการดาํเนินงาน

เรือ่งการจดัการเรยีนรูส้าํหรบั

เดก็นกัเรยีน เรือ่ง ความ

ปลอดภยัในการเดนิทาง 

1..ประชุมผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่ใหร้ว่มเป็นคณะทาํงานสว่นกลาง ไดแ้ก่ ผูท้ีเ่ป็น

เจา้ของหลกัสตูรต่างๆทีไ่ดศ้กึษา กระทรวงศกึษาธกิาร สาํนกัการศกึษา กทม. 

กรมการปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพือ่วางแผนการสรา้งคณะทาํงานระดบัพืน้ที ่

โดยนําประสบการณ์ ปญัหา อุปสรรคของการขยายผลหลกัสตูรครแูมไ่ก่มา

เป็นบทเรยีน และวางแผนการอบรมขยายผลแนวทางการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง 

ความปลอดภยัในการเดนิทางไปสูโ่รงเรยีนเป้าหมาย 4 แหง่ 

2.จดั Workshop ใหก้บัครแูละคณะทาํงานระดบัพืน้ทีท่ ัง้ 4 แหง่ เพือ่สรา้ง 

ความตระหนกัเรือ่งภยัจากการเดนิทาง และวางแผน/มาตรการทีจ่ะใหเ้กดิ

ความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบัเดก็นกัเรยีน รวมถงึคณะทาํงานวางแผน

ในการดาํเนินงานตามบทบาทและภารกจิทีต่นเองรบัผดิชอบ โดยคณะทาํงาน

สว่นกลางเป็นวทิยากรรว่มกบัคณะทาํงานพืน้ที ่เชน่ ตาํรวจ ขนสง่ ผูน้ําชุมชน 

หรอืรพ.ในพืน้ที ่เพือ่ใหเ้หน็สถานการณ์อุบตัเิหตุจากการเดนิทางของเดก็ใน

พืน้ที ่ 

3.ครแูละคณะทาํงานทัง้หมดดาํเนินงานตามแผนงานโดยสนบัสนุน

งบประมาณบางสว่นใหแ้ก่ครใูนการดาํเนินงาน 

4. ประชุมคณะทาํงานสว่นกลาง เพือ่วางแผนการลงตดิตามเยีย่ม 

5. คณะทาํงานลงประชุมและตดิตามเยีย่มคณะทาํงานระดบัพืน้ทีข่องโรงเรยีน 

4 แหง่ๆละ 1 ครัง้ เพือ่ตดิตามการดาํเนินงานและใหข้อ้เสนอแนะต่อการ

1.เกดิคณะทาํงานสว่นกลาง และ ระดบัพืน้ทีเ่พือ่

ขบัเคลื่อนแนวทางการจดัการเรยีนรูส้าํหรบัเดก็

นกัเรยีน เรือ่งความปลอดภยัในการเดนิทาง  

2.เกดิชุดความรูใ้นการฝึกอบรม 

3.เกดิโรงเรยีนตวัอยา่ง 4 แหง่ ทีม่กีาร

ดาํเนินงานเรือ่งการจดัการเรยีนรูส้าํหรบัเดก็

นกัเรยีน เรือ่ง ความปลอดภยัในการเดนิทาง 
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วตัถุประสงค ์ การดาํเนินงาน ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

ดาํเนินงาน 

6.ประชุมคณะทาํงานสว่นกลาง เพือ่สรปุขอ้มลูการลงตดิตาม และวางแผนการ

จดัสมัมนาสรุปบทเรยีนกบักลุ่มคร ู

7.จดัสมัมนาสรปุบทเรยีนกบักลุ่มครแูละคณะทาํงานระดบัพืน้ที ่4  แหง่ เพือ่

สรปุบทเรยีนการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยงาน รวมถงึวางแผนการ

ดาํเนินงานต่อไป 

8.ประชุมคณะทาํงานเพือ่สรปุบทเรยีนและกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานของ

โรงเรยีนและหน่วยงานในพืน้ทีเ่พือ่สง่เสรมิความปลอดภยัในการเดนิทาง

สาํหรบัเดก็นกัเรยีน 

3.เพือ่พฒันาใหเ้กดิแนว

ทางการจดัการเรยีนรูส้าํหรบั

เดก็นกัเรยีนเรือ่งความ

ปลอดภยัในการเดนิทางที่

สอดคลอ้งครอบคลุมทุก

บรบิทในสงัคมไทย 

1.คณะทาํงานสว่นกลางจดัทาํแนวทางการดาํเนินงานเพือ่เสรมิสรา้งความ

ปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบัเดก็นกัเรยีน  

2.จดัประชุมผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ใหค้ณะทาํงานนําเสนอแนวทางการดาํเนินงาน

เพือ่เสรมิสรา้งความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบัเดก็นกัเรยีนและให้

ผูเ้ชีย่วชาญใหข้อ้เสนอแนะ 

2.คณะทาํงานปรบัแก ้จนไดต้น้ฉบบัทีส่มบรูณ์ 

1.มตีน้ฉบบัหนงัสอืแนวทางการดาํเนินงานเพือ่

เสรมิสรา้งความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบั

เดก็นกัเรยีน  

2.มแีนวทางในการเชื่อมงานเขา้สูร่ะบบรร.ระบบ

สงัคมและเชื่อมเขา้กบันโยบายของ

กระทรวงศกึษาธกิาร และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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8.ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 

ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2555 – 31ตุลาคม 2556  

 

9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.ไดผ้ลการศกึษาแนวทางการจดัการเรยีนรู/้หลกัสตูร/สือ่การเรยีนการสอน/การดาํเนินงานเพือ่

เสรมิสรา้งความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบัเดก็นกัเรยีนในหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.เกดิคณะทาํงานทัง้สว่นกลาง และ ระดบัพืน้ที ่ เพือ่ขบัเคลื่อนแนวทางการจดัการเรยีนรู/้

หลกัสตูร/สือ่การเรยีนการสอน/การดาํเนินงานเพือ่เสรมิสรา้งความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบัเดก็

นกัเรยีน 

3.เกดิโรงเรยีนตวัอยา่งในการดาํเนินงานเพือ่เสรมิสรา้งความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบัเดก็

นกัเรยีน  

4.เกดิแนวทางการดาํเนินงานเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบัเดก็นกัเรยีน ที่

พฒันาต่อยอดจากแนวทางทีห่น่วยงานต่างๆดาํเนินงานอยู ่ 
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บทท่ี 2 

ผลการดาํเนินงานใน 4 โรงเรียน 

 

ผลการดาํเนินงานโรงเรียนบา้นคขูาด (สถิตยอ์ปุถมัภ)์ 

1. สถานการณ์การเดนิทางของนกัเรยีน 

โรงเรยีนบา้นคูขาด (สถติยอุ์ปถมัภ์) สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เป็นโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษา  ตัง้อยูห่มูท่ี ่1 บา้นหนองแกมน ตําบลโคกสงา่ อาํเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

จดัการเรยีนการสอนตัง้แต่ระดบั อนุบาล 1 ถงึระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3  ในปีการศกึษา 2555 มนีกัเรยีน

ทัง้หมด 374 คน และในปีการศกึษา 2556 มนีกัเรยีนทัง้หมด 364 คน โรงเรยีนไดม้กีารสาํรวจการ

เดนิทางของนกัเรยีนในโรงเรยีนแยกเป็นประเภทตามวธิกีารเดนิทางได ้ดงัน้ี 

วธิกีารเดนิทาง จาํนวน(ปีการศกึษา 2555) จาํนวน(ปีการศกึษา 2556) 

รถจกัรยาน 53 53 

รถจกัรยานยนต ์ 21 1 

รถรบั-สง่นกัเรยีน 99 108 
เดนิเทา้ 79 68 

ผูป้กครองมารบัสง่ 122 134 

รวม 374 364 

 

2. การจดัแผนการจดัการเรยีนรู ้

แผนการจดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนบา้นคูขาด(สถติยอุ์ปถมัภ์) เป็นการจดัแผนการเรยีนรูต้าม

ช่วงชัน้ โดยบูรณาการเขา้กบัแต่ละสาระวชิา บางช่วงชัน้ไดจ้ดัทาํแผนการเรยีนรู ้3 เรื่อง บางช่วงชัน้ 1 

เรื่อง บางเรื่องสามารถบูรณาการไดทุ้กสาระวชิา / กจิกรรมการเรยีนรู ้บางเรื่องบูรณาการไดบ้างสาระ

วชิา ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

แผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้อนุบาล ม ี5 หน่วยการเรยีนรู ้คอื การเดนิและวิง่อยา่งปลอดภยั 

ความปลอดภยับนทอ้งถนน และการโดยสารรถปลอดภยั การใชจ้กัรยานปลอดภยั และการใส่หมวก

นิรภยั ซึง่สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
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ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้อนุบาล 
 การเดินและว่ิง

อย่างปลอดภยั 
ความปลอดภยั
บนท้องถนน 

การโดยสารรถ
ปลอดภยั 

การใช้จกัรยาน

ปลอดภยั 

การใส่หมวก

นิรภยั 

กิจกรรม
เคล่ือนไหว 

เคลื่อนไหว
ประกอบคาํคลอ้ง
จองเดนิ 

เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
ขา้มถนน 

เคลื่อนไหว
ประกอบคาํ
บรรยาย 

เคลื่อนไหวตาม
สญัญาณ 

เคลื่อนไหว
ประกอบ
สญัญาณ 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

สนทนา  เลา่
ประสบการณ์การ
เดนิแถวไป-กลบั
โรงเรยีนรอ้ง
เพลง  “วิง่และ
เดนิ” 

สนทนาการเดนิ
ขา้มถนน
มารยาทในการ
ขึน้-ลงและนัง่รถ
โดยสารสาธติ
การเดนิขา้มถนน 

สนทนาเรือ่งการ
ขึน้ลงและ
โดยสารรถรบัสง่
นกัเรยีนอยา่ง
ปลอดภยั 

สนทนาการเรือ่ง
ใชจ้กัรยานที่
ปลอดภยัและ
การซอ้นทา้ย
จกัรยาน  
มอเตอรไ์ซด ์ 
บทบาทสมมตุ ิ

ทอ่งคาํคลอ้งจอง
เรือ่งหมวกนิรภยั
และถาม-ตอบ 

กิจกรรม
สร้างสรรค ์

ระบายสภีาพการ
เดนิ 

ป ัน้ดนิน้ํามนั
(กลุม่)  การขา้ม
ถนน 

ระบายสภีาพขึน้-
ลงรถโดยสารรถ 

ตดัประภาพขบัขี่
ปลอดภยั 

ฉีกปะหมวก
นิรภยั 

กิจกรรมเสรี 
จดัมมุระเบยีบ
การเดนิให้
นกัเรยีนเลน่ 

จดัมมุระเบยีบ
การขา้มถนน 

จดัมมุเรือ่งการ
ขึน้-ลงรถโดยสาร 

จดัมมุระเบยีบ
การใชร้ถ 

จดัมมุหมวก
นิรภยั 

กิจกรรม
กลางแจ้ง 

เลน่เกมเดนิแถว เลน่เกมขา้มถนน เกมรถโดยสาร เลน่เกมขบัขี่
ปลอดภยั 

เลน่เกมสวม
หมวกนิรภยั 

กิจกรรมเกม
การศึกษา 

เลน่เกมภาพตดั
ต่อการเดนิแถว 

เกมลาํดบั
เหตุการณ์ขา้ม
ถนน 

เกมภาพตดัต่อ
ขึน้-ลงรถโดยสาร 

เกมเรยีงลาํดบั
ความปลอดภยั
ในการขบัขี ่

เกมจบัคูห่มวก
นิรภยั 

 

แผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ประถมศกึษาตอนตน้ (ป.1-ป.3)ม ี1 หน่วยการเรยีนรู ้คอื การ

เดนิเทา้ ซึง่สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ประถมศกึษาตอนตน้ 
การเดินเท้า 

ป.1 ป.2  ป.3 
ภาษาไทย 
รอ้งเพลงขา้มถนน นกัเรยีนเลา่เรือ่ง
การมาโรงเรยีนและกลบับา้น ครพูา
นกัเรยีนไปดกูารปฏบิตัจิรงิในการขา้ม

ภาษาไทย  
เขยีนแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการ
ปฏบิตัติามและไมป่ฏบิตัติามกฎ
จราจรวา่จะทาํใหเ้กดิผลอยา่งไร 

ภาษาไทย  
พดูแสดงความรูส้กึและความคดิเหน็
จากเหตุการณ์อุบตัเิหตุใน
หนงัสอืพมิพ ์หาขอ้สรปุเพื่อนําไป
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การเดินเท้า 
ป.1 ป.2  ป.3 

ถนน ขึน้ลงรถ คาดเขม็ขดั นกัเรยีน
แสดงความคดิเหน็บอกเลา่การ
โดยสารรถปลอดภยั 
คดัและอ่านเรือ่งมารยาทในการเดนิ 
คณิตศาสตร ์
นบัรถทีเ่ขา้มาในโรงเรยีน ชว่งเชา้และ
เยน็ เขยีนเป็นเลขไทยและเลขฮนิดู
อารบคิ 
วิทยาศาสตร ์ 
ครแูละนกัเรยีนออกสงัเกตถนนทีเ่ป็น
ทางขา้มปลอดภยั สงัเกตการณ์ตรง
ทางมา้ลาย พานกัเรยีนเดนิขา้มถนนที่
ทางมา้ลาย สาํรวจสิง่แวดลอ้มระหวา่ง
ทางเดนิไป-กลบับา้น แนกประเภทวา่
สิง่แวดลอ้มใดทีม่นุษยส์รา้งและ
สิง่แวดลอ้มใดเกดิขึน้ตามธรรมชาต ิ
สงัคมศึกษา 
นกัเรยีนเลา่สิง่ทีไ่ดพ้บเหน็เกีย่วกบั
การเดนิขา้มถนน ครอูธบิายวธิปีฏบิตัิ
ตนในการเดนิถนนใหป้ลอดภยั 
สขุศึกษา  
เลา่ประสบการณ์การเกดิอุบตัเิหตุ 
สรปุพฤตกิรรมเสีย่งและวธิกีารป้องกนั 
ศิลปะ 
บอกเครือ่งหมายจราจรทีพ่บเหน็
ระหวา่งเดนิทางมาโรงเรยีน วาดภาพ
เครือ่งหมายทีพ่บเหน็ในชวีติประจาํวนั 
การงาน 
บอกเครือ่งหมายจราจรทีพ่บเหน็ 
ออกมาเขยีนบนกระดานและสนทนา
ความหมายของเครือ่งหมายทีเ่ขยีน 
วาดรปูเครือ่งหมายจราจรดว้ย 
Program  Paint 2 รปู 
ภาษาองักฤษ 
ใหน้กัเรยีนชว่ยกนัเสนอคาํศพัทส์ิง่ที่
พบเหน็บนทอ้งถนน road bicycle 
bus tricycle truck 

การงาน 
แบง่กลุม่วาดภาพระบายสี
เครือ่งหมายจราจร 
วาดรปูเครือ่งหมายจราจรดว้ย 
Program Paint 2 รปู 

ปฏบิตัตินใหป้ลอดภยั 
การงาน 
แบง่กลุม่วาดภาพป้ายแสดง
เครือ่งหมายจราจร บอกชื่อและ
ประโยชน์ของป้าย หาขอ้มลูและจด
ความหมายเครือ่งหมายทีส่นใจ 5 
ชนิดเพือ่มานําเสนอหน้าชัน้เรยีน 
พรอ้มบอกทีม่าของขอ้มลู สรปุความ
ของเครือ่งหมายจราจรทีห่าได ้
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แผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ม ี1 หน่วยการเรยีนรู ้คอื

เดนิทางปลอดภยั ใสใ่จกฎจราจร 

 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป.5 

เดินทางปลอดภยั ใส่ใจกฎจราจร (ป. 5) 

ภาษาไทย 

 

อ่านขา่วเกีย่วกบัอุบตัเิหตุ แบ่งกลุม่ตัง้คาํถามและตอบคาํถามจากขา่ว 
ออกมาเลา่ขา่วโดยเลา่ยอ่ๆเฉพาะใจความสาํคญั 

คณิตศาสตร ์

 

สาํรวจการเดนิทางของนกัเรยีนในชัน้ นําเสนอเป็นแผนภมูแิทง่ บนัทกึแนบ

ทา้ยวา่ตนเองมาดว้ยวธิใีดและทาํอยา่งไรใหป้ลอดภยัในการเดนิทาง 

สขุศึกษา  

 

แบง่กลุม่ศกึษาอุปกรณ์ของรถจกัรยาน อภปิรายวธิกีารขบัขีร่ถจกัรยานให้

ปลอดภยั 

การงาน 
ออกแบบเครือ่งหมาย สญัลกัษณ์ราจรทีพ่บเหน็ในชวีติประจาํวนัโดยการ

วาดและระบายสใีหส้วยงาม 

ศิลปะ 

 

รอ้งเพลงขา้มถนน ทาํทา่ทางประกอบเพลง ออกแบบเครือ่งหมาย 

สญัลกัษณ์ จราจรทีพ่บเหน็ในชวีติประจาํวนัโดยใชเ้ทคนิคของแสงและ

น้ําหนกั 

ภาษาองักฤษ 

คาํศพัทเ์กีย่วกบัการเดนิทางไปสถานทีต่่างๆ traffic red yellow green 

crossroad 

ประโยคและขอ้ความทีใ่ชพ้ดูใหข้อ้มลูเกีย่วกบัตนเอง How do you come 
to school? 

 

แผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ (ม1-ม.3) ม ี3 หน่วยการเรยีนรู ้คอื การ

ปฐมพยาบาล ความปลอดภยัในการเดนิทาง และลกูเสอืจราจร 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
การปฐมพยาบาล ความปลอดภยัในการเดินทาง ลกูเสือจราจร 

ม.1 ม.2 ม.3 

สขุศึกษา  

แบง่กลุม่นกัเรยีนเตรยีมนําเสนอใน

รปูแบบบทบาทสมมตถิงึวธิกีารปฐม

พยาบาลแบบต่างๆ 

สงัคมศึกษา 

คณิตศาสตร ์

ทาํแผนภมูวิงกลมจากขอ้มลูสาเหตุ

การเกดิอุบตัเิหตุ วเิคราะห ์สรุปและ

ตคีวามหมายจากขอ้มลู 

การงาน 

สขุศึกษา 

วเิคราะหป์จัจยัเสีย่งของการเกดิ

อุบตัเิหตุ ชว่ยกนัทาแนวทางป้องกนั

อุบตัเิหตุ ศกึษาป้ายจราจรและ

สญัญาณทีจ่ะชว่ยลดอุบตัเิหตุ ทาํป้าย
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การปฐมพยาบาล ความปลอดภยัในการเดินทาง ลกูเสือจราจร 

ม.1 ม.2 ม.3 

สนทนาถงึวธิกีารปฎบิตัตินเรือ่งการ

ปฐมพยาบาลเมื่อเกดิอุบตัเิหตุ สรปุ

ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการปฐมพยาบาล

ทีถ่กูตอ้งเมือ่เกดิอุบตัเิหตุ 

คณิตศาสตร ์

ดวูดิทีศัน์เกีย่วกบัสถานการณ์การขบั

ขีย่านพาหนะ แบง่กลุม่วเิคราะหค์าด

เดาเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ อภปิราย

สรปุตคีวามขอ้มลู นกัเรยีนนําเสนอ 

เปิดวดิทีศัน์เกีย่วกบัอุบตัเิหตุและ

วธิกีารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

ภาษาองักฤษ 

ป้าย สญัลกัษณ์จราจรทีเ่ป็น

ภาษาองักฤษ  และสรปุความหมายข

แงป้ายและการปฏบิตัตินตามป้าย 

การงาน 

สบืคน้ขอ้มลูเรือ่งการปฐมพยาบาล

และนําไปวางใน โปรแกรม Microsoft 

Word 

วิทยาศาสตร ์

วธิกีารปฐมพยาบาลเบื่องตน้จากพชื

สมนุไพร 

คดัลอกขอ้มลูทีค่น้หา เรือ่งความ

ปลอดภยัในการเดนิทางมาวางลงใน

โปรแกรม Microsoft Word 

วิทยาศาสตร ์

อภปิรายสาเหตุทีจ่ะทาํใหร้า่งการขาด

อวยัวะและหาแนวทางป้องกนัทีจ่ะ

ไมใ่หร้า่งกายสญูเสยีอวยัวะ หา

ขอ้สรปุเรือ่งการเดนิทางปลอดภยั 

สขุศึกษา 

อภปิรายสาเหตุทีว่ยัรุน่ชอบแขง่รถ 

จกัรยานยนตบ์นทอ้งถนน เสนอ

แนวทางปฏบิตัเิพือ่หลกีเลีย่ง

พฤตกิรรมเสีย่งและสถานการณ์เสีย่ง 

ภาษาองักฤษ 

แจกใบความรูเ้รือ่งพฤตกิรรมเสีย่ง

อนัตราย(เป็นภาษาไทยคูก่บั

ภาษาองักฤษ)เพือ่ใหน้กัเรยีนศกึษา 

แบง่กลุม่อภปิรายวา่พฤตกิรรมนัน้

ก่อใหเ้กดิผลดา้นบวกหรอืดา้นลบ 

สงัคมศึกษา 

ครสูอนหลกัการใชย้านพาหนะที่

ถกูตอ้ง ทาํใบงานเรือ่งการใช้

ยานพาหนะปลอดภยั 

 

จราจรและนํามาอธบิายหน้าชัน้ ดู

วดิทีศัน์การทาํหน้าทีข่องตาํรวจ

จราจร อธบิายลกัษณะของการใช้

สญัญาณมอื และฝึกการใชส้ญัญาณ

มอื 

สงัคมศึกษา  

สนทนาเรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใน

ชวีติประจาํวนั ยกตวัอยา่งกฎหมาย

จราจรทีน่กัเรยีนควรทราบ ดวูดิทีศัน์

เรือ่งกฎหมายจราจร สรปุกฎหมาย

จราจรทีน่กัเรยีนควรทราบ 

คณิตศาสตร ์

แบง่กลุม่เกบ็ขอ้มลูทีส่นใจ 1 ประเดน็ 

นําเสนอขอ้มลูและวเิคราะห ์สรุป

ตคีวามหมายจากขอ้มลู 

ภาษาองักฤษ 

ขัน้ตอนการชว่ยเหลอืผูป้ระสบ

อุบตัเิหตุอยา่งปลอดภยัเป็น

ภาษาองักฤษ 

การงาน 

คน้หารขอ้มลูเรื่องลกูเสอืจราจรจาก

อนิเตอรเ์น็ต คดัลอกไปวางใน Power 

Point 

วิทยาศาสตร ์

ศกึษาสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 

สาํรวจจุดเสีย่งทีเ่ป็นสาเหตถของ

การจราจรไมป่ลอดภยั อภปิราย

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ นําจุดเสีย่ง

ไปปรบัปรงุปและหาแนวทางแกไ้ขใน

วชิาลกูเสอื 
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3. การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

โรงเรยีนไดม้กีารจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตร โดยการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพใหเ้อือ้ต่อ

ความปลอดภยัในการเดนิทางของนักเรยีนมากขึน้ โดยการกําหนดและจดัปรบัปรุงบรเิวณจุดจอดรถ

รบัส่งนกัเรยีน กําหนดและจดัปรบัปรุงบรเิวณจุดรบัสง่ของผูป้กครองทีม่าสง่และรบันกัเรยีน กําหนดจุด

จอดรถสําหรบัครู และจุดหา้มจอดในโรงเรยีน จดัทําทางมา้ลายในบรเิวณโรงเรยีน จดัทําป้ายเตอืนให้

ระมดัระวงัในการขบัขีท่ ัง้ในและนอกบรเิวณโรงเรยีน ปรบัปรุงภูมทิศัน์และกําจดัจุดเสีย่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิ

อุบตัเิหตุ ปรบัปรุงถนนทางออกประตูทางทศิตะวนัตกที่แตกหกัชํารุด และจดัทําที่จอดรถรถจกัรยาน

สําหรบันักเรยีน นอกจากน้ียงัร่วมกบัสถานีขนส่งจงัหวดัขอนแก่น สาขาอําเภอพล จดักจิกรรมตาม

โครงการสรา้งจติสาํนึกเยาวชนในการใชร้ถใชถ้นนอย่างปลอดภยัใหก้บันักเรยีน มกีารฝึกอบรมลูกเสอื

จราจรโดยเชญิวทิยากรเจา้หน้าทีจ่ราจรสถานีตํารวจอาํเภอพลมาใหค้วามรูแ้ละฝึกปฏบิตักิารเป็นลูกเสอื

จราจรแก่นักเรียน และมีการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์เรื่องการเดินทางปลอดภัยผ่านการจดัทําป้าย

ประชาสมัพนัธแ์ละประชาสมัพนัธเ์สยีงตามสายในโรงเรยีน 

4. การจดัมาตรการและระบบในโรงเรยีน 

โรงเรยีนไดม้กีารจดัมาตรการและระบบในโรงเรยีน ดงัน้ี คอืการจดัระบบการเดนิทางกลบับา้น

ของนกัเรยีนโดยการแบ่งประเภทตามวธิกีารเดนิทางกลบับา้น นอกจากน้ียงัมลีูกเสอือาสาจราจรปฏบิตัิ

หน้าทีป่ระจาํวนัหน้าประตูทางเขา้โรงเรยีน ประตูละ 2 นาย เพื่อช่วยหยุดและปล่อยรถ รวมถงึการจดัทาํ

ไฟกระพรบิตัง้บรเิวณทีลู่กเสอือาสาจราจรปฏบิตังิาน ในปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนไดม้กีารกําหนด

มาตรการเพิม่เติมดงัน้ีคอื ไม่อนุญาตใหเ้ดก็นักเรยีนนํารถจกัรยานยนต์มาโรงเรยีน(แต่มนีักเรยีนนํา

รถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีน 1 คนเน่ืองจากผูป้กครองขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ) มกีารแต่งตัง้นกัเรยีน

ผูด้แูลรถคนัละ 2 คนเพือ่ดแูลนกัเรยีนทีโ่ดยสารรถรบัสง่ 

5. ผลลพัธจ์ากการดาํเนินงานของโรงเรยีน 

จากการประเมนิผลนักเรยีนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้ครพูบว่านักเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เรือ่งการเดนิทางปลอดภยัมากขึน้ และไดส้งัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีนพบวา่นกัเรยีนมพีฤตกิรรมทีด่ขี ึน้และ

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการเดนิทางกลบับา้นมากขึน้จากการจดัระบบการเดนิทางกลบับา้น ในสว่นของ

การนํารถจกัรยานยนต์มาโรงเรยีน มนีักเรยีนเพยีง 1 คนทีย่งันํารถจกัรยานยนต์มาโรงเรยีน เน่ืองจาก

นักเรียนมีปญัหาสุขภาพ ทางครอบครวัของนักเรียนจึงขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียนให้นักเรียนนํา

รถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีน 
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6. ปจัจยัความสาํเรจ็ 

ผูบ้รหิารมคีวามตระหนักและยอมรบัในหลกัการดําเนินงาน ครูแกนนํามกีารรเิริม่และความ

พยายามในการดาํเนินงานแกไ้ขปญัหาการนํารถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีนของนกัเรยีน 

7. ปญัหาอุปสรรค 

ครมูภีาระงานมาก เน่ืองจากคร ู1 คนสอนหลายสายชัน้ และ บางคนสอนหลายวชิา ทาํใหเ้ป็น

อุปสรรคต่อการจดัทาํแผนแบบบรูณาการ นอกจากน้ี ความรูค้วามเขา้ใจของครตู่อเรือ่งความปลอดภยัใน

การเดนิทางยงัมไีมม่าก สง่ผลใหก้ารออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูย้งัไมส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายในเรื่อง

ความปลอดภยัในการเดนิทางของนกัเรยีน  

 

ผลการดาํเนินงานโรงเรียนวดัตโปทาราม 

1. สถานการณ์การเดนิทางของนกัเรยีน 

โรงเรยีนวดัตโปทารามเป็นโรงเรยีนขนาดกลาง ตัง้อยู่หมู่ที่ 8 ตําบลบางพระ อําเภอศรรีาชา 

จงัหวดัชลบุร ีบรเิวณอา่งเกบ็น้ําบางพระ จดัการเรยีนการสอนตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล 1- มธัยมศกึษาปีที ่

3 ในปีการศกึษา 2555 มนีกัเรยีนทัง้หมด 424 คน และในปีการศกึษา 2556 มนีกัเรยีนทัง้หมด 415 คน 

จากการสาํรวจขอ้มลูการเดนิทางของนักเรยีนในโรงเรยีนทัง้ 2 ปีการศกึษา พบว่า นักเรยีนใชว้ธิกีาร

เดนิทาง ดงัน้ี 

วธิกีารเดนิทาง จาํนวน(ปีการศกึษา 2555) จาํนวน(ปีการศกึษา 2556) 

รถจกัรยาน 13 9 

รถจกัรยานยนต ์ 20 16 

รถยนต ์ 50  

รถรบั-สง่นกัเรยีน 221 189 

เดนิเทา้ 10 17 

ผูป้กครองมารบัสง่ 
110 

(รถจกัรยานยนต)์ 
184 

(รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต)์ 
รวม 424 415 
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2. การจดัแผนการจดัการเรยีนรู ้

โรงเรยีนวดัตโปทารามไดจ้ดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งความปลอดภยัในการเดนิทาง

สาํหรบันกัเรยีน โดยบรูณาการเขา้กบัสาระวชิา การออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีนวดัตโป

ทารามไดแ้บ่งเป็นชว่งชัน้ ตัง้แต่ชว่งชัน้อนุบาล ชว่งชัน้ประถมตน้ ชว่งชัน้ประถมปลาย และชว่งชัน้

มธัยมตน้ ทุกชว่งชัน้จะทาํแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยประกอบดว้ยเน้ือหาหลกั 3 เรือ่งยกเวน้ชว่งชัน้

มธัยม ทีม่เีน้ือหาในการจดัการเรยีนรู ้2 เรือ่ง รายละเอยีดดงัน้ี 

แผนการจดัการเรยีนรูส้าํหรบัชว่งชัน้อนุบาล ไดก้าํหนดประเดน็การจดัการเรยีนรู ้3 เรือ่ง โดย

บรูณาการเขา้กบัทุกกจิกรรมในการเรยีนการสอน ดงัน้ี 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้อนุบาล  

 ความปลอดภยับนท้อง
ถนน 

การใส่หมวกนิรภยั 
การโดยสารรถอย่าง

ปลอดภยั 
กิจกรรมเคล่ือนไหว เคลื่อนไหวตามคาํบอก ทอ่งคาํคลอ้งจองและ

เคลื่อนไหวตามจนิตนาการ 
รอ้งเพลงตุ๊กๆ และทาํ
ทา่ทางประกอบ 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

รอ้งเพลงจะขา้มถนน 
สนทนาเกีย่วกบัอนัตรายที่
จะเกดิบนทอ้งถนน 

สนทนาซกัถามอนัตรายที่
จะเกดิขึน้หากไมส่วมหมวก
นิรภยั สาธติวธิกีารสวม
หมวกนิรภยั   

สนทนาซกัถามอนัตราย
จากการโดยสารรถไม่
ถกูตอ้ง นํานกัเรยีนไปทีร่ถ
และสอนการนัง่ในทา่ที่
ปลอดภยั 

กิจกรรมสร้างสรรค ์ ระบายสสีญัญาณไฟจราจร ฉีกปะภาพหมวกนิรภยั ระบายสภีาพการโดยสาร
รถ 

กิจกรรมเสรี เลน่บทบาทสมมตกิารเดนิ
ขา้มทางมา้ลาย 

เลน่บทบาทสมมตกิารขบัขี่
หรอืซอ้นทา้ย
รถจกัรยานยนต ์

เลน่บาบาทสมมตกิาร
โดยสารรถประจาํทาง 
รถยนต ์รถจกัรยานยน 

กิจกรรมกลางแจ้ง เลน่เกมสญัญาณไฟจราจร เลน่เกมแขง่ใสห่มวกนิรภยั เกมแขง่รถ 
กิจกรรมเกมการศึกษา เลน่เกมภาพตดัต่อการขา้ม

ถนนตรงทางมา้ลาย 
เกมภาพตดัต่อหมวกนิรภยั เกมจบัคูภ่าพเหมอืน 

 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป.1 
เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์และ 

กฏจราจรขัน้พืน้ฐาน 
การเดินเท้าปลอดภยัและ 
มารยาทในการเดินทาง 

อบุติัเหตใุนการเดินทางและ 
การป้องกนั 

ภาษาไทย 
พานกัเรยีนเดนิรอบๆโรงเรยีนเพือ่
สงัเกตสภาพแวดลอ้ม เลา่การ
เดนิทางในชวีติประจาํวนั  ครอูธบิาย

วิชาคณิตศาสตร ์
สํารวจจํานวนคนเข้า-ออก ภายใน
โรงเรยีน  เขยีนจาํนวนนบัเป็นเลขอรา
บคิ 

สขุศึกษา  
เล่าประสบการณ์ที่เคยเกิดอุบตัิเหตุ
สรุปสาเหตุและผลที่ เกิดขึ้นจาก
อุบัติเหตุ  ร่วมกันสรุปพฤติกรรม
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เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์และ 
กฏจราจรขัน้พืน้ฐาน 

การเดินเท้าปลอดภยัและ 
มารยาทในการเดินทาง 

อบุติัเหตใุนการเดินทางและ 
การป้องกนั 

วธิกีารขา้มถนน  เดนิตามขัน้ตอน
โดยใชส้ถานการณ์จาํลอง 
สถานการณ์จรงิหน้าโรงเรยีน  นํา
นกัเรยีนไปทีร่ถยนต/์รถจกัรยานยนต ์
ใหข้ึน้ดา้นปลอดภยั  สรปุความ
คดิเหน็เกีย่วกบัสิง่ทีค่วรทาํเมือ่ขึน้รถ
โดยสาร 
การงาน  
วาดภาพป้ายจราจรด้วยโปรแกรม 
MWPro 2 รปู 
บอกเครื่องหมายจราจรที่พบเห็น  
เขยีนบนกระดานสนทนาความหมาย
ของเครือ่งหมาย 
ภาษาองักฤษ  
คําศัพท์สิ่งที่พบเห็นบนท้องถนน  
road, car, bicycle, bus, tricycle, 
truck  

วิชาวิทยาศาสตร ์
สนทนาเกี่ยวกบัการเดนิทางเขา้-ออก  
สํารวจจํานวนการเข้าออก  ภายใน
โรงเรยีน 
สงัคมศาสตร ์
ให้นักเรียนเล่าสิ่งที่พบเห็นเกี่ยวกับ
การเดินถนน, ครูอธิบายมารยาทใน
การเดนิถนนและสรปุ 
ศิลปะ 
ร้อ ง เพลงตํ า รวจ  จํ า  คิดท่ าทา ง
ประกอบวาดภาพระบายส ี พรอ้มคดั
เน้ือเพลง 
 

เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและวิธี
ป้องกนั 
ครูยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน
บ้านและโรงเรยีนแบ่งกลุ่มอภิปราย
สาเหตุและเสนอแนวทางป้องกนั 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ให้ 1 กลุ่มทดลองเดนิทางไกลใน
โรงเรยีนสนทนาเกีย่วกบัการเดนิ  ให้
นักเรยีนยกตวัอย่างพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการ เกิด อุบัติ เห ตุ ในการ เดิน
ทางไกลและวธิป้ีองกนั 

 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป.2 
เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์และ 

กฏจราจรขัน้พืน้ฐาน 
การเดินเท้าปลอดภยัและ 
มารยาทในการเดินทาง 

อบุติัเหตใุนการเดินทางและ 
การป้องกนั 

ภาษาไทย 
แ บ่ ง ก ลุ่ ม ว า ด ภ า พ ร ะ บ า ย สี
เครื่องหมาย สญัลกัษณ์  เขียนเรื่อง
เชงิสรา้งสรรค์เกี่ยวกบัอนัตรายที่อาจ
เกิดทางเท้า, อ่านออกเสียงคําและ
ขอ้ความจากป้ายบอกความหมายได ้ 
คดัลายมอื,พูดแสดงความรู้ ความคดิ
เกี่ยวกบัการเดนิทางมาโรงเรยีน เดนิ
ตามคาํบอก(ป้าย) 
คณิตศาสตร ์
นับเพิม่ นับลด /สนทนาเรื่องเวลาบน
สญัญานไฟจราจร/เป็นเลขคู่และเลขคี ่ 
ใต้ป้ายห้ามจอดอ่านป้าย อ่านเวลา
ตามป้ายจําลอง  สรา้งป้ายสญัลกัษณ์
โดยใชเ้รขาคณิต 

ศิลปะ 
ร้อง เพลงเมื่ อจะข้ามถนนแสดง
ท่ า ท า งป ร ะ ก อบต ามคว ามคิด 
สนทนาความหมายของเน้ือเพลง 
สรปุเป็นแนวปฏบิตั ิ
แบ่ ง ก ลุ่ ม ร้ อ ง เพล ง  คิดท่ า ท า ง
ประกอบอธิบายสภาพ คดัลอกเน้ือ
เพลง 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ฝึก เดินแถว   เล่น เกมส์ส ัญญาน
จราจรสนทนาเรื่องการข้ามถนน 
ปฏบิตัติามสญัญานมอืทีค่รทูาํ 

สขุศึกษา 
เล่าประสบการณ์  อุบัติเหตุ  สรุป
ความรู้ เรื่ องการปฏิบัติตนในการ
ป้องกนัอุบตัเิหตุ 
หาข่าวเกี่ยวกบัอุบตัเิหตุ  ครูซกัถาม
ว่า เคยเห็นป้ายเตือนอันตรายใน
สถานที่ต่างๆ พร้อมยกตวัอย่างป้าย
เตอืนทีน่กัเรยีนควรรูจ้กั 
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เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์และ 
กฏจราจรขัน้พืน้ฐาน 

การเดินเท้าปลอดภยัและ 
มารยาทในการเดินทาง 

อบุติัเหตใุนการเดินทางและ 
การป้องกนั 

วิทยาศาสตร ์
สาํรวจตรวจสอบ บนัทกึขอ้มลู อธบิาย
ความหมายป้ายเครื่องหมายจราจร
เกีย่วกบัคนเดนิเทา้ 
สงัคมศึกษา 
นักเรียนเล่าการเดินทางจากบ้านมา
โรงเรยีน เสนอแนวทางการขา้มถนน
ในสถานการณ์ต่างๆ สรุปข้อปฏิบัต ิ
หาภาพการขา้มถนนต่างๆ และเขยีน
อธบิายใหช้ดัเจน 
การงาน 
วางแผนสร้างของเล่น ออกแบบป้าย
สญัญานเครือ่งหมายจราจรทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัคนเดนิเทา้ 
วาดรปูเครื่องหมายจราจรในโปรแกรม 
Power Point 
ภาษาองักฤษ 
ดูสญัญานไฟบอกสเีป็นภาษาองักฤษ 
เขยีนคําศพัท์เรื่องความปลอดภยัใน
การเดนิทางจากบา้นมาโรงเรยีน เล่น
เกมสป์ฏบิตัติามคําขอ้รอ้งง่ายๆที่ฟงั, 
อ่านประโยคง่ายๆจากเรื่องที่นักเรยีน
เขยีน 

 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป.3 
เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์และ 

กฏจราจรขัน้พืน้ฐาน 
การเดินเท้าปลอดภยัและ 
มารยาทในการเดินทาง 

อบุติัเหตใุนการเดินทางและ 
การป้องกนั 

การงานพืน้ฐานอาชีพ 
วาดภาพป้ายแสดงเครื่องหมาย
จราจรบอกชื่อ / ประโยชน์ 
หาข้อมู ลและจดความหมาย
เครื่องหมายที่สนใจ 5 ชนิด 
นําเสนอพรอ้มบอกทีม่าของขอ้มลู 

ภาษาองักฤษ 
ส น ท น า เ รื่ อ ง ก า ร เ ดิ น ท า ง  
สัญ ลั ก ษ ณ์ ป้ า ย จ ร า จ ร เ ป็ น

สงัคมศึกษา 
เล่าสภาพการโดยสารรถประจํา
ของนัก เรียน   นักเรียนเสนอ
แนวทางในการขึ้นรถโดยสาร
ปลอดภัย  สรุปมารยาทในการ
โดยสารรถประจาํทาง 

วิทยาศาสตร ์
นักเรยีนและครูสงัเกตถนนที่เป็น
ทางขา้มปลอดภยั  สงัเกตการณ์

ภาษาไทย 
อ่านบทความเรื่องอุบัติเหตุ จับ
ใจความ 

สขุศึกษา 
เล่าประสบการณ์เกิดอุบัติเหตุ  
สรุปพฤติกรรมเสี่ยง   และวิธี
ป้องกนัอุบตัเิหตุ 
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ภาษาองักฤษ อ่านคําศพัท์ step 
park, turn right, turn left 
ประดษิฐป้์าย 1 อนั 

ศิลปะ 
ฝึกร้อง เพลงข้ามถนน  คิดท่ า
ประกอบ (เหมอืนป.2) 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ทาํแผนภาพเครื่องหมายจราจรมา
เปรียบเทียบความคล้ายคลึง 
สนทนาความหมายของ ป้ าย  
สนทนาเกี่ยวกับจิตสํานึกแห่ง
ความปลอดภยัขณะขบัขีจ่กัรยาน/
วธิกีารขบัขีจ่กัรยานอยา่งถกูวธิ ี

ตรงทางมา้ลายครพูานกัเรยีนขา้ม
ถนนตรงทางมา้ลาย 

คณิตศาสตร ์
คิดค าดคะ เนคว ามยาวขอ ง
ระยะทาง 
ดูนาฬิกาบอกเวลา  สร้างโจทย์
เกีย่วกบัเวลา 

 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป. 4 
เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์และกฎ

จราจรท่ีมีความซบัซ้อน 
อปุกรณ์เสริมความปลอดภยั 

การใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภยั
ในการเดินทาง 

คณิตศาสตร ์
คิดคาดคะเนระยะทาง   สร้าง
โจทย์ปญัหาวเิคราะห์โจทย์แสดง
วธิทีาํ 

สงัคมศึกษา 
ร้ อ ง เ พ ล ง เ มื่ อ จ ะ ข้ า ม ถ น น 
อภิปรายความหมายของเ น้ือ
เพลง  ศกึษากฏหมายจราจรทาง
บก  นําเสนอหน้าชัน้ 

การงาน 
แ บ่ ง ก ลุ่ ม ว า ด ภ า พ ป้ า ย
เครื่องหมายจราจร บอกชื่อและ
ประโยชน์ 

ภาษาไทย 
แบ่งกลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยน
ความเห็นเรื่องการใช้เข้มขัด
นิรภยันําเสนอหน้าชัน้ 
แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความเห็น
ประเดน็การขา้มถนนที่ปลอดภยั 
นําเสนอหน้าชัน้ 
เขยีนคาํขวญั/บทความสัน้ๆ  เพื่อ
ส่งเสรมิความปลอดภยัในการใช้
เขม้ขดันิรภยั 

สขุศึกษา 
สนทนาเรื่องความปลอดภัยใน
การเดนิทาง นักเรยีนแลกเปลีย่น
ความเหน็เกี่ยวเสน้ทางทีเ่ดนิทาง
อยา่งปลอดภยั 

ศิลปะ 
วาดภาพระบายสกีารใชอุ้ปกรณ์
นิรภยัโดยใชห้ลกัทศันศลิป์ 

วิทยาศาสตร ์
พานักเรยีนเดินตามถนนเส้นทาง
เดิน เท้าที่ถู กต้อง   นํ า ใบงาน
กลบัไปทํากับผู้ปกครอง  บนัทึก
ข้อมูลจากการศึกษามานําเสนอ  
สรุปความรู้ เ รื่ อ งแสงและการ
เดนิทาง 

การงาน 
สมมตสิถานการณ์ให้นักเรยีนเป็น
เจ้าของบริษัทเดินรถ  นักเรียน
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร
ปลอดภัย  คัดลอกวางลง Word 
ตกแต่งรปูแบบใหส้วยงาม 

ภาษาองักฤษ  
เ ขี ย น บ ร ร ย า ย ภ า พ เ ป็ น
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ อ ย่ า ง ง่ า ย ๆ  
เกี่ยวกับอุบัติเหตุแบ่งกลุ่มแต่ง
ประโยค  วิธีการเดินทางอย่าง
ปลอดภัย   ฝึกอ่านประโยคให้
นกัเรยีนบอกความหมาย 
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เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์และกฎ
จราจรท่ีมีความซบัซ้อน 

อปุกรณ์เสริมความปลอดภยั 
การใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภยั

ในการเดินทาง 
ลกูเสือ 

กําหนดสถานการณ์และบทบาท
สมมติ  ออกแบบแผ่นผับเรื่อง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ดิ น ท า ง ที่
ปลอดภยั 

 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป. 5 
เคร่ืองหมาย  สญัลกัษณ์  และกฏ

จราจรท่ีมีความซบัซ้อน 
อปุกรณ์เสริมความปลอดภยั 

การใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภยั
ในการเดินทาง 

สงัคมศึกษา 
ระดมความเห็นเขียนแผนภาพ
ความคดิเกี่ยวกบัวธิกีารปฏิบตัิตน
ใหถ้กูตอ้งในฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงทีด่ ี 
ในการปฏบิตัติามกฏจราจร 

สขุศึกษา 
เล่าประสบการณ์การเดินทางด้วย
วธิีการต่างๆและการเกิดอุบตัิเหตุ  
ถ ามนั ก เ รี ย น เ รื่ อ ง ป้ า ย เ ตื อ น
อภิปรายว่าสถานที่ใดควรมีป้าย
เตือนชนิดใด  สํารวจรอบโรงเรยีน  
ภามนักเรียนว่าควรมีป้ายเตือน
อ ะ ไ ร ส รุ ป เ รื่ อ ง อุ บั ติ เ ห ตุ แ ล ะ
ประโยชน์ของป้ายเตอืน 

ภาษาองักฤษ 
เครื่องหมายความปลอดภัยกับ
ภาษาต่างประเทศ U-turn ,Turn 
left ,Turn Right speed limit, No 
entry, step แต่งประโยคจาก
คาํศพัท ์อ่านและบอกความหมาย 

ศิลปะ 
วาดภาพหมวกนิรภัยโดยใช้
เทคนิคของแสงเงา  น้ําหนัก
และวรรณะส ี

การงาน 
ออกแบบลวดลายสติ๊กเกอร์
หมวกนิรภยั 

ภาษาไทย 
เขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิ ด เ ห็ น จ า ก ภ า พ  ( ก า ร เ กิ ด
อุบตัเิหตุ) 

คณิตศาสตร ์
อภิปรายเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ  
สํารวจวิธีการเดินทางเขียนเป็น
แผนภมูแิทง่ 

วิทยาศาสตร ์
นํ า ภ า พ ร ถ จั ก ร ย า น 
รถจกัรยานยนต์ หมวกนิรภยั  รถ
รบัสง่  และอุปกรณ์ความปลอดภยั
ใหน้กัเรยีนด ู นํานกัเรยีนไปดขูอง
จรงิ  บนัทกึวสัดุในการผลติ 

การงาน 
สืบค้นข้อมูลเรื่องขนส่งมวลชน
คดัลอกมาวางใน word 

ลกูเสือ 
ถามเรื่องการเดนิทางของนักเรยีน  
แยกประเภทแบบส่วนตวัและแบบ
การ ใช้บ ริก า รขนส่ ง เ ขียนผัง
ความคิดเกี่ยวกับการใช้บริการ
ขนสง่ในแบบต่างๆ 
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ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป. 6 
เคร่ืองหมาย  สญัลกัษณ์  และกฏจราจรท่ี

มีความซบัซ้อน 
อปุกรณ์เสริมความปลอดภยั 

การใช้ยานพาหนะอย่าง
ปลอดภยัในการเดินทาง 

ภาษาไทย 
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรู้กฏ  
นําไปใช้  ปลอดภัย ในชีวิต  ส่งตัวแทน
นําเสนอ  สรปุแนวทางนําไปใช ้
คณิตศาสตร ์
ทิศ  การบอกทิศ  แลกเปลี่ยนความเห็นว่า
เราใชท้ศิเพื่อทําอะไร  จนไดข้อ้สรุปนําเสนอ
ผลการอภปิราย 
การงาน 
สํารวจเครื่องหมายจราจรป้ายระหว่างทาง
จากบา้นมาโรงเรยีนวาดรูปใชใ้นสมุดจดงาน  
คน้ขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ต  สรา้งงานนําเสนอ
โดยใช้ Power Point  รูปภาพเรื่อง
ความหมายสญัลกัษณ์ 
ภาษาองักฤษ 
คํ า ศั พ ท์ เ กี่ ย ว กั บ บ ส ถ า น ที่  , มั ก ใ ช ้
Preposition 
ลกูเสือ 
วาดภาพป้ายจราจรที่นักเรียนรู้จ ัก ออก
สํารวจป้ายจราจร  แบ่งกลุ่มเลือกป้ายที่
นัก เ รียนชอบวาดร่ วมกันและ นํ า เสนอ 
ประกวดเพื่อตดัสนิโดยใชเ้กณฑค์วามถูกตอ้ง
และสวยงาม 
เขยีนบรรยายเกี่ยวกบัการไม่ปฏิบตัิตามกฏ
จราจร  สรปุความรูเ้กีย่วกบัทางขา้ม 

สงัคมศึกษา 
แบ่งกลุ่มศึกษากฏหมายจราจร
ทางบก เล่าประสบการณ์เสี่ยง
อันตราย  เกี่ยวกับการใช้ถนน  
พฤตกิรรมเสีย่งอนัตราย และการ
หลกีเลีย่ง 

วิทยาศาสตร ์
ทําใบงานเรื่องมนุษยใ์นแต่ละช่วง
วยั อภปิรายเรื่องการเดนิทางจาก
ที่อยู่อาศัยมาโรงเรียนสัง เกต
พฤติกรรมการมาโรงเรียนของ
เพือ่นและรุน่น้อง 
ศิลปะ 
แบ่งกลุ่มแสดงละคร  เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 
สขุศึกษา 
สนทนาถึงอุบตัิเหตุบนท้องถนน 
อธิบายความสําคญัของการข้าม
ถนน  จับคู่ตรวจสอบการข้าม
ถนน 

 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้มธัยมศกึษา 
การขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์ย่างปลอดภยั การโดยสารรถอย่างปลอดภยั 

การงาน 
ม.1 ; สบืคน้ขอ้มลูเรื่องสารเสพตดิแต่ละชนิดมผีลต่อ
การขบัขีร่ถจกัรยานยนตอ์ยา่งไร ดว้ยGoogle 
ม.2 ; คน้หามาตรการ 3ม  2ข  1ร  นํามาสรุปและ
สรา้งเป็นแผน่ผบัดว้ย Word  
ม.3 ; คน้หาขอ้มลูเกี่ยวกบัการขีร่ถจกัรยานยนต์มา
จดัทาํเป็นรายงานดว้ย Word 

การงาน 
ม.1 ; หาขา่วเกีย่วกบัการใชถ้นน ดว้ยGoogle 
ม.2; คน้หาความรูใ้นการใชถ้นนและรถประจําทาง  
สรปุและสรา้งแผน่ผบัดว้ย  Word 
ม.3 ; ค้นหาข้อมูลกฏหมายเกี่ยวกบัการขบัขี่
รถจกัรยานยนต ์ จดัทาํรายงานดว้ย Word 
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การขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์ย่างปลอดภยั การโดยสารรถอย่างปลอดภยั 
วิทยาศาสตร ์

ม.2 ; สนทนาเรื่องอุบตัเิหตุเกี่ยวกบัรถจกัรยานยนต ์ 
วเิคราะห์ความต่างของการเปิดไฟและปิดไฟขณะขบั
รถ นําเสนอเป็นแผน่ชารต์ 
ม.3 ;  สวมรองเทา้ผา้ใบทีม่ดีอกยางและไมม่ดีอกยาง
เดนิบนถนนลื่น  สรุปเชื่อมโยงถงึการใชช้วีติประจาํวนั  
บนัทกึความรูเ้รื่องแรงเสยีดทานกบัชวีติประจาํวนัเป็น
แผนความคดิ 

สขุศึกษา 
ม.1 ; ดูClip แสดงความคดิเหน็เรื่องสาเหตุทีเ่กดิ
อุบตัิเหตุจากรถจกัรยานยนต์ แบ่งกลุ่มศกึษาใบงาน 
ความหมายยาเสพตดิ,สาเหตุและประเภทยาเสพตดิ,
แนวทางการป้องกนัอุบตัิเหตุและวธิีการป้องกนัสาร
เสพติด,สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบตัิเหตุจากสารเสพติด 
สนทนาพดูคุยเกีย่วกบัอุบตัเิหตุจากรถจกัรยานยนต ์
ม.2 ; แสดงบทบาทสมมต ิ สนทนาเกีย่วกบัมาตรการ
ความปลอดภยัในการขบัขี ่(3ม  2ข  1ร  ) 
ม.3 ; แบ่งกลุ่มวเิคราะหแ์ละแสดงบทบาทสมมตติาม
สถานการณ์ เพื่อชวนไปแข่งรถ,เสพสารเสพตดิ/การ
ลกัทรพัยแ์ละเล่นการพนัน/การปฏเิสธในสถานการณ์
ต่างๆ 

ภาษาไทย 
ม.1 ; สนทนาซกัถามวธิกีารเดนิทางมาโรงเรยีนของ
นกัเรยีนในหอ้งและอุบตัเิหตุทีเ่กดิระหวา่งการเดนิทาง  
อ่านขา่วเกีย่วกบัอุบตัเิหตุจากรถยนต ์ สรปุใจความ
สาํคญั  เลา่ขา่วหน้าชัน้เรยีน 
ม.2 ; ครแูละนกัเรยีนอภปิรายสนทนาเกีย่วกบัขา่ว
อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากรถจกัรยานยนต ์นกัเรยีนอ่านใบ
ความรูเ้รือ่งความปลอดภยัในการขบัขีย่วดยาน
พาหนะจบัคูน่กัเรยีนวเิคราะห ์ วจิารณ์แสดงความ
คดิเหน็สรปุลงในใบงาน 
ม.3 ; สนทนาเกีย่วกบัวธิกีารป้องกนัอุบตัเิหตุทีเ่กดิ
จากรถจกัรยานยนต ์ อ่านใบความรูเ้รือ่งกฏหมายดา้น
การป้องกนัอุบตัเิหตุจากการจราจรทางบก  แต่งคาํ
ขวญัรณรงค ์ การขบัขีร่ถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั 

สงัคมศึกษา 
ม.1 ; แบง่กลุม่อภปิรายความหมายของสทิธเิสรภีาพ 
การเคารพสทิธ ิเสรภีาพของตนเองและผูอ้ื่น  

วิทยาศาสตร ์
ม.1 ; สนทนาสาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุจากการ
โดยสารรถ  วเิคราะห์สาเหตุที่ทําใหช้วีติไม่ปลอดภยั  
แบง่กลุม่นําเสนอ/เขยีนเป็นความรูนํ้าเสนอ 

สขุศึกษา 
ม.1-3 ; สุ่มนักเรยีนรายงานผลการคน้ควา้เรื่อง
สัญญานไฟจราจรสําหรับคนข้ามถนน ร้องเพลง
ทบทวนความรู ้แบ่งกลุ่มนักเรยีนศกึษาแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย  ในการโดยสารรถ
ประจําทาง  สรุปผลเป็นแผนที่ความคิด  จบัคู่เล่า
ประสบการการเดนิทางโดยการโดยสารรถประจาํทาง  
สรปุความรูเ้กีย่วกบัแนวปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยั 

ภาษาไทย 
ม.1 ; ครนํูารปูภาพตวัอยา่งการโดยสารรถรบัสง่ให้
นกัเรยีนด ู รว่มกนัอภปิรายศกึษาใบความรู ้ เรือ่งขอ้
ควรปฏบิตัใินการโดยสารรถรบัสง่นกัเรยีน  เขยีน
บรรยายประสบการณ์เกีย่วกบัพฤตกิรรมเสีย่งในการ
นัง่รถรบัสง่นกัเรยีน  ในใบงานอภปิรายและสรุป
บทเรยีน 
ม.2 ; ครแูละนกัเรยีนอภปิราย สนทนาเกีย่วกบัขา่ว
อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากการโดยสารรถรบัสง่ศกึษาใบ
ความรูเ้รือ่งมาตรฐานรถรบัสง่นกัเรยีน  วเิคราะห ์
วจิารณ์และแสดงความคดิเหน็เขยีนสรปุลงในใบงาน 
ม.3 ; ครแูละนกัเรยีนอภปิรายสนทนาเกีย่วกบัขา่ว
อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากการโดยสารรถรบัสง่นกัเรยีนของ
ไทยวเิคราะหว์จิารณ์แสดงความเหน็เขยีนสรปุ
แผนผงัความคดิลงใบงาน 

สงัคมศึกษา 
ม.1 ; แบง่กลุม่อภปิรายความหมายของสทิธเิสรภีาพ 
การเคารพสทิธ ิเสรภีาพของตนเองและผูอ้ื่น  
อภปิรายสทิธ/ิหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีเ่กดิจากตนเอง
และผูอ้ื่นในเรือ่งการเดนิทางไปกลบัโรงเรยีน
ปลอดภยั 
ม.2 ; แบง่กลุม่อภปิรายความหมายของสทิธ ิเสรภีาพ 
และหน้าทีใ่นฐานะพลเมอืงตามวถิปีระชาธปิไตยใน
เรือ่งการโดยสารรถไปกลบัอยา่งปลอดภยั อภปิราย
ถงึสทิธ ิเสรภีาพ หน้าทีใ่นฐานะพลเมอืงดตีามวถิี
ประชาธปิไตยเรือ่งจกัรยานยนตป์ลอดอภปิรายถงึ
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การขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์ย่างปลอดภยั การโดยสารรถอย่างปลอดภยั 
อภปิรายสทิธ/ิหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีเ่กดิจากตนเอง
และผูอ้ื่นในเรือ่งจกัรยานยนตป์ลอดภยั 
ม.2 ; แบง่กลุม่อภปิรายความหมายของสทิธ ิเสรภีาพ 
และหน้าทีใ่นฐานะพลเมอืงตามวถิปีระชาธปิไตยใน
เรือ่งจกัรยานยนตป์ลอดภยั อภปิรายถงึสทิธ ิเสรภีาพ 
หน้าทีใ่นฐานะพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตยเรือ่ง
จกัรยานยนตป์ลอดอภปิรายถงึสทิธ ิเสรภีาพ หน้าที่
ในฐานะพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตยเรือ่ง
จกัรยานยนตป์ลอดภยั 
ม.3 ; แบง่กลุม่อภปิรายความหมายคดแีพง่/อาญา  ใน
เรือ่งการเกดิอุบตัเิหตุจากจกัรยานยนต ์ดภูาพแลว้
อภปิรายความหมายคดแีพง่/คดอีาญา เรือ่งการเกดิ
อุบตัเิหตุจากจกัรยานยนต ์

ภาษาองักฤษ 
ม.1 ; ดวูดิทีศัน์เมอืงจราจรจาํลองของ TOYOTA 
สนทนาถงึอุบตัเิหตุจากการโดยสารรถทีเ่คยพบ  
ระดมความคดิในการป้องกนัอุบตัเิหตุ พดูนําเสนอ
หน้าชัน้แบง่กลุ่มคน้ควา้คาํศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัป้าย
สญัลกัษณ์จราจร  จดัทาํป้ายสญัลกัษณ์จราจรคนละ 1 
ป้าย  พดูนําเสนอหน้าเสาธง 
ม.2 ; ฟงัขา่วการเกดิอุบตัเิหตุแบง่กลุม่อภปิรายสาเหตุ
ทีอ่าจทาํใหเ้กดิอุบตัเิหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์ 
นําเสนอแนวทางในการป้องกนัอุบตัเิหตุจากการขบัขี่
รถจกัรยานยนต ์ ทบทวน  มาตรการ 3ม  2ข  1ร  
คน้ควา้คาํศพัทเ์กีย่วกบัมาตรการ  ออกแบบป้ายรถ
รณรงคใ์หข้บัขีป่ลอดภยัเขยีนประโยคภาษาองักฤษ
บรรยายภาพ  นําเสนอผลงานหน้าเสาธง 
ม.3 ; ฟงัขา่วการเกดิอุบตัเิหตุแบง่กลุม่อภปิรายสาเหตุ
ทีอ่าจทาํใหเ้กดิอุบตัเิหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์ 
นําเสนอแนวทางในการป้องกนัอุบตัเิหตุจากการขบัขี่
รถจกัรยานยนต ์ ทบทวน  มาตรการ 3ม  2ข  1ร  
คน้ควา้คาํศพัทเ์กีย่วกบัมาตรการ  ออกแบบป้ายรถ
รณรงคใ์หข้บัขีป่ลอดภยัเขยีนประโยคภาษาองักฤษ
บรรยายภาพ  นําเสนอผลงานหน้าเสาธง 

สทิธ ิเสรภีาพ หน้าทีใ่นฐานะพลเมอืงดตีามวถิี
ประชาธปิไตยเรือ่งจกัรยานยนตป์ลอดภยั 
ม.3 ; อภปิรายความหมายของความผดิระหวา่ง
คดอีาญา/คดแีพง่ ดภูาพแลว้รว่มอภปิรายเรือ่งการ
โดยสารรถไปกลบัปลอดภยัสรุปความรูเ้ป็นหวัขอ้ 

ภาษาองักฤษ 
ม.1-3 ; สนทนาอุบตัเิหตุจากการโดยสารรถที่
นกัเรยีนเคยพบ  ระดมความคดิในการป้องกนั
อุบตัเิหตุจากการโดยสารรถ  พดูนําเสนอหน้าชัน้
แบง่กลุม่คน้ควา้คาํศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางใน
การป้องกนัอุบตัเิหตุจากการโดยสารรถ ออกแบบ
ป้ายรณรงคเ์รือ่งการโดยสารรถอยา่งปลอดภยั  เป็น
ประโยคภาษาองักฤษ บรรยายภาพ นําเสนอผลงาน
หน้าเสาธง 
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3. การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

โรงเรยีนไดจ้ดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรโดยการรณรงคป์ระชาสมัพนัธเ์รื่องความปลอดภยัในการ

เดนิทางแก่นกัเรยีนและผูป้กครองโดยการทาํเอกสารประชาสมัพนัธ ์ หนงัสอืขอความรว่มมอื  เสยีงตาม

สาย  และมกีารแนะนําป้ายจราจรยามเชา้หลงัเคารพธงชาต ิมกีารจดักจิกรรมฐานการเรยีนรูโ้ดยพีส่อน

น้อง  จดัค่ายความปลอดภยัเพื่ออบรมนักเรยีน ครแูละบุคลากร  ผูป้กครองและผูป้ระกอบการรถรบั-ส่ง

นักเรยีนโดยเชญิตํารวจจราจร สภ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ีมาใหค้วามรูเ้รื่องกฎหมายจราจรทีค่วรรูป้้ายและ

สญัลกัษณ์จราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภยัมกีารอบรมและฝึกการปฏบิตัิหน้าที่

จราจรน้อยเพื่อช่วยครูดูแลการจราจรภายในบรเิวณโรงเรยีน มกีารเชญิวทิยากรจากบรษิัทอสีเทรนิ

ฮอนด้าศรีราชาเพื่อมาอบรมนักเรียนเกี่ยวกบัยานพาหนะที่ปลอดภยัและการขบัขี่รถจกัรยานยนต์

ปลอดภยั  นอกจากน้ียงัมกีารปรบัสภาพแวดล้อมหน้าโรงเรยีนใหม้คีวามปลอดภยัมากขึน้โดยการจดั

ทําทางลูกระนาดเพื่อชะลอความเรว็ของรถและป้ายเตอืนระวงัเดก็พรอ้มไฟกระพรบิและไดแ้ยกจุดจอด

รถแต่ละประเภทออกจากกนัเป็นสดัสว่น 

4. การจดัมาตรการและระบบในโรงเรยีน 

โรงเรยีนไดม้กีารจดัระบบการเดนิทางกลบับา้นและการเดนิแถวขึน้รถรบัสง่มธีงแยกสตีามสาย

รถ มจีราจรน้อยปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อช่วยครดูแูลการจราจรภายในบรเิวณโรงเรยีน มมีาตรการใหน้กัเรยีนที่

นํารถจกัรยานยนต์มาโรงเรยีนต้องสวมหมวกนิรภยั จดัทําประวตัิรถจกัรยานยนต์นักเรยีนและใบขอ

อนุญาตจากผูป้กครอง มคีวามพยายามในการทํางานกบัผูป้ระกอบการรถรบัสง่โดยการใชว้ธิกีารพดูคุย

และขอความร่วมมอื และจดัทําประวตัิคนขบัรถรบั-ส่งนักเรยีน จดัแยกประตูทางเข้าโรงเรยีนเป็น 4 

ประเภท คอื ประตูสาํหรบันกัเรยีน ประตูสาํหรบับุคลากร ประตูสาํหรบัรถรบัส่งสนิคา้ และประตูฉุกเฉิน 

นอกจากน้ีโรงเรยีนยงัไดจ้ดัทาํไฟกระพรบิตัง้ใกลก้บับรเิวณทีล่กูเสอือาสาจราจรปฏบิตังิาน 

5. ผลลพัธจ์ากการดาํเนินงานของโรงเรยีน 

จากการประเมนิของครพูบว่านกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องการเดนิทางทีป่ลอดภยัมากขึน้

และมพีฤตกิรรมทีเ่ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยมากขึน้ในการเดนิทางกลบับา้น นอกจากน้ีนักเรยีนยงัมคีวาม

ปลอดภยัมากขึน้อกีดว้ย 

6. ปจัจยัความสาํเรจ็ 

ผูบ้รหิารมคีวามตระหนักและความสามารถในการบรหิารทมีงานให้ดําเนินงานได้ตามแผน 
คณะครูมสีมัพนัธภาพทีด่แีละมรีะบบการประสานงานภายในทมีทีด่ ีอกีทัง้ครูมศีกัยภาพในการคดิและ
ออกแบบการจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ 
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7. ปญัหาอุปสรรค 

ระบบภายในที่ครู 1 คนสอนหลายวชิา และ/หรอื หลายชัน้ อาจทําให้ครูไม่สามารถคดิ

ออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งครบถว้นและหลากหลายเน่ืองจากครมูภีารกจิคอ่นขา้งมาก 

โรงเรยีนตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีไ่มม่รีถโดยสารสาธารณะวิง่ผา่น นกัเรยีนทีผู่ป้กครองไมไ่ดม้ารบั-สง่จงึ

ตอ้งเดนิทางมากบัรถรบั-สง่ หรอืเดนิทางมาดว้ยตวัเองโดยการขบัขีร่ถจกัรยานและจกัรยานยนต ์

 

ผลการดาํเนินงานโรงเรียนวดับอ่แดง(จอกประชานุกลู) 

1. สถานการณ์การเดนิทางของนกัเรยีน 

โรงเรยีนวดับ่อแดง (จอกประชานุกูล) เป็นโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดกลาง ตัง้อยูห่มูท่ี ่3  ต.

บ่อแดง  อ.สทงิพระ  จงัหวดัสงขลา  จ.สงขลา  จดัการเรยีนการเรยีนการสอนตัง้แต่ชัน้อนุบาล 1 – 

ประถมศกึษาปีที ่6  ในปีการศกึษา 2555 มนีกัเรยีนทัง้หมด  364  คน  นกัเรยีนสว่นใหญ่เป็นนกัเรยีนที่

อยูใ่นเขตตําบลบ่อแดง การเดนิทางจากบา้นมาโรงเรยีนของนกัเรยีนสว่นใหญ่เป็นการเดนิทางโดยซอ้น

รถจกัรยานยนต์ของผู้ปกครอง  การขี่จกัรยาน และการเดินเท้า  ซึ่งสรุปลักษณะการเดินทางของ

นกัเรยีนไดด้งัน้ี 

วธิกีารเดนิทาง จาํนวน 
ขีจ่กัรยานเอง/ซอ้นทา้ยคนอื่น 78 
ขีจ่กัรยานยนต/์ซอ้นทา้ยคนอื่น 187 
รถรบัจา้ง(รถพว่งขา้ง) 12 
เดนิเทา้ 87 

  

2. การจดัแผนการจดัการเรยีนรู ้

โรงเรยีนวดับอ่แดง ไดจ้ดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบั

นกัเรยีน โดยบรูณาการเขา้กบัสาระวชิาต่างๆ โดยแบ่งการออกแบบเป็นชว่งชัน้ ไดแ้ก่ ชว่งชัน้อนุบาล 

ชว่งชัน้ประถมตน้ ชว่งชัน้ประถมปลาย ทัง้น้ีแผนการจดัการเรยีนรูใ้นระดบัชัน้อนุบาล 1- ประถมศกึษา

ปีที ่6 ประกอบดว้ยเน้ือหา3 เรือ่ง คอื การเดนิเทา้ปลอดภยั การขีจ่กัรยานปลอดภยั และการขบัขีแ่ละ

ซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนต ์ซึง่สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
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ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้อนุบาล 

 การเดินเท้าปลอดภยั การข่ีจกัรยานปลอดภยั 
การขบัข่ีและการซ้อน
ท้ายรถจกัรยานยนต ์

กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จงัหวะ 

รอ้งเพลงและเคลื่อนไหว
ทา่ทางประกอบเพลงขา้ม
ถนน 

เคลื่อนไหวตามเสยีงเพลง เคลื่อนไหวตามเสยีงเพลง 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

สนทนาซกัถามนกัเรยีน
เรือ่งการเดนิเทา้ 

เลา่นิทานเรือ่งจกรยานคนั
เก่งของฉนั 

สนทนาเกีย่วกบั
รถจกัรยานยนต ์

กิจกรรมสร้างสรรค ์
ป ัน้ดนิน้ํามนั ฉีกปะภาพ 
และวาดรปูระบายสตีามใบ
งาน 

วาดภาพระบายสภีาพ
จกัรยาน 

วาดภาพระบายส ี

กิจกรรมเสรี 
จดัมมุใหน้กัเรยีนเลอืกเลน่
ตามความสนใจ 

จดัมมุใหน้กัเรยีนเลอืกเลน่
ตามความสนใจ 

เลน่อยา่งอสิระตามมมุ 

กิจกรรมกลางแจ้ง 
พานกัเรยีนไปเลน่ทีส่นาม
เดก็เลน่ 

เลน่เกมโพงพาง แสดงบทบาทสมมตติามคาํ
บรรยายเรือ่งการขบัขี ่

กิจกรรมเกมการศึกษา เลน่เกมจบัคู่ภาพเหมอืน เลน่เกมภาพตดัต่อจกัรยาน เลน่เกมจบัคู่ภาพตดัต่อ 

 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป.1  

การเดินเท้าปลอดภยั การข่ีจกัรยานปลอดภยั 
การขบัข่ีและการซ้อนท้าย

รถจกัรยานยนต ์

สขุศึกษา  

เลา่ประสบการณ์การเกดิอุบตัเิหตุ 

ยกตวัอยา่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ

เกดิอุบตัเิหตุ สรปุพฤตกิรรมเสีย่งต่อ

การเกดิอุบตัเิหตุและการป้องกนั 

คณิตศาสตร ์

สาํรวจจาํนวนทางเขา้-ทางออกใน

โรงเรยีนเขยีนจาํนวนนบัทางเขา้-

ทางออกเป็นเลขฮนิดอูารบคัและเลข

ไทย 

ภาษาไทย 

สนทนาเรือ่งการเดนิเทา้มาโรงเรยีน

อยา่งปลอดภยั ใหค้วามรูเ้รือ่ง

คณิตศาสตร ์

คาดคะเนระยะทางสาํหรบัใชข้ี่

รถจกัรยานในสถานทีจ่าํลองใน

โรงเรยีนเรยีน สรปุเกีย่วกบัการขี่

รถจกัรยานปลอดภยั 

ภาษาไทย 

สนทนาเกีย่วกบัการขีจ่กัรยานมา

โรงเรยีนอยา่งปลอดภยั แบง่กลุ่ม

แต่งประโยคเกีย่วกบัการขีจ่กัรยาน

อยา่งปลอดภยั 

ศิลปะ 

คุยเรือ่งจกัรยานกบันกัเรยีน อ่านเน้ือ

เพลง ฝึกรอ้งเพลงขีจ่กัรยาน 

สขุศึกษา 

สนทนาเกีย่วกบัอุบตัเิหตุจากการซอ้ย

ทา้ยรถจกัรยานยนตโ์ดยไมไ่ดส้วม

หมวกนิรภยั อภปิรายสาเหตุและ

วธิกีารป้องกนั สรปุพฤตกิรรมเสีย่งต่อ

การเกดิอุบตัเิหตุและวธิป้ีองกนั 

ภาษาไทย 

สนทนาเกีย่วกบัการนัง่ซอ้นทา้ยมา

โรงเรยีนอยา่งปลอดภยั แบง่กลุ่ม

อภปิรายวธิกีารนัง่ซอ้นทา้ย

รถจกัรยานยนตท์ีป่ลอดภยั นําเสนอ

หน้าชัน้เรยีนและสรปุ 
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การเดินเท้าปลอดภยั การข่ีจกัรยานปลอดภยั 
การขบัข่ีและการซ้อนท้าย

รถจกัรยานยนต ์

เครือ่งหมายและสญัลกัษณ์ทีพ่บใน

ชวีติประจาํวนั แบง่กลุม่วาดภาพ

เครือ่งหมาย ตวัแทนกลุม่นําเสนอ 

สรปุการเดนิเทา้อยา่งปลอดภยั 

ศิลปะ 

วาดภาพการขา้มถนนอยา่งปลอดภยั 

 

 ศิลปะ 

รอ้งเพลงใชร้ถใชถ้นน สนทนาเกีย่วกบั

เน้ือเพลง แบง่กลุม่ทาํภาพปะตดิ 

 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป.2  

การเดินเท้าปลอดภยั การข่ีจกัรยานปลอดภยั 
การขบัข่ีและการซ้อนท้าย

รถจกัรยานยนต ์

ภาษาไทย 

เขยีนเรือ่งจากภาพ 

การงาน 

ทาํแผน่ป้ายเครือ่งหมายจราจรจาก

กระดาษแขง็บอกความหมายและ

นําเสนอหน้าชัน้เรยีน 

สงัคม 

เขยีนผงัความคดิเรือ่งสาเหตุของ

การเกดิอุบตัเิหตุและการป้องกนั 

สขุศึกษา 

นํานกัเรยีนสนทนา หาขา่วอุบตัเิหตุ

ใหน้กัเรยีนวเิคราะห ์อภปิรายสาเหตุ

และวธิกีารป้องกนั 

ภาษาไทย 

เขยีนคาํคลอ้งจอง เขยีนคาํขวญัการขี่

จกัรยานมาโรงเรยีนปลอดภยั 

ภาษาองักฤษ 

วาดภาพไฟจราจร (Traffic light) 

เขยีนคาํศพัทเ์ป็นภาษาองักฤษ  (red 

yellow green) 

คณิตศาสตร ์

วดัระยะทางของถนนทีม่ไีวข้ีจ่กัรยาน 

ทดลองขีจ่กัรยานตามระยะทางทีว่ดั

ไวว้า่ปลอดภยั 

สงัคม 

สนทนาสาเหตุของอุบตัเิหตุ แบ่งกลุม่

วเิคราะหส์าเหตุการเกดิอุบตัเิหตุจาก

การขีจ่กัรยานและทาํสรปุเป็นผงั

ความคดิ 

ศิลปะ 

รอ้งเพลงอยา่เหมอ่มอง ชวนนกัเรยีน
สนทนาเกีย่วกบัเน้ือเพลง สรปุวธิกีาร
ขีจ่กัรยานปลอดภยั 

ภาษาไทย 

อภปิรายวธิกีารนัง่ซอ้นทา้น

รถจกัรยานยนต ์แบง่กลุม่เขยีนคาํขวญั

ใตภ้าพ 

ภาษาองักฤษ 

วาดภาพไฟจราจร (Traffic light) เขยีน

คาํศพัทเ์ป็นภาษาองักฤษ  (red yellow 

green) 

ศิลปะ 

วาดภาพการนัง่ซอ้นทา้ย

รถจกัรยานยนตป์ลอดภยั 

สงัคมศึกษา 

ดวูดิทีศัน์ วเคราะหส์าเหตุการเกดิ

อุบตัเิหตุ แบง่กลุม่เขยีนผงัความคดิ 

นําเสนอหน้าชัน้เรยีน 

สขุศึกษา 

สอบถามวธิกีารเดนิทางของนกัเรยีน 

สนทนาเกีย่วกบัอุบตัเิหจุจากการนัง่

ซอ้นทา้ยรถจกัรยายนต ์วเิคราะห์

สาเหตุ สรปุวธิกีารป้องกนั 
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การเดินเท้าปลอดภยั การข่ีจกัรยานปลอดภยั 
การขบัข่ีและการซ้อนท้าย

รถจกัรยานยนต ์

คณิตศาสตร ์

ดรูปูเรขาคณิต นํามาเปรยีบเทยีบกบั

เครือ่งหมายจราจร นํารปูเรขาคณิตมา

ประดษิฐเ์ป็นเครือ่งหมายจราจร 

 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป.3  

การเดินเท้าปลอดภยั การข่ีจกัรยานปลอดภยั 
การขบัข่ีและการซ้อนท้าย

รถจกัรยานยนต ์

ภาษาไทย 

เขยีนคาํขวญัและคาํคลอ้งจอง

เกีย่วกบัการเดนิเทา้ปลอดภยั 

สขุศึกษา 

แบง่กลุม่เขยีนผงัความคดิ วธิกีาร

ป้องกนัอุบตัเิหตุจากการเดนิทางเทา้ 

ภาษาองักฤษ 

แบง่กลุม่เขยีนบตัรคาํเกีย่วกบัการ

เดนิเทา้ นําเสนอหน้าชัน้เรยีน 

ศิลปะ 

รอ้งเพลงและแสดงทา่ทางประกอบ

ตามความคดิสรา้งสรรค ์“เพลงทาง

มา้ลาย” 

คณิตศาสตร ์

ฝึกฝนคาดคะเนความยาวระยะทาง 

100 เมตร 

 

ภาษาไทย 
พดูแสดงความรูส้กึในการขีจ่กัรยาน 
สขุศึกษา 
สนทนาวธิป้ีองกนัการเกดิอุบตัเิหตุ
จากการขบัขีร่ถจกัรยานพรอ้มบอก
วธิกีารขบัขีอ่ยา่งปลอดภยั 
ภาษาองักฤษ 
อ่านและเขยีนคาํศพัทเ์กีย่วกบั
การจราจรทีพ่บเหน็ระหวา่งการ
เดนิทาง 
ศิลปะ 
วาดภาพระบายสจีกัรยาน 
คณิตศาสตร ์
นํานกัเรยีนดสูถานทีจ่าํลอง ใหแ้ต่ละ
คนคาดคะเนความยาวทางสาํหรบัใช้
ขีจ่กัรยานมาจนถงึขอบถนน จากนัน้
ใชเ้ครือ่งมอืวดัหาความคลาดเคลื่อน 

ภาษาไทย 

หาขา่ว บทความเกีย่วกบัอุบตัเิหตุจาก

การนัง่ซอ้นทา้ยมานําเสนอหน้าชัน้

แลว้ตัง้คาํถามใหเ้พือ่นตอบ สรุปเป็น

ผงัความรู ้

สขุศึกษา 

ดวูดิทีศัน์ ใหน้กัเรยีนบอกวธิกีารขบัขี่

และนัง่ซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนต ์

ภาษาองักฤษ 

ทบทวนคาํศพัท ์แบง่กลุม่แต่งประโยค 

ถาม-ตอบ ดว้ยประโยค How do you 

go to school?  

I go to school by…….. 

คณิตศาสตร ์

ใหน้กัเรยีนสอบถามเพือ่นๆเกีย่วกบั

การเดนิทาง เกบ็ขอ้มลูและนําเสนอใน

รปูแบบตาราง อภปิรายการขบัขี่

รถจกัรยานทีป่ลอดภยั 

ศิลปะ 

ดวูดิทีศัน์การขีร่ถและซอ้นทา้ย

รถจกัรยานยนต ์สนทนาจากการดู

คลปิ ดภูาพศลิปะงานป ัน้ แบง่กลุม่ให้

นกัเรยีนปฏบิตังิานป ัน้ 
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ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป. 4 

การเดินเท้าปลอดภยั การข่ีจกัรยานปลอดภยั 
การขบัข่ีและการซ้อนท้าย

รถจกัรยานยนต ์

สงัคม 
บอกวธิกีารขา้มถนนทีป่ลอดภยั สรา้ง
สถานการจาํลองใหน้กัเรยีนตามใบ
ความรูห้ยดุ มอง ฟงั คดิ 
ศิลปะ 
รอ้งเพลงเดก็เอ๋ยเดก็ด ี อธบิาย
ความหมายและสนทนาวธิกีารปฏบิตัิ
ตนเป็นเดก็ด ีอ่านเน้ือเพลงใชร้ถใช้
ถนน รอ้งเพลงรว่มกนัและสนทนา
เกีย่วกบัความหมายของเพลง 
สขุศึกษา 
สนทนาวธิเีดนิทางมาโรงเรยีน/อภปิราย
วา่หากเกดิอุบตัเิหตุขณะเดนิมา
โรงเรยีนจะทาํอยา่งไร/บอกเครือ่งมอื
และวธิกีารปฐมพยาบาล/สรปุผงั
ความคดิ 
คณิตศาสตร ์
คดิคาดคะเนระยะทาง และวดัจรงิ
อภปิรายคาดคะเนระยะทางและวดัจรงิ
อภปิราย  คาดคะเนระยะทางทีน่กัเรยีน
เดนิกบัถนนทีจ่ะทาํใหป้ลอดภยั 
ภาษาไทย 
สนทนาเรือ่งเสน้ทางเดนิไปกลบับา้น
และทาํแผนทีก่ารเดนิทาง/คุย
พฤตกิรรมเสีย่งในการเดนิขา้มถนน นํา
ขอ้สรปุมาเขยีนเป็นกลอนสี ่
วิทยาศาสตร ์
นําภาพการเคลื่อนทีแ่บบต่างๆให้
นกัเรยีนดใูหน้กัเรยีนแยกแรงทีเ่กดิจาก
การกระทาํเหมอืนกนั อภปิรายและสรปุ
หน้าชัน้ 
ภาษาองักฤษ 
อ่านบตัรคาํ หดัออกเสยีง road look 

step walk keep right can cannot 

green yellow red 

ภาษาไทย 

ฟงัเพลงจกัรยานสแีดง/สนทนาเรือ่ง

การป้องกนัอนัตรายจากการขี่

จกัรยาน เขยีนเรือ่งจากจนิตนาการ 

“จกัรยานสแีดง(ส.ี..)” 

คณิตศาสตร ์

สอบถามวธิกีารเดนิทางของเพื่อนใน

ชัน้นําเสนอขอ้มลูในรปูแบบตาราง 

วิทยาศาสตร ์

ดวูดีทีศัน์เกีย่วกบัอุบตัเิหตุ แบ่งกลุม่

สงัเกตการเกดิอุบตัเิหตุแลว้นําเสนอ

หน้าชัน้ ศกึษาใบงานเกีย่วกบั

เครือ่งหมายจราจร  และสรปุการ

ปฏบิตัตินในการขบัขี ่

สงัคมศึกษา 

ดวูดิทีศัน์/สนทนาวธิกีารมาโรงเรยีน/

บอกวธิขีีจ่กัรยานใหป้ลอดภยั 

ศิลปะ 

วาดภาพรถจกัรยานทีม่อุีปกรณ์

ถกูตอ้ง 

สขุศึกษา 

สนทนาเกีย่วกบัยานพาหนะที่

นกัเรยีนรูจ้กั  ดรูปูจกัรยานบอก

ความสาํคญัและประโยชน์ในแต่ละ

สว่นของจกัรยานได ้สรปุฟงัความ

คดิเหน็ 

ภาษาองักฤษ 
ดภูาพจกัรยาน บอกสว่นต่างๆและ
อ่านออกเสยีง  ทาํใบงานบอกสว่น
ต่างๆของจกัรยานตามภาพ 

ภาษาไทย 

อ่านขา่วเหตุการณ์  วเิคราะหส์าเหตุ

อุบตัเิหตุ/วธิป้ีองกนั 

คณิตศาสตร ์

เขยีนแผนภมูริปูภาพ/แผนภมูแิทง่ 

สาํรวจนกัเรยีนในชัน้เกีย่วกบัอุบตัเิหตุ  

นํามาเขยีนเป็นแผนภมูแิทง่ 

วิทยาศาสตร ์

เลน่เกมสข์บัรถแขง่  ศกึษาใบงาน  

สรปุสิง่ทีค่วรปฏบิตัตินใหป้ลอดภยัจาก

การใชร้ถ  สรา้งขอ้ตกลงรว่มกนั 

ภาษาองักฤษ 

ประโยคคาํสัง่/ขอรอ้ง slowly please, 

please stop here, please drive 

more slowly 

สขุศึกษา 

สนทนาการใชย้านพาหนะมาโรงเรยีน/

บอกวธิกีารขบัขีแ่ละซอ้นทา้ยที่

ปลอดภยั 

ศิลปะ 

แสดงทา่ทางประกอบเพลงใชร้ถใช้

ถนน 

สงัคมศึกษา 

การปฏบิตัตินในการขบัขี/่ซอ้นทา้ย  

ตอบแบบสาํรวจการขบัขี่

รถจกัรยานยนต/์ เลา่ประสบการณ์ ดู

VDO วเิคราะหภ์าพจาก VDO สรปุขอ้

ปฏบิตั ิ
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ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป.5 

การเดินเท้าปลอดภยั การข่ีจกัรยานปลอดภยั 
การขบัข่ีและการซ้อนท้าย

รถจกัรยานยนต ์

คณิตศาสตร ์
ซัก ถ ามก า ร เ กิ ด อุ บัติ เ ห ตุ ขณะ
เดินทางมาโรงเรียนในปีการศึกษา 
55 ใหน้กัเรยีนเกบ็รวบรวมขอ้มลูและ
นําเสนอในรปูแบบแผนภมูแิทง่ 
ภาษาไทย 
เขียนคําขวัญเกี่ยวกับการเดินเท้า
ปลอดภยั 
สงัคมศึกษา 
ดูVDOการเกดิอุบตัเิหตุจากการขา้ม
ถนนวิเคราะห์สาเหตุ   แบ่งกลุ่ม
ศึกษา ใบงาน เ รื่ อ งก า ร เดิน เท้ า
ปลอดภยั  สรุปความรู้นําเสนอหน้า
ชัน้ 
ศิลปะ 
ร้องเพลงเราข้ามถนน   สนทนา
ความหมายเน้ือเพลง  วาดภาพการ
ขา้มถนนอย่างปลอดภยัตามจนัตนา
การและระบายส ี
สขุศึกษา 
ศึกษ า ใบคว าม รู้ เ รื่ อ ง ก า รป ฐม
พยาบาลอุบัติเหตุแบบต่างๆ  แบ่ง
นักเรียนออกเป็นกลุ่ม   เขียนผัง
ความคิด  การปฐมพยาบาล  เมื่อ
ไดร้บับาดเจบ็จากการเดนิเทา้ 
วิทยาศาสตร ์
เล่นเกมส์ แมวจบัหนูเพื่อฝึกการใช้
แรงเสยีดทาน  ทกัษะในการวิง่หยุด 
การพงั  นําผลการเล่นมาอภิปราย
เกี่ยวกบัการใช้แรงจบักลุ่มอภิปราย
เรื่ององค์ประกอบในการขา้มถนนให้
ป ล อดภัย   ศึกษ า ใ บ ง า น เ รื่ อ ง
กฏหมายเกี่ยวกบัคนเดินเท้า  และ
นําเสนอหน้าชัน้ 
ภาษาองักฤษ 

สงัคมศึกษา 
ดูวดีทีศัน์การขบัขีร่ถจกัรยาน ศกึษา
ใบความรู้เรื่องจราจรสําหรบัผู้ขบัขี่
รถจกัรยาน  แบ่งกลุ่มนกัเรยีนสาํรวจ
สภาพรถจักรยานที่อยู่ในโรงเรียน  
นําเสนอผลงานกลุ่มแบ่งนักเรียน
แสดงบทบาทการขบัขีร่ถจกัรยานใน
ถนนในโรงเรยีน 
ศิลปะ 
วาดภาพการขี่จกัรยานมาโรงเรียน  
ตอนเชา้พรอ้มระบายส ี
ภาษาไทย 
แบ่งกลุ่มแสดงความเหน็ในประเดน็ขี่
อย่างไรใหป้ลอดภยั  ใหต้วัแทนกลุ่ม
รายงานหน้าชัน้ร่วมกนัสรุปความรูท้ี่
ได ้
คณิตศาสตร ์
ซั ก ถ า ม อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก ก า ร ขี่
รถจกัรยานปี 2555 นําขอ้มลู  จาก
การสาํรวจมาคดิเป็นรอ้ยละ  
สขุศึกษา 
แบ่งกลุ่มแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบั
วธิกีารขบัขีร่ถจกัรยานที่ถูกต้องและ
ปลอดภยั  ตวัแทนกลุ่มนําเสนอสรุป
เป็นผงัความคดิ 
วิทยาศาสตร ์
ทดลองเตะลูกบอลอดัฝาผนังศึกษา
ใบงาน เ รื่ อ งหมวกกัน น๊ อคสรุ ป
ประโยชน์ของหมวกกนัน๊อค 
ภาษาองักฤษ 
อ่านบัตรคํา ฝึกออกเสียงคําศัพท ์ 
แบ่งกลุ่มตอบคําถามจากการฟงัและ
อ่าน  เรือ่งการเดนิเทา้อยา่งปลอดภยั 
sit look stop walk keep right  
crosswalk 

สงัคมศึกษา 
ร้อ ง เพลง ใช้ รถ ใช้ถนน   สนทนา
ความหมายเน้ือเพลง  แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การขับขี่รถหรือซ้อน
ท้าย  สรุปการปฏิบตัิตนในการขบัรถ
และนัง่ซอ้นทา้ย  ศกึษาใบความรูเ้รื่อง
กฏจราจร 
คณิตศาสตร ์
สํารวจข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมา
โรงเรยีน  โดยการขบัขี่และซ้อนท้าย
รถจกัรยานตปี์ 2555 มาคดิเป็นรอ้ยละ  
นําเสนอขอ้มลูในรปูแผนภมู ิ
ภาษาไทย 
เล่าข่าวการเกิด อุบัติเหตุและการ
สูญเสยี  แจกใบความรู้เรื่องหลกัการ
ชบัขีร่ถจกัรยานยนต์และการซอ้นทา้ย
อยา่งปลอดภยั 
สขุศึกษา 
ดูวีดีทัศ น์ เกี่ยวกับการขับขี่  และ
อุบตัเิหตุจากรถจกัรยานยนต ์ สนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการขบัขี่และซ้อนท้ายที่ปลอดภัย  
เขยีนเป็นผงัความคดิ 
วิทยาศาสตร ์
ดูภาพหมวกกัน น๊อคและช่ วยกัน
สรุปวา่ชนิดใดป้องกนัไดด้ทีีสุ่ด  ศกึษา
ใบงานที่เกี่ยวกับกฏหมายจราจรที่
บงัคบัคนเดนิเท้า  ผู้ขบัขี่  และผู้ซ้อน
ท้าย  สรุปผลข้อเสนอแนะวิธีปฏิบัติ
รว่มกนัในสงัคม 
ภาษาองักฤษ 
พดูประโยคขอรอ้ง slowly please , 
please stop here, please drive 
more slowly 
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การเดินเท้าปลอดภยั การข่ีจกัรยานปลอดภยั 
การขบัข่ีและการซ้อนท้าย

รถจกัรยานยนต ์

อ่านบัตรคํา ฝึกออกเสียงคําศัพท ์ 
แบ่งกลุ่มตอบคําถามจากการฟงัและ
อ่าน  เรือ่งการเดนิเทา้อยา่งปลอดภยั 
sit look stop walk keep right  
crosswalk 

 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป.6 

การเดินเท้าปลอดภยั การข่ีจกัรยานปลอดภยั 
การขบัข่ีและการซ้อนท้าย

รถจกัรยานยนต ์

ภาษาไทย 
เขยีนแผนภาพ โครงเรือ่งและแผนภาพ 
ดูวดิทีศัน์  แบ่งกลุ่ม  แสดงความคดิเหน็
เกี่ยวกบัการเดนิทางปลอดภยั  สรุปเป็น
ผงัความคดินําเสนอหน้าหอ้ง  สรปุ 
คณิตศาสตร ์
อ่านแผนผังแสดงเส้นทาง   ซักถาม
ระยะทางจากบ้านมาโรงเรียน  วาด
แผนผงัเสน้ทางการเดนิทางจากบ้านมา
โรงเรยีนเสนอหน้าหอ้ง 
ภาษาองักฤษ 
การอ่านออกเสยีง  อ่านขอ้ความกลุ่มคํา
เกีย่วกบัการเดนิเทา้ปลอดภยั  look stop 
keep right keep left crosswalk  นํา
ป้ายจราจรมาถาม ว่าเคยเห็นหรือไม ่
ความหมายคอือะไร 
สขุศึกษา 
การปฐมพยาบาลอุบตัิเหตุจากการเดิน
เทา้ ; สนทนาเกีย่วกบัวธิกีารเดนิทางมา
โรงเรียน  เล่าประสบการณ์เดินทางมา
โรงเรียน  สนทนาเรื่องการข้ามถนน  
ความรูเ้รื่องจราจร สรุปความรูเ้ป็นแผนที่
ความคดิ 
วิทยาศาสตร ์
การเคลื่อนที่; เดนิทางไปหาอาหาร 
วธิกีารขา้มถนนใหถ้กูกฏจราจร 

ภาษาไทย 
เขยีนเรยีงความ  เรื่องขีร่ถอย่างไร
ใหป้ลอดภยั 
คณิตศาสตร ์
ถามนักเรียนเกี่ยวกับอุบัติเหตุใน
การขบัขี่รถจกัรยานในปีที่ผ่านมา/
แบ่งกลุ่มเก็บข้อมูล นักเรียนที่ขี่
จกัรยานมาเขยีนแผนภมูแิทง่ 
สขุศึกษา 
สนทนาวธิีการขี่จกัรยานปลอดภยั  
แสดงบทบาทสมมติ /สรุปองค์
ความรู ้ เขยีนผงัความคดิ 
ศิลปะ 
วาดภาพการขีจ่กัรยานมาโรงเรยีน
ตอนเช้า  ระบายสีโดยใช้สีคู่ตรง
ขา้ม 
สงัคมศึกษา 
ดู วิดีทัศ น์พฤติก ร รมก า รขับ ขี่
จ ักรยานที่อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุ  
ศึกษาใบความรู้ เกี่ยวกับ  พรบ .
จราจรทางบก และพฤตกิรรมทีต่อ้ง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย  สรุป
ความรู ้
วิทยาศาสตร ์
สนทนาขา่วการเกดิอุบตัเิหตุ/ศกึษา
กฏหมายการขับขี่รถจักรยาน /
รถจักรยานยนต์/ประเมินผลการ

คณิตศาสตร ์
สํารวจข้อมูลการเดินทางด้วยการ
ขบัขี/่นัง่ซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนตใ์น
แต่ละระดบัชัน้  เขยีนกราฟ 
ภาษาไทย 
เล่าข่าวการเกิดอุบัติเหตุ /ครูให้
ความรูเ้รื่องการเดนิทางโดยการขบั
ขี่รถจักรยานยนต์ และซ้อนท้าย
ดว้ยความปลอดภยั  แบ่งกลุ่มแสดง
ความคิดเห็น   นําเสนอหน้าชัน้  
สรปุ 
สงัคมศึกษา 
เ หมือน เ รื่ อ ง ขับ ขี่ ร ถ จัก ร ย าน
ปลอดภยั (ดูวดิทีศัน์พฤตกิรรมการ
ขบัขี่จกัรยานยนต์ที่อาจทําให้เกิด
อุบตัเิหตุ  ศกึษาใบความรูเ้กี่ยวกบั 
พรบ.จราจรทางบก และพฤตกิรรม
ที่ต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย  
สรปุความรู)้ 
ศิลปะ 
จบักลุ่มคิดบทละคร  เกี่ยวกบัการ
ขบัขี่และซ้อนท้ายรถจกัรยานยนต ์ 
นํามาแสดงในชัว่โมงถดัไป 
สขุศึกษา/พลศึกษา 
สนทนาสาเหตุอุบัติเหตุ วิธีการ
ป้องกนั/แบ่งกลุ่มแสดงความคดิเหน็
เรื่องการสูญเสีย สํารวจการเกิด
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การเดินเท้าปลอดภยั การข่ีจกัรยานปลอดภยั 
การขบัข่ีและการซ้อนท้าย

รถจกัรยานยนต ์

ปฏบิตัติามกฏหมาย/สรา้งขอ้ตกลง 
ภาษาองักฤษ 
ดูภาพจกัรยาน  บอกคําศพัท์ส่วน
ต่างๆอ่านออกเสยีง 

อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก สม า ชิ ก ใ น ก ลุ่ ม 
นําเสนอแนวทางลดอุบตัเิหตุ 
วิทยาศาสตร ์
ชมวดิทีศัน์เกี่ยวกบัอุบตัิเหตุที่เกิด
จากการซ้อนท้ายจกัรยานยนต์ หา
ขอ้สรุปว่าเกดิจากอะไร  สาเหตุเกดิ
จากสิ่งใด  มีอะไรมาเกี่ยวข้องใน
การ เกิด เห ตุนั ้น   สืบค้นข้อมูล
เพิ่ม เ ติม นํ าม าจัดผัง ค ว ามคิด  
นํ า เ สนอห น้ าชั ้น ส รุ ป ว่ า ถ้ า ไ ม่
ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุต้องทํา
อยา่งไร 
ภาษาองักฤษ 
สนทนาเกี่ยวกบัการขบัขี/่ซอ้นทา้ย  
ฝึกพดูประโยคขอรอ้ง  เช่น  slowly 
please please stop here แสดง
บทบาทสมมต ิ

 

3. การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

โรงเรยีนได้มกีารจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตร โดยการจดัทําสนามจราจรจําลองภายในบรเิวณ

โรงเรยีนเพือ่ใชเ้ป็นแหล่งเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีนในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน จดัทีจ่อดรถจกัรยาน

ของเดก็นักเรยีน นอกจากน้ียงัไดม้กีารสํารวจจุดเสีย่งโดยคณะครู นักเรยีนและกรรมการสถานศกึษา 

และไดเ้ชญิเจา้หน้าทีต่ํารวจมาใหค้วามรูน้กัเรยีนในระดบัชัน้ ป.1-6 เรือ่งการขบัขีร่ถตามกฎจราจร 

4. การจดัมาตรการและระบบในโรงเรยีน 

โรงเรยีนไดม้กีารจดัมาตรการและระบบในโรงเรยีน โดยการจดัระบบการเดนิทางกลบับา้นของ

นักเรียนด้วยการจดัแถวเด็กเพื่อเดินทางกลบับ้านแยกตามวิธีการเดินทางกลบับ้านของเด็ก มกีาร

จดัระบบการจราจรในโรงเรยีนโดยการกําหนดทางเขา้ออกทีช่ดัเจน และในปีการศกึษา 2556 ไดม้กีาร

จดัลูกเสอือาสาจราจรเพื่อปฏบิตัิหน้าที่ทุกวนัที่ประตูด้านหน้าและด้านหลงัโรงเรยีนโดยมคีุณครูคอย

ควบคุม รวมถงึการจดัทาํไฟกระพรบิตัง้บรเิวณทีล่กูเสอือาสาจราจรปฏบิตังิานบรเิวณประตูดา้นหน้าและ

ดา้นหลงั  
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5. ผลลพัธจ์ากการดาํเนินงานของโรงเรยีน 

นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัในการเดนิทางเพิม่ขึน้จากการประเมนิผลตาม

แผนการจดัการเรยีนรู ้นอกจากน้ีครไูดส้งัเกตเหน็วา่นกัเรยีนมพีฤตกิรรมทีเ่ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการ

เดนิทางมาโรงเรยีนและกลบับา้นมากขึน้ 

6. ปจัจยัความสาํเรจ็ 

ผูบ้รหิารแมจ้ะเพิง่เขา้มารบัตําแหน่งใหมแ่ต่กใ็หค้วามสาํคญัและมกีารมอบหมายใหค้รแูกนนํา

เป็นผูร้บัผดิชอบโครงการ ครแูกนนํามคีวามตัง้ใจทีจ่ะดาํเนินงานตามโครงการแมว้า่จะมขีอ้จาํกดัหลาย

อยา่ง 

7. ปญัหาอุปสรรค 

ครูมภีาระงานทีม่าก เน่ืองจากครู 1 คนสอนหลายวชิา / หลายสายชัน้ ทําใหเ้ป็นอุปสรรคต่อ

การออกแบบแผนการจดัการเรยีนรู้ นอกจากน้ีครูยงัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัในการ

เดินทางน้อย ทําให้แผนการจดัการเรียนรู้ที่โรงเรียนจดัทํายงัไม่สอดคล้องกบัเป้าหมายเรื่องความ

ปลอดภยัในการเดนิทางของนกัเรยีนมากนกั 

 

ผลการดาํเนินงานโรงเรียนสนัป่าตอง (สวุรรณราษฎรวิ์ทยาคาร) 

1. สถานการณ์การเดนิทางของนกัเรยีน 

โรงเรยีนสนัปา่ตอง (สุวรรณราษฎรว์ทิยาคาร) เป็นโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่ ตัง้อยู ่ 
หมู่ที ่10 ตําบลยุหว่า อําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ดา้นหน้าตดิ ถนนสายเชยีงใหม่-ฮอด ในปี
การศกึษา 2555 มนีกัเรยีน 981 คน นกัเรยีนสว่นใหญ่เป็นนกัเรยีนมาจากหลายทอ้งทีซ่ึง่อยูห่า่งไกลจาก
โรงเรยีน นกัเรยีนจะเดนิทางโดยการใชพ้าหนะทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ การเดนิทางโดยการโดยสารรถยนต ์
รถรบั-ส่งนักเรยีนรายเดอืน รถยนต์รบั-ส่งโดยผูป้กครอง รถยนต์โดยสารประจําทาง รถจกัรยานยนต ์
รถจกัรยาน และเดนิเทา้ ดงัน้ี 

 

วธิกีารเดนิทาง จาํนวน(คน) 

จกัรยาน 1 

จกัรยานยนต ์ 145 

รถยนต ์(รถเก๋ง,ปิคอพั,รถตู)้ 334 
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วธิกีารเดนิทาง จาํนวน(คน) 

รถรบั-สง่นกัเรยีน 478 

รถประจาํทาง 15 

เดนิเทา้ 7 

รวม 980 (ขาดขอ้มลู 1 คน) 
  

2. การจดัแผนการจดัการเรยีนรู ้

โรงเรยีนสนัปา่ตอง(สวุรรณราษฎณ์วทิยาคาร) ไดจ้ดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งความ

ปลอดภยัในการเดนิทาง โดยบรูณาการเขา้กบัสาระวชิา ทัง้น้ีไดแ้บ่งการดาํเนินงานตามสายชัน้ ไดแ้ก่ 

สายชัน้อนุบาล สายชัน้ประถมศกึษาปีที ่1–6 โดยแต่ละสายชัน้จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยมเีน้ือหา 

3 เรือ่งยกเวน้สายชัน้อนุบาลทีท่าํเน้ือหารวมๆเรือ่งความปลอดภยัในการเดนิทาง และมรีายละเอยีดของ

เรือ่งการเดนิขา้มถนน สญัญานไฟ และการโดยสารรถ ดงัน้ี 

 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้อนุบาล 
ความปลอดภยัในการเดินทาง (6 ชม.) 

กิจกรรมเคล่ือนไหว
และจงัหวะ 

ทาํทา่ประกอบเพลงอยา่งอสิระ“เพลงเดนิ เพลงตาํรวจจ๋า เพลงอยา่เหมอ่มอง เพลงจะ
ขา้มถนน” 

กิจกรรมกลางแจ้ง เลน่เกมสญัญาณไฟจราจร 
กิจกรรมเกมการศึกษา เลน่เกมสงัเกตรายละเอยีดของภาพ หาสว่นประกอบของภาพมาต่อใหส้มบรูณ์ 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

ใหอ้าสาสมคัรออกมาเลา่ประสบการณ์การปฏบิตัตินในการขึน้-ลงรถยนต ์รถรบัสง่
นกัเรยีน รถจกัรยานยนต ์เลน่บทบาทสมมตเิกีย่วกบัการปฏบิตัตินในการโดยสารทีไ่ม่
ถกูวธิแีละถกูวธิ ี

กิจกรรมสร้างสรรค ์
สนทนาซกัถามเกีย่วกบัการโดยสารรถยนตใ์หป้ลอดภยัหรอืซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนต์
ใหป้ลอดภยั วาดภาพตามจนิตนาการขณะทีต่นเองกาํลงัโดยสารรถยนต ์จกัรยานยนต ์
นําผลงานมาเล่าใหค้รแูละเพือ่นฟงั 

กิจกรรมเสรี 

เตรยีมสือ่ของเล่นเพือ่ใหเ้ดก็เลอืกเลน่ตามความสนใจ 4 มมุ 
1) ของเล่นจาํลองเกีย่วกบัการเดนิทาง 
2) บลอ็กไมร้ปูทรงต่างๆ 
3) เลโกร้ปูทรงต่างๆ 
4) ดนิน้ํามนั กระดาษแขง็ หรอืจานรองป ัน้ 
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ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป.1  
การเดินอย่างปลอดภยั เคร่ืองหมายและสญัญาณจราจร การโดยสารรถ 

ภาษาไทย 
พดูแสดงความคดิเหน็ในการเดนิ
อยา่งปลอดภยั อ่านชื่อเครือ่งหมาย
จราจร เขยีนชื่อเครือ่งหมายจราจร
และแต่งประโยค 
สขุศึกษาและพลศึกษา 
สนทนา เลา่ประสบการณ์ วเิคราะห์
ขา่วเกีย่วกบัอุบตัเิหตุ และสรปุวธิกีาร
ป้องกนั และปฎบิตัตินเพือ่ใหเ้กดิ
ความปลอดภยัในการเดนิทางเทา้ 
ศิลปะ 
เลน่เกม ดภูาพการขา้มถนนและ
แสดงความคดิเหน็ รอ้งเพลงขา้ม
ถนนและคดิทา่ประกอบเพลง 

การงาน 
สบืคน้เครือ่งหมายจราจร จาก
อนิเตอรเ์น็ต และใชโ้ปรแกรมในการ
วาดภาพเครือ่งหมาย 
ภาษาองักฤษ 
สนทนาสิง่ทีพ่บเหน็บนทอ้งถนนและ
เรยีนรูค้าํศพัทเ์ป็นภาษาองักฤษ 
 

สงัคมศึกษา 
มารยาทในการขึน้-ลงรถ 

 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป.2  

เคร่ืองหมายและสญัญาณจราจร 
การโดยสารยานพาหนะประเภท

ต่างๆอย่างปลอดภยั 
กฎ ระเบียบ วินัยในการโดยสารรถ 

สงัคมศึกษา 
สนทนาถงึความสาํคญัของการปฏบิตัิ
ตามป้ายสญัญาณจราจรและฝึก
ปฏบิตัติามป้ายสญัญาณ 
ศิลปะ 
เลน่เกมทาํตามคาํสัง่เกีย่วกบัท่าทาง
การใชร้ถ อ่านเน้ือเพลง รอ้งเพลงและ
คดิทา่ทางประกอบ สนทนา
ความหมายของเพลงเกีย่วกบัวธิกีาร
ขา้มถนนทีถ่กูตอ้ง 
คณิตศาสตร ์
วดัความยาวและคาดคะเนความยาว
ของป้ายจราจร 
การงาน 
สนทนาเกีย่วกบัความหมายและ
วธิกีารทาํป้ายจราจร แบง่กลุม่ให้
นกัเรยีนประดษิฐป้์ายจราจร 
 

ภาษาองักฤษ 
ใหน้กัเรยีนดยูานพาหนะจาํลอง ซกัถาม
วา่เคยเหน็ไหม ใหน้กัเรยีนออกมาหยบิ
บตัรคาํศพัทเ์กีย่วกบัยานพาหนะ อ่าน
ออกเสยีง สนทนาเกีย่วกบัความหมาย 
สขุศึกษา 
ทบทวนเครือ่งหมายและสญัญาณจราจร  
มารยาทในการโดยสารรถยนต ์ รถ
ประจาํทาง  รถจกัรยานยนตค์รนํูา
เครือ่งหมายและสญัญาณจราจรไปวาง 
บรเิวณสนามหญา้ กาํหนดสถานการณ์
นกัเรยีนปฏบิตัติาม และรว่มกนัสรปุ 

ภาษาไทย 
เขยีนตามคาํบอกเกีย่วกบัสญัญาณ
จราจร ทาํใบงาน  จบัคูเ่ครือ่งหมาย
และสญัญาณป้ายจราจร  กบั  วธิี
ปฏบิตัสิงัคม รว่มกนัสนทนาเกีย่วกบั
กฎ ระเบยีบ วนิยั และการปฏบิตัติน
ในการโดยสารยานพาหนะ ศกึษาใบ
ความรู ้สรปุ และเขยีนบรรยายภาพ 
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เคร่ืองหมายและสญัญาณจราจร 
การโดยสารยานพาหนะประเภท

ต่างๆอย่างปลอดภยั 
กฎ ระเบียบ วินัยในการโดยสารรถ 

วิทยาศาสตร ์
โครงงานสบืคน้ขอ้มลูเรือ่งสญัลกัษณ์ 
เครือ่งหมายจราจร 
 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป.3  
ความปลอดภยัในการโดยสารรถ

และขบัข่ีรถจกัรยาน 
เคร่ืองหมายและสญัญาณจราจร 

กฎ ระเบียบ วินัยจราจรท่ีควร
ทราบ 

สงัคมศึกษา 
ใหน้กัเรยีนเลา่เรือ่งการโดยสารสรถ
รบั-สง่ของนกัเรยีน นําเสนอแนวทาง
ในการโดยสารรถรบั-สง่อยา่งมี
มารยาททีม่ ีครแูละนกัเรยีนรว่มกนั
สรปุ เขยีนผงัความคดิ 
สขุศึกษา 
นํารปูและขา่วเกีย่วกบัอุบตัเิหตุจาก
การขีจ่กัรยานใหน้กัเรยีนดแูละรว่ม
แสดงความคดิเหน็ ใหน้กัเรยีน
ออกมาเลา่ประสบการณ์  แบง่กลุม่
ศกึษาใบความรูเ้รือ่งขอ้ควรปฏบิตัใิน
การขีจ่กัรยาน ทาํใบงาน ใหต้วัแทน
มานําเสนอ สรุปความรูแ้ละให้
นกัเรยีนจดัทาํแผน่พบั 

ภาษาไทย 
-นําป้ายมาใหน้กัเรยีนด ูสนทนา
แลกเปลีย่นความเหน็ แบง่กลุม่ฝึกอ่าน
ความหมาย สง่ตวัแทนมาอ่านหน้าหน้อง 
เขยีนคาํอ่านและรว่มกนัสรปุ 
-ครทูบทวนการอ่านสญัญาณไฟจราจร
และความหมาย แบง่กลุม่ศกึษาใบ
ความรู ้สง่ตวัแทนนําเสนอหน้าชัน้และ
แสดงบทบาทสมมต ิรว่มกนัสรุปและทาํ
ใบงาน 
ภาษาองักฤษ 
สนทนาถงึการเดนิทางบนทอ้งถนนวา่
เคยพบเหน็ป้าย สญัลกัษณ์อะไรบา้ง 
ดปู้ายเครือ่งหมายจราจรและอภปิราย
ความหมาย อ่านคาํภาษาองักฤษจาก
บตัรคาํทีเ่กีย่วกบัป้าย แบง่กลุม่เลน่เกม 
Road fun และใหน้กัเรยีนทาํใบงาน 
คณิตศาสตร ์
วดัความยาวและคาดคะเนความยาว
ของป้ายจราจร 
การงาน 
ประดษิฐป้์ายจราจร สนทนาเกีย่วกบั
ความหมายของป้าย 

ศิลปะ 
เลน่เกมทาํตามคาํสัง่โดยใชภ้าษา
ทา่ทางอ่านเน้ือเพลง รอ้งเพลงและคดิ
ทา่ทางประกอบ สนทนาความหมาย
ของเพลงเกีย่วกบัวธิกีารขา้มถนนที่
ถกูตอ้ง 

 

 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป. 4 
การเดินทางไป-กลบัระหว่างบ้าน

และโรงเรียน 
เคร่ืองหมายและสญัญาณจราจร กฎ ระเบียบ วินัยจราจรของผูข้บัข่ี 

สงัคมศึกษา 
กาํหนดประเดน็ในการเกบ็ขอ้มลู

การงาน 
สนทนาเกีย่วกบัการเดนิทางระหวา่ง

สขุศึกษา 
แบง่กลุม่ใหน้กัเรยีนวเิคราะหข์า่ว
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การเดินทางไป-กลบัระหว่างบ้าน
และโรงเรียน 

เคร่ืองหมายและสญัญาณจราจร กฎ ระเบียบ วินัยจราจรของผูข้บัข่ี 

เกีย่วกบัการเดนิทางมาโรงเรยีนของ
นกัเรยีนชัน้ ป. 4 และใหน้กัเรยีนไป
เกย็ขอ้มลูและจดัทาํรายงานการ
เดนิทางมาโรงเรยีนของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 4 
คณิตศาสตร ์
ใหน้กัเรยีนรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั 
ระยะทางและพาหนะทีใ่ชใ้นการ 
เดนิทางมาโรงเรยีนของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 4และจดัทาํเป็น
แผนภมูแิทง่ 
ศิลปะ 
วาดภาพระบายสแีผนทีก่ารเดนิทาง
มาโรงเรยีนของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที4่ 
วิทยาศาสตร ์
แบง่กลุม่นกัเรยีนเกบ็ขอ้มลูการ
เดนิทางมาโรงเรยีนตามแบบบนัทกึ
ศกึษาและทาํความเขา้ใจขอ้มลู 
สรปุและระบุขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา
เพือ่นําไปใชใ้นการเดนิทางที่
ปลอดภยั วเิคราะหพ์ฤตกิรรมของ
ตนเองและเพือ่นๆทีม่คีวามสอดคลอ้ง
กบัขอ้มลูทีไ่ดศ้กึษา 

บา้นมาโรงเรยีน พบเหน็ป้าย 
สญัลกัษณ์อะไร แบง่กลุม่ใหน้กัเรยีน
ประดษิฐป้์ายจากวสัดุเหลอืใช ้
ภาษาต่างประเทศ 
นกัเรยีนดรูปูและรว่มสนทนาถงึ
ความหมายของสญัลกัษณ์เครือ่งหมาย
ป้ายจราจร ฝึกการออกเสยีงคาํศพัท ์
กลุม่คาํ ประโยคทีถ่ามเกีย่วกบั
สญัลกัษณ์เครือ่งหมายป้ายจราจร แสดง
บทบาทสมมตฝึิกถาม – ตอบเลยีนแบบ
บทสนทนา 
 

เกีย่วกบัอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากการดื่มสรุา
นําเสนแ และจดัทาํเป็นสมดุขา่ว 
ภาษาไทย 
นําขา่วทีเ่รยีนจากวชิาสขุศกึษามา
แสดงความเหน็ เขยีนคาํขวญัรณรงค์
เรือ่งความปลอดภยัในการเดนิทาง 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป.5 
ความปลอดภยัในการสญัจรบน

ถนน (6 ชม.) 
สญัญาณจราจรท่ีใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั (8 ชม.) 

อบุติัเหตแุละการสญูเสีย (12 ชม.) 

ศิลปะ (1 ชม.) 
ฟงัเพลงขา้มถนน สนทนาถามตอบ
เพือ่นําเขา้สูเ่น้ือหา ฝึกรอ้งเพลงขา้ม
ถนน ใหน้กัเรยีนบอกวา่เพลงน้ี
ตอ้งการสือ่อะไรใหก้บัผูฟ้งัและสรปุ
ความรู ้
ภาษาไทย (2 ชม.) 
นําภาพใหน้กัเรยีนด ูสนทนาซกัถาม
ความเหน็เรือ่งการขา้มทางมา้ลาย
และสะพานลอย คดัลายมอืเพลงขา้ม

คณิตศาสตร ์(2 ชม.) 
สนทนาซกัถามการเดนิทางของ
นกัเรยีนวา่เคยเหน็ป้ายสญัลกัษณ์
หรอืไม ่ใหน้กัเรยีนยกตวัอยา่งป้าย 
ครใูหน้กัเรยีนดลูกัษณะป้ายอธบิายวา่
ม ี2 ประเภท และสนทนาถงึรปูรา่ง
ลกัษณะป้าย แบง่กลุม่จดัทาํ
เครือ่งหมายจราจร 
สงัคมศึกษา (2 ชม.) 
ดเูครือ่งหมายจราจรแบบต่างๆ 

คณิตศาสตร ์(2 ชม.) 
การเขยีน-อ่านสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ 
โดยการสาํรวจสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ
จากการเดนิทางบนถนน แยกตาม
อาย ุนําเสนอเป็นแผนภมูแิทง่ 
ภาษาองักฤษ (2 ชม.) 
Accident and wastage 
สงัคมศึกษา (2ชม.) 
ดภูาพอุบตัเิหตุ อภปิรายสาเหตุ 
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ความปลอดภยัในการสญัจรบน
ถนน (6 ชม.) 

สญัญาณจราจรท่ีใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั (8 ชม.) 

อบุติัเหตแุละการสญูเสีย (12 ชม.) 

ถนน 
สงัคมศึกษา (2 ชม.) 
นําภาพคนขา้มทางมา้ลายและ
สะพานลอยใหน้กัเรยีนดแูละอภปิราย
แสดงความคดิเหน็ ใหอ้าสาสมคัร
ออกมาเลา่ประสบการณ์การขา้มถนน
ตรงสะพานลอย แบง่กลุม่ศกึษาใบ
ความรูเ้กีย่วกบัวธิปีฏบิตัตินในการ
ขา้มสะพานลอยและขา้มถนนตรงทาง
ขา้มมา้ลาย ฝึกแสดงบทบาทสมมติ
นําเสนอหน้าชัน้ นํานกัเรยีนไปดทูาง
มา้ลายหน้าโรงเรยีน รว่มกนัอภปิราย
และสรปุ 
ภาษาองักฤษ (1 ชม.) 
นําภาพคนขา้มทางมา้ลายและ
สะพานลอยใหน้กัเรยีนด ูสนทนา
ถาม-ตอบ ถามคาํศพัทภ์าษาองักฤษ
ของคาํวา่ ทางมา้ลายและสะพานลอย 
คน้หาความหมายของคาํศพัทท์ี่
กาํหนด สุม่นกัเรยีนออกมานําเสนอ 
ฝึกพดูประโยคแนะนําในการขา้ม
ถนนทีส่ะพานลอยหรอืตรางทางมา้
ลาย 

อภปิรายซกัถาม แบง่กลุม่ศกึษาป้าย
จราจรและสญัลกัษณ์มอืจราจร ฝึก
ปฏบิตัติามเครือ่งหมายและสญัญาณ
มอื นําเสนอหน้าชัน้เรยีน สรปุผลดี
และผลเสยีของการปฏบิตัแิละไม่
ปฏบิตัติามเครือ่งหมายจราจรและ
สญัญาณมอื อภปิรายต่อถงึหน้าที่
พลเมอืงทีต่อ้งปฎบิตัติามกฎเพื่อ
ความปลอดภยั 
ภาษาองักฤษ (2 ชม.) 
นําภาพสญัลกัษณ์จราจรใหน้กัเรยีนด ู
อภปิรายซกัถาม ใหน้กัเรยีนคน้หา
ความหมายของคาํศพัทแ์ละเขยีนไว้
ใตภ้าพ สุม่นกัเรยีนออกมานําเสนอ 
อ่านคาํศพัทฝึ์กวาดภาพและเขยีน
คาํศพัท ์
ภาษาไทย (2 ชม.) 
นําภาพเครือ่งหมายและสญัลกัษณ์
จราจรใหน้กัเรยีนด ูสนทนาซกัถาม
และแสดงความคดิเหน็วา่เครือ่งหมาย
มปีระโยชน์อยา่งไร ใหน้กัเรยีนดู
หนงัสอืพมิพ ์อ่านบทความเกีย่วกบั
การเกดิอุบตัเิหตุ อภปิรายสาเหตุของ
อุบตัเิหตุ แบง่กลุม่คุยเกีย่วกบัขอ้ด-ี
ขอ้เสยีในการปฏบิตัติามเครือ่งหมาย 
เขยีนเรือ่งตามจนิตนาการ 

ความสญูเสยีและการป้องกนั 
แบง่กลุม่ศกึษาใบความรู ้จดัทาํผงั
ความคดิเกีย่วกบัการป้องกนัอุบตัเิหตุ 
นําเสนอผงัความคดิ แสดงบทบาท
สมมต ิสรปุการป้องกนัอุบตัเิหตุ 
สขุศึกษา (2 ชม.) 
ชมวดิโีอคลปิ อภปิรายการเกดิ
อุบตัเิหตุ แบง่กลุม่อภปิรายและ
วเิคราะหส์าเหตุ ผลเสยี และวธิรการ
ปฏบิตัตินเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ นํา
ขอ้มลูมานําเสนอ สรปุและจดัทาํ
แผนผงัความคดิ 
วิทยาศาสตร ์(2 ชม.) 
แรงเสยีดทาน 

 

ตารางสรปุแผนการจดัการเรยีนรูร้ะดบัชัน้ ป.6 
เคร่ืองหมายและสญัญาณจราจร การขบัข่ีจกัรยาน การโดยสารยานพาหนะ 
สงัคมศึกษา 
-นําภาพอุบตัเิหตุใหน้กัเรยีนดแูละ
ชวนสนทนา สุม่นกัเรยีนมาเลา่
ประสบการณืในการเดนิทาง ซกัถาม
นกัเรยีนเกีย่วกบัสญัลกัษณ์ทีพ่บเหน็ 
แบง่กลุม่นกัเรยีนสบืคน้เครือ่งหมาย
และป้ายตามประเภท และสง่ตวัแทน

สขุศึกษา 
-สอบถามนกัเรยีนวา่ใครขีจ่กัรยาน
เป็น แนะนําวธิกีารปฏบิตัตินในการ
ขบัขีจ่กัรยานทีถ่กูตอ้ง ศกึษาใบ
ความรู ้นําเสนอหน้าชัน้และสรปุ
ความรู ้
-สอบถามนกัเรยีนวา่ทราบกฎจราจร

สขุศึกษา 
-ดภูาพอุบตัเิหตุจากการขบัขี่
รถจกัรยานยนต ์วเิคราะหส์าเหตุ 
แบง่กลุม่บอกพฤตกิรรมในการขบัขีท่ี่
ไมป่ลอดภยั ศกึษาใบความรู ้วธิกีาร
ปฏบิตัตินเพื่อความปลอดภยัในการ
ขบัขี ่
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เคร่ืองหมายและสญัญาณจราจร การขบัข่ีจกัรยาน การโดยสารยานพาหนะ 
กลุม่มารายงานหน้าชัน้ 
-ครทูบทวนเรื่องเครือ่งหมายทีเ่คย
เรยีนมา ซกัถามเกีย่วกบัเครือ่งหมาย
บนพืน้ถนน แบ่งกลุม่ใหน้กัเรยีน
ศกึษาเสน้ทางการใชร้ถใน
ชวีติประจาํวนัแลว้รวบรวม
เครือ่งหมายบนพืน้ถนน สง่ตวัแทน
มานําเสนอหน้าชัน้ 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
-สนทนาเกีย่วกบัการเดนิทางและ
เครือ่งหมายจราจรทีรู่จ้กั ศกึษาใบ
ความรู ้สรปุและนําเสนอหน้าชัน้ 
-นกัเรยีนเลา่ประสบการณ์ สาธติการ
แสดงสญัญาณจราจร และฝึก
ปฏบิตักิารใชส้ญัญาณจราจร 
ภาษาองักฤษ 
-บอกเครือ่งหมายจราจรเป็น
ภาษาองักฤษ อ่านออกเสยีงและแต่ง
ประโยคเกีย่วกบัเครือ่งหมายจราจร 
 

สาํหรบัผูข้บัขีจ่กัรยานหรอืไม ่
แบง่กลุม่ศกึษาใบความรู ้นําเสนอ
หน้าชัน้และรว่มกนัสรปุ 
-ดภูาพอุบตัเิหตุการการขบัขีจ่กัรยาน
และวเิคราะหส์าเหตุ แบง่กลุม่บอก
พฤตกิรรมทีไ่มป่ลอดภยัและนําเสนอ
หน้าชัน้ ศกึษาใบความรูแ้ละทาํใบ
กจิกรรม 
ภาษาองักฤษ 
ดภูาพรถจกัรยาน คน้ตาํศพัทข์อง
สว่นต่างๆเป็นภาษาองักฤษ ศกึษาใบ
ความรู ้Diagram bicycle จบัคูถ่าม
ตอบ สุม่นําเสนอหน้าชัน้ 
ภาษาไทย 
-อ่านจบัใจความสาํคญัเรือ่งการขบัขี่
จกัรยานและ พรบ.การจราจรทางบก  
-นกัเรยีนเลา่ประสบการณ์ในการขบั
ขีจ่รัยานทีไ่มป่ลอดภยั อภปิรายแสดง
ความเหน็ ศกึษาใบความรู ้จดัทาํป้าย
ประกาศ 
 

-ดภูาพอุบตัเิหตุจากการโดยสาร
รถยนต ์วเิคราะหส์าเหตุ แบ่งกลุม่
บอกพฤตกิรรมในการขบัขีท่ีไ่ม่
ปลอดภยั ศกึษาใบความรู ้วธิกีาร
ปฏบิตัตินเพื่อความปลอดภยัในการ
โดยสารรถยนต ์
-ดภูาพการโดยสารรถประจาํทางไม่
ปลอดภยั วเิคราะหว์า่หากปฏบิตัิ
ดงักลา่วจะเกดิอะไร แบง่กลุม่บอก
พฤตกิรรมการโดยสารรถไมป่ลอดภยั 
ศกึษาใบความรูเ้รือ่งการโดยสารรถ
ประจาํทาง 
ภาษาองักฤษ 
สนทนาวธิกีารเดนิทางทาโรงเรยีน 
คาํศพัทภ์าษาองักฤษเกีย่วกบั
ยานพาหนะ จบัคูน่กัเรยีนถาม-ตอบ
เกีย่วกบัการเดนิทางมาโรงเรยีน 
ภาษาไทย 
แต่งกลอนสภุาพเกีย่วกบัการโดยสาร
ยานพาหนะทีถู่กตอ้งปลอดภยั 
คณิตศาสตร ์
ฝึกการเขยีนและอ่านทศิ ศกึษาและ
ฝึกวธิกีารอ่าน การอธบิายเสน้ทาง
การเดนิทาง เขยีนแผนที ่แสดง
เสน้ทางการเดนิจากบา้นมาโรงเรยีน
โดยคาํนึงถงึความปลอดภยั 

 

3. การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

โรงเรียนได้มีการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องความ

ปลอดภยัภายในโรงเรยีนใหแ้ก่นักเรยีน เช่น ทางมา้ลาย ป้ายสญัลกัษณ์จราจรต่างๆ โรงเรยีนได้จดั

ระเบยีบรถรบัสง่ดา้นหลงัโรงเรยีน โดยจดัพืน้ทีจ่อดทีช่ดัเจนและเป็นระเบยีบ   

 

4. การจดัมาตรการและระบบในโรงเรยีน 

โรงเรยีนมกีารจดัระบบการกลบับา้นของเดก็ทีก่ลบัโดยรถรบั-สง่โดยใหเ้ดก็รออยูใ่นบรเิวณ

โรงเรยีน และใหค้นขบัรถรบัสง่เขา้มารบัเดก็ในโรงเรยีน 
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5. ผลลพัธจ์ากการดาํเนินงานของโรงเรยีน 

จากการประเมนิผลตามแผนการจดัการเรยีนรู ้ครพูบวา่นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความ

ปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีครูได้สงัเกตเห็นว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่เป็นระเบียบ

เรยีบรอ้ยในการเดนิทางกลบับา้นมากขึน้และลดความเสีย่งในการรอรถรบัสง่ในชว่งเยน็มากขึน้ดว้ย 

6. ปจัจยัความสาํเรจ็ 

ผูบ้รหิารใหค้วามสําคญัและใหค้วามสนใจ มกีารบรหิารจดัการใหม้กีารดําเนินงานในโรงเรยีน

และตดิตามงานอยา่งสมํ่าเสมอ ระบบภายในโรงเรยีนในเรื่องการมคีร ู1 คน สอน 1 ชัน้ ในระดบัประถม

ตน้  และคร ู1 คน สอน 1 วชิา ในระดบัประถมปลายทาํใหค้รมูโีอกาสในการออกแบบการจดัการเรยีนรู้

และดําเนินงานได้จริง  อีกทัง้คณะครูมีความสามารถในการออกแบบหลักสูตร และมีระบบการ

ประสานงานภายในโรงเรยีนทีด่ ีมกีารประชุมกนัอยา่งสมํ่าเสมอจงึทาํใหก้ารพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู้

มคีวามกา้วหน้ามาก  

7. ปญัหาอุปสรรค 

ครูแกนนําทีร่บัผดิชอบมงีานทีต่้องรบัผดิชอบหลายโครงการทําใหม้ภีาระงานที่ค่อนขา้งหนัก 

นอกจากน้ีโรงเรยีนยงัขาดมาตรการและระบบสาํหรบันกัเรยีนทีเ่ดนิทางมาโดยรถรบั-สง่ในช่วงเชา้ทีเ่ดก็

มาโรงเรียน และยงัไม่มีแผนการดําเนินงานที่ชดัเจนกับผู้ประกอบการขบัรถรบั-ส่งแม้ว่าจะมีเด็ก

นักเรยีนจํานวนมากทีเ่ดนิทางมาโรงเรยีนดว้ยรถรบัส่งกต็าม อกีทัง้รถรบั-ส่งทีม่ารบันักเรยีนนัน้รบัส่ง

นกัเรยีนหลายโรงเรยีนจงึเป็นขอ้จาํกดัของโรงเรยีนในการทาํงานรว่มกบัผูป้ระกอบการขบัรถรบั-สง่ 
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บทท่ี 3 

ภาพรวมความก้าวหน้าข้อค้นพบ  ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

1. ความก้าวหน้าโดยรวม 

1.1 การสาํรวจวิธีการเดินทางไปกลบัของนักเรียน 

ทัง้ 4 โรงเรยีน มกีารสาํรวจวธิกีารเดนิทางไปกลบัของนกัเรยีน โดยมลูนิธฯิไดจ้ดัทาํ

เครือ่งมอืสาํรวจการเดนิทางของนกัเรยีน โดยประยกุตแ์นวทางมาจากเครือ่งมอืของศนูยว์จิยั

เพือ่สรา้งเสรมิความปลอดภยัและการบาดเจบ็ในเดก็ และไดเ้พิม่เตมิบางสว่น พบวา่ทุกโรงเรยีน

สามารถดาํเนินงานสาํรวจวธิกีารเดนิทางไปกลบัของนกัเรยีนไดค้อ่นขา้งด ี บางโรงเรยีนไดนํ้า

ขอ้มลูดงักล่าวนําเสนอในรปูแบบ clip วดิโีอ ทาํใหเ้หน็ภาพความเสีย่งของนกัเรยีนไดค้อ่นขา้ง

ชดัมาก ในการนําไปใชต่้อในปีการศกึษาต่อไป พบวา่ม ี 2 โรงเรยีน ทีม่กีารดาํเนินงานต่อเน่ือง

ในการสาํรวจการเดนิทางของนกัเรยีน แต่มกีารสาํรวจทีแ่ตกต่างจากรอบแรก คอื สาํรวจวธิกีาร

เดนิทางโดยยานพาหนะ อาท ิ มาโดยการเดนิเทา้ การขบัขีจ่กัรยาน / จกัรยานยนต ์ มากบั

ผูป้กครอง อาจจะไมม่กีารสาํรวจละเอยีดเหมอืนรอบแรกทีม่ลูนิธฯิใหท้าํ 

ข้อค้นพบเรื่องการสาํรวจวิธีการเดินทางไปกลบัของนักเรียน 

จากการทีโ่รงเรยีนนําแบบสาํรวจวธิกีารเดนิทางไปกลบัของนกัเรยีนไปสาํรวจ ทาํให้

โรงเรยีนไดเ้หน็ถงึความเสีย่งของเดก็ต่อการเดนิทาง โดยเฉพาะครทูีท่าํหน้าทีส่าํรวจ มโีรงเรยีน

ทีนํ่าเสนอขอ้มลูการเดนิทางของนกัเรยีนในรปูแบบ clip วดีโีอ ซึง่พบวา่ เป็นสือ่ทีช่ว่ยขยาย

ความตระหนกัในวงกวา้งไดค้อ่นขา้งด ี อกีทัง้การนําเสนอดว้ย clip วดิโีอ จะชว่ยใหผู้ช้มเหน็ถงึ

พฤตกิรรมการขบัขีห่รอืพฤตกิรรมการเดนิทางไปกลบัของนกัเรยีนทีม่คีวามเสีย่งไดค้อ่นขา้งชดั 

ข้อเสนอแนะต่อการสาํรวจวิธีการเดินทาง 

ในการสาํรวจการเดนิทางไปกลบัของนกัเรยีน โดยสาํรวจเพยีงแคย่านพาหนะทีน่กัเรยีนใช ้

จะทาํใหเ้หน็ขอ้มลูเฉพาะเรือ่งเดยีว แต่หากโรงเรยีนสามารถลงรายละเอยีดของการเดนิทาง

ไดม้ากขึน้ จะชว่ยในการวเิคราะหค์วามเสีย่งไดค้อ่นขา้งชดั เชน่ เดก็เดนิทางมาโดยยานพาหนะ

ต่างๆ ตามลาํพงั หรอื ไม ่ หากมผีูเ้ดนิทางมาดว้ย เป็นการเดนิทางมากบัพีน้่อง เพือ่น หรอื 

ผูป้กครอง รวมถงึระยะทางในการเดนิทางไปกลบับา้นโรงเรยีนของนกัเรยีนมากน้อยแคไ่หน 
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เสน้ทางในการเดนิทางไปกลบับา้นของนกัเรยีนผา่นถนนใหญ่หรอืไม ่หรอืเสน้ทางคดเคีย้ง หรอื

มขีอบทางหรอืไม ่เป็นตน้  

 

1.2 หลกัสตูร 

ทัง้ 4 โรงเรยีน มกีารบรูณาการเรือ่งความปลอดภยัในการเดนิทางเขา้ไปในหลกัสตูร

การเรยีนการสอน โดยบางโรงเรยีนทาํ 3 เรือ่งในแต่ละระดบัชัน้และ บางโรงเรยีนทาํ 1 เรือ่งใน

แต่ละระดบัชัน้ บางโรงเรยีนเหน็วา่ในชว่งทดลองทาํนัน้ การลองทาํ 1 เรือ่งในแต่ละระดบัชัน้นัน้

มคีวามเป็นไปไดม้ากกวา่ เน่ืองจากไมเ่บยีดเวลาการเรยีนของเดก็มากเกนิไป และครสูามารถ

คดิและวางแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดด้กีวา่ หลงัจากการทดลองทาํ 1 เรือ่งแลว้ อาจจะมกีารขยาย

ออกไปเป็น 2 -3 เรือ่งไดต่้อไป เรือ่งทโีรงเรยีนทาํมาก ไดแ้ก่ 1.กฎจราจรและสญัญาณ/

เครือ่งหมายจราจร 2.การเดนิเทา้ 3.การโดยสารรถ  4.การขบัขีร่ถจกัรยาน/จกัรยานยนต ์  5.

อุปกรณ์นิรภยั ในเรือ่งอุปกรณ์นิรภยัพบวา่มเีรือ่งหมวกนิรภยัเพยีงอยา่งเดยีว 

ข้อค้นพบในเรื่องเน้ือหาหลกัสตูร 

เน้ือหา ในเรือ่งเน้ือหาหลกัสตูรนัน้ โดยสว่นใหญ่พอจะจดักลุ่มตามชว่งชัน้ไดด้งัน้ี 

1) ชว่งชัน้อนุบาล สว่นใหญ่จะเน้นไปทีเ่รือ่งป้าย / สญัลกัษณ์จราจรงา่ยๆ การ

เดนิเทา้ การโดยสารรถ 

2) ชว่งชัน้ประถมตน้จะคลา้ยกบัชว่งชัน้อนุบาล คอื สว่นใหญ่จะเน้นไปทีเ่รือ่งป้าย 

/ สญัลกัษณ์จราจรงา่ยๆ การเดนิเทา้ การโดยสารรถ 

3) ชว่งชัน้ประถมปลายเริม่มเีน้ือหาเกีย่วกบักฎจราจร การขบัขี ่ และอุบตัเิหตุสว่น

เรือ่งทีม่เีหมอืนกบัชว่งชัน้อนุบาลและประถมตน้ คอื การเดนิเทา้และการ

โดยสารรถ พบวา่ในชว่งชัน้น้ี เดก็นกัเรยีนจะเริม่ขบัขีร่ถจกัรยานยนต ์แมว้า่จะ

ไมไ่ดข้บัขีม่าโรงเรยีน แต่นกัเรยีนขบัขีใ่นชวีติประจาํวนัจากบา้นไปยงัสถานที่

ต่างๆ เน่ืองจากในต่างจงัหวดั โดยเฉพาะนอกอาํเภอเมอืง ระบบการขนสง่

สาธารณะยงัไมด่เีทา่ทีค่วร ประชาชนรวมถงึเดก็นกัเรยีน จงึมกัเดนิทางโดย

วธิกีารขบัขีร่ถจกัรยานยนต ์

4) ชว่งชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ในชว่งชัน้น้ี จะไมม่เีรือ่งการเดนิเทา้ เรือ่งทีม่ี

เหมอืนกบัชว่งชัน้ประถมปลาย คอื เรือ่งกฎจราจรการขบัขีอุ่บตัเิหตุ และ การ
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โดยสารรถ เรือ่งทีม่เีพิม่มาจากชว่งชัน้อื่น คอื ลกูเสอืจราจร และ การปฐม

พยาบาล  

 

ข้อค้นพบในเรื่องวิธีการจดัการเรียนรู ้

‐ จากการออกแบบแผนการจดัการเรยีนรู ้ พบวา่ทุกโรงเรยีนจะมแีนววธิกีารจดัการ

เรยีนรูท้ีส่รปุได ้ดงัน้ี 

● ขัน้เกริน่นํา / นําเขา้สูบ่ทเรยีน 

 เทคนิค - ชวนคุย (สนทนา ซกัถาม) และใหน้กัเรยีนเล่าหน้าชัน้ 

  -ใชส้ือ่ (clip/ภาพขา่ว) และใหน้กัเรยีนแสดงความเหน็ / ชวนวเิคราะห ์

  สาเหตุ 

●ขัน้เน้ือหา 

 เทคนิค -ใบความรู ้/ ครอูธบิายความรูท้ีต่อ้งการใหน้กัเรยีนรู ้

  - ใบงาน (ใบงานทาํในหอ้งเรยีน , ใบงานใหไ้ปสงัเกต/สาํรวจนอก 

  หอ้งเรยีน)และนําเสนอ 

  - กจิกรรม (เพลง / เกม / วาดรปู / ประดษิฐ)์ 

●ขัน้สรปุ 

 เทคนิค ครแูละนกัเรยีน รว่มกนัสรปุสิง่ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูต้ามหวัขอ้นัน้ๆ 

●ขัน้ต่อยอด  

 เทคนิค นกัเรยีนขยายผลความรูสู้ผู่อ้ ื่น (สือ่รณรงค ์, พีส่อนน้อง) 

 

โรงเรยีนสว่นใหญ่จะจดัการเรยีนรูต้ ัง้แต่ขัน้เกริน่นํา ไปจนถงึขัน้สรปุ มเีพยีง 1 

โรงเรยีนทีไ่ปสูข่ ัน้ต่อยอด โดยใหพ้ีนํ่าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าสอน/เผยแพรใ่หรุ้น่น้องไดร้บัรู ้

ซึง่พีไ่ดอ้อกแบบกจิกรรมดว้ยตวัเอง การจดัการเรยีนรูท้ีไ่ปจนถงึขัน้ต่อยอดจะชว่ยให้

นกัเรยีนมคีวามสนุก สนใจ และเรยีนรูใ้นเน้ือหาทีเ่รยีนไดด้กีวา่  

 

ข้อค้นพบในเร่ืองระบบการออกแบบการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนท่ี

ส่งผลต่อการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
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ระบบการแบ่งภารกจิครใูนโรงเรยีน โรงเรยีนทัง้ 4 โรง มรีะบบการแบ่งภารกจิ

ครใูนโรงเรยีนทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สง่ผลต่อการบรูณาการหลกัสตูร ดงัน้ี 

1) โรงเรยีนทีม่รีะบบการสอนแบบที ่คร ู 1 คนสอน 1 สายชัน้ การวางแผนการบรูณา

การเรือ่งความปลอดภยัเขา้ไปในหลกัสตูรนัน้ ครแูต่ละสายชัน้จะคดิแยกแต่ละสาย

ชัน้ซึง่พบวา่การคดิแบบแยกสายชัน้มขีอ้ด ี คอื ชว่ยใหเ้น้ือหาและวธิกีารมคีวาม

ชดัเจนมากขึน้ มกีารเรยีงลาํดบัวชิาทีต่อ้งเริม่ก่อน เริม่หลงั การวางแผนคอ่นขา้ง

รอบคอบ และคาดหวงัผลไดค้อ่นขา้งด ี การจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละสาระและแต่ละ

สายชัน้จะไมค่อ่ยซํ้าซอ้นกนั แต่ขอ้เสยี คอื การเชื่อมโยงระหวา่งสายชัน้จะน้อย  

2) โรงเรยีนทีม่รีะบบการสอนแบบที ่ คร ู 1 คนสอนหลายสายชัน้/หลายวชิา การ

วางแผนบรูณาการเรือ่งความปลอดภยัเขา้ไปในหลกัสตูรนัน้ ครจูะคดิรว่มกนัเป็น

ชว่งชัน้ ทัง้น้ีขอ้ดขีองการคดิเป็นชว่งชัน้ คอื ครสูามารถคดิทเีดยีว และนําไปใชไ้ด้

ทัง้ 3 สายชัน้ ในขณะทีข่อ้เสยี คอื การเชื่อมโยงในสายชัน้ตวัเองจะน้อย บางครัง้

อาจมวีธิกีารสอนทีซ่ํ้าซอ้น โดยเฉพาะในวชิาเดยีวกนัแต่คนละสายชัน้ และ การ

สอนจะไมร่อ้ยเรยีง อกีทัง้ครไูมส่ามารถลงรายละเอยีดในแผนการจดัการเรยีนรู้

ไดม้ากนัน้ เน่ืองจากตอ้งคดิกบัหลายๆสายชัน้ หรอื ในหลายวชิา 

 

หากพจิารณาโดยละเอยีดแลว้ พบวา่ การทีโ่รงเรยีนมรีะบบการสอนแบบทีค่ร ู1 คน 

สอน 1 สายชัน้ จะเอือ้ต่อการบรูณาการเรือ่งความปลอดภยัเขา้สูห่ลกัสตูรไดด้กีวา่ 

แต่ตอ้งไปวางแผนแกไ้ขใหแ้ต่ละสายชัน้มกีารเชื่อมโยงกนั และ ไต่ระดบัจากงา่ย สู ่

ยาก 

 

ข้อค้นพบในเรื่องการประเมินผล 

จากการดาํเนินงานของโรงเรยีนทัง้ 4 โรง พบวา่ การประเมนิผลยงัไมม่คีวาม

ชดัเจน สว่นใหญ่โรงเรยีนจะบอกไดใ้นภาพรวมวา่นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก

ขึน้จากการสงัเกต  

 

ข้อเสนอแนะต่อเรื่องหลกัสตูร 

1. ในเรือ่งเน้ือหา โดยสว่นใหญ่โรงเรยีนจะคดิเน้ือหาหลกัทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์การเดนิทาง

ของนกัเรยีน และ สอดคลอ้งกบัวยัของนกัเรยีน อาท ิ นกัเรยีนอนุบาล-ประถมตน้ เน้นการเดนิ
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เทา้ การโดยสารรถ รวมถงึสญัญาณไฟจราจร นกัเรยีนประถมปลาย-มธัยมตน้ เน้นการขบัขี ่

การโดยสารรถ กฎหมายจราจร แต่พบวา่เน้ือหาสว่นใหญ่ยงัเป็นเน้ือหาทัว่ไป เป็นเน้ือหากลางๆ 

เชน่ การสอนเรือ่งป้ายหรอืสญัลกัษณ์จราจร มกัจะสอนสญัลกัษณ์ทัว่ไป ทัง้น้ีหากโรงเรยีน

สามารถออกแบบเน้ือหาและวตัถุประสงคใ์หล้ะเอยีดและชดัเจนขึน้ จะสอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ของนกัเรยีนมากขึน้ อาท ิ หากเป็นโรงเรยีนทีอ่ยูบ่รเิวณทางโคง้ ควรใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูส้ญัลกัษณ์

จราจร/ป้ายทีเ่กีย่วกบัทางโคง้ และ เขา้ใจถงึความโคง้/ชนั ของถนน ทีส่ง่ผลต่อความปลอดภยั 

และการโดยสารในเสน้ทางคดเคีย้วในยานพาหนะต่างๆควรทาํอยา่งไรใหป้ลอดภยั เป็นตน้ 

2. ในเรือ่งวธิกีารจดัการเรยีนรู ้ หากจะบรูณาการเขา้ไปในหลกัสตูร ควรจะดาํเนินงานเป็น 2 สว่น 

คอื 

2.1 หากใชห้ลกัสตูรแกนกลางเป็นตวัตัง้ ควรจะทาํวตัถุประสงค ์2 สว่น คอื 1) วตัถุประสงคก์าร

เรยีนรูต้ามสาระนัน้ๆ และ 2)วตัถุประสงคใ์นเรือ่งความปลอดภยั ซึง่จะชว่ยใหผ้ลลพัธ์

สอดคลอ้งกบัเรือ่งเป้าหมายเรือ่งการเดนิทางทีป่ลอดภยัของนกัเรยีนมากขึน้ดงัตาราง

ต่อไปน้ี 

สาระวิชา มาตรฐาน ตวัช้ีวดั วตัถปุระสงค์
ตามตวัช้ีวดั 

วตัถปุระสงค์
เร่ืองความ
ปลอดภยั 

วิธีการ
จดัการ
เรียนรู ้

การ
ประเมินผล 

       
 

2.2 หากไมใ่ชห้ลกัสตูรแกนกลางเป็นตวัตัง้ แต่ใชเ้รือ่งความปลอดภยัเป็นตวัตัง้ ควรกาํหนด

วตัถุประสงคห์ลกัในเรือ่งความปลอดภยัใหช้ดัเจน แลว้ออกแบบการจดัการเรยีนรูใ้หบ้รรลุ

ตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ แลว้จงึมาดวูา่แต่ละสาระวชิามตีวัชีว้ดัใดสามารถผนวกเขา้กบัการ

เรยีนการสอนน้ีได ้ดงัตารางต่อไปน้ี 

เร่ือง วตัถปุระสงค์
เร่ืองความ
ปลอดภยั 

วิธีการ
จดัการ
เรียนรู ้

สอดคล้อง
กบัสาระ
วิชา 

สอดคล้อง
กบั

มาตรฐาน 

สอดคล้อง
กบัตวัช้ีวดั 

การ
ประเมินผล 
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3. ในเรือ่งการประเมนิผล  

โรงเรยีนควรมกีารออกแบบการประเมนิผลทีช่ดัเจนขึน้ โดยอาจเทยีบเคยีงกบัการสาํรวจ

สถานการณ์การเดนิทางของนกัเรยีนในเรือ่งพฤตกิรรมในชว่งตน้ปีการศกึษา กลางปี และปลายปี อาท ิ

ตน้ปีการศกึษาสาํรวจการเดนิทางของนกัเรยีน สาํรวจพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั เชน่ การ

เดนิเทา้ (มพีฤตกิรรมการเดนิเทา้ปลอดภยัหรอืไม ่อยา่งไร) การโดยสารรถ (มพีฤตกิรรมการโดยสารรถ

ปลอดภยัหรอืไม ่ อยา่งไร) การขบัขีจ่กัรยาน (มพีฤตกิรรมการขบัขีจ่กัรยานปลอดภยัหรอืไม ่ อยา่งไร) 

หลงัจากจดัการเรยีนรูไ้ปแลว้ กลางปีมกีารสาํรวจอกีครัง้ เพือ่ดวูา่มพีฤตกิรรมใดทีด่ขี ึน้ มพีฤตกิรรมใดที่

เหมอืนเดมิ และมพีฤตกิรรมใดทีแ่ยล่ง โดยนําขอ้มลูทีไ่ดม้าวางแผนการจดัการเรยีนรูอ้กีครัง้ในเทอม

ต่อไป ปลายปีการศกึษาสาํรวจอกีครัง้ และเทยีบเคยีงกบัเมือ่ตอนเริม่ตน้  

4. เรือ่งระบบในโรงเรยีน  

เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานสรา้งเสรมิความปลอดภยัในการเดนิทางของนกัเรยีนเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อาจมกีารแบ่งการดาํเนินงานในโรงเรยีนทีม่รีะบบแตกต่างกนัได ้ 2 

ลกัษณะ คอื 

1) โรงเรยีนทีม่รีะบบ คร ู 1 คนสอนหลายสายชัน้ หรอื สอนหลายวชิาโรงเรยีนทีร่ะบบแบบน้ี

น่าจะเหมาะสาํหรบัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการเขา้กบัสาระวชิา โดยใชเ้รือ่งความ

ปลอดภยัเป็นตวัตัง้ แลว้คอ่ยเชื่อมโยงเขา้กบัสาระวชิา เน่ืองจากครจูะชว่ยกนัคดิ ชว่ยกนัทาํ 

ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํในวชิาใดวชิาหน่ึง แลว้ครแูต่ละคนคอ่ยไปดวูา่สิง่ทีท่าํนัน้เชื่อมโยงกบั

ตวัชีว้ดัของสาระวชิาทีต่นเองรบัผดิชอบอยา่งไร 

2) โรงเรยีนทีม่รีะบบ คร ู 1 คนสอนสายชัน้เดยีว หรอื วชิาเดยีวโรงเรยีนทีม่รีะบบแบบน้ีจะ

เหมาะสาํหรบัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการเขา้กบัสาระวชิา โดยใชห้ลกัสตูรแกนกลาง

เป็นตวัตัง้ไดไ้มย่ากนกั เน่ืองจากครมูเีวลาในการคดิ ออกแบบ การจดัการเรยีนรูม้าก

พอทีจ่ะทาํใหก้ารจดัการเรยีนรูน้ัน้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ และควรมกีารวางแผนการจดั

เรยีงลาํดบัสาระวชิาทีส่อดคลอ้งเหมาะสม นอกจากน้ี โรงเรยีนในลกัษณะน้ีกย็งัสามารถ

จดัการเรยีนรูแ้บบใชเ้รือ่งความปลอดภยัเป็นตวัตัง้ได ้โดยอาจเน้นแต่ละสายชัน้ของตนเอง 

 

1.3 กิจกรรมเสริม 

ภาพรวมของทัง้ 4 โรงเรยีน พบวา่โดยสว่นใหญ่จะมกีารจดักจิกรรมเสรมิ โดยเชญิ

วทิยากรภายนอกมาอบรมใหค้วามรูน้กัเรยีน ซึง่สว่นมากจะเป็นตํารวจ และมกัอบรมเรือ่ง
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วนิยัจราจร และสญัญาณมอืต่างๆ ทัง้น้ี ยงัไมค่อ่ยพบวา่มกีจิกรรมเสรมิกบัผูป้กครอง หรอื 

บุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ในลกัษณะทีเ่ป็นการสรา้งความตระหนกั และ ดงึการมสีว่นรว่มใหค้น

เหล่าน้ีชว่ยกนัวางแผนแกไ้ขความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ นอกจากน้ีกจิกรรมเสรมิทีจ่ดัใหก้บัเดก็มกั

ไมค่อ่ยเชื่อมโยงกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอน สว่นมากจะเป็นการจดักจิกรรมเสรมิใหก้บั

กลุ่มนกัเรยีนอาสาจราจร หรอื ลกูเสอืจราจร  

นอกจากน้ี กจิกรรมเสรมิทีน่อกเหนือจากการอบรมใหค้วามรู ้ จะเป็นเรือ่งของการ

ปรบัปรงุจุดจอดรถ จุดรบัสง่  การจดัทาํป้ายรณรงค ์ การปรบัปรงุภมูทิศัน์ใหเ้อือ้ต่อความ

ปลอดภยัหน้าโรงเรยีนมากขึน้ ซึง่สว่นใหญ่โรงเรยีนจะเป็นผูด้าํเนินงานตามลาํพงั 

ข้อเสนอแนะต่อเรื่องกิจกรรมเสริม 

โรงเรยีนควรมกีารจดักจิกรรมเสรมิในลกัษณะน้ีสรา้งบรรยากาศโดยรวมใหน้กัเรยีน 

คร ูผูป้กครอง คนขบัรถรบัสง่มคีวามตระหนกัต่อเรือ่งความปลอดภยัในการเดนิทาง รวมถงึ

การสรา้งความรว่มมอืในการสรา้งเสรมิความปลอดภยัในการเดนิทางใหก้บันกัเรยีนอยา่ง

ต่อเน่ือง จะชว่ยใหก้ารดาํเนินงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

 

1.4 มาตรการ/ระบบ 

มาตรการ/ระบบทีโ่รงเรยีนสว่นใหญ่ทาํ คอื เรื่องการจะระบบการจราจรในชว่งเชา้

และเยน็ โดยเฉพาะชว่งเยน็หลงัเลกิเรยีน โรงเรยีนทัง้ 4 โรง มกีารจดัระบบการเดนิทางกลบั

บา้นของนกัเรยีนใหม ่ เพือ่ใหม้คีวามเป็นระเบยีบและมคีวามปลอดภยัมากขึน้ อาท ิ การ

กาํหนดเสน้ทางการเขา้-ออกโรงเรยีน , การจดัลาํดบัการเขา้-ออกของนกัเรยีนทีเ่ดนิทาง

กลบัโดยวธิต่ีางาๆในชว่งเชา้-เยน็ , การกาํหนดสถานทีก่ารรบัสง่หรอืการเกบ็ยานพาหนะที่

นกัเรยีนนํามา เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยงัมมีาตรการยอ่ยๆ ทีโ่รงเรยีนดาํเนินการ คอื เรือ่งการสวมใสห่มวก

นิรภยั ซึง่สว่นใหญ่จะทาํในลกัษณะการตดิป้ายรณรงคป์ระชาสมัพนัธไ์วห้น้าโรงเรยีน และ 

การสอนนกัเรยีนใหเ้หน็ความสาํคญัของหมวกนิรภยั และการออกมาตรการวา่นกัเรยีนทีนํ่า

รถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีนจะตอ้งสวมหมวกนิรภยัทกุคน เป็นตน้ 
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ในสว่นรถรบัสง่ทีน่กัเรยีนเดนิทางไปกลบั บางโรงเรยีนมกีารกาํหนดมาตรการใหม้ี

นกัเรยีนดแูลประจาํรถ ซึง่จะมหีน้าทีใ่นการดแูลความเรยีบรอ้ยและดแูลความปลอดภยัของ

นกัเรยีนในขณะโดยสารบนรถ 

มโีรงเรยีนทีด่าํเนินการเกีย่วกบัมาตรการทีค่อ่นขา้งมคีวามทา้ทาย คอื การออก

มาตรการหา้มไมใ่หน้กัเรยีนนํารถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีน ซึง่เดมิเป็นโรงเรยีนทีน่กัเรยีนนํา

รถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีนคอ่นขา้งมาก โดยโรงเรยีนเริม่จากงานระบบดแูลชว่ยเหลอื

นกัเรยีน และใชว้ธิคีดิทีม่องถงึผลประโยชน์รว่มกนัระหวา่งครอบครวัและโรงเรยีน โดย

โรงเรยีนเหน็วา่การทีน่กัเรยีนนํารถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีนมผีลเสยี คอื 1.ทาํใหส้มาชกิใน

ครอบครวัไมส่ามารถใชจ้กัรยานยนตไ์ดใ้นระหวา่งวนั เน่ืองจากตอ้งจอดทิง้ไวท้ีโ่รงเรยีน จะ

ใชไ้ดอ้กีทหีลงัจากนกัเรยีนกลบัจากโรงเรยีน 2.การทีน่กัเรยีนนํารถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีน 

สง่ผลใหน้กัเรยีนกลบับา้นไมต่รงเวลา เน่ืองจากนกัเรยีนมกัจะแวะเทีย่วกอ่นกลบับา้นใน

ตอนเยน็ จากการวเิคราะห ์ ทาํใหโ้รงเรยีนออกมาตรการวา่หา้มไมใ่หน้กัเรยีนนํา

รถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีน และไดม้กีารชีแ้จงใหผู้ป้กครองทราบ โดยชีใ้หเ้หน็ถงึประโยชน์

รว่มกนั โดยโรงเรยีนไดม้ทีางออกดว้ยการจดัหารถรบัสง่นกัเรยีนเพิม่ขึน้ สาํหรบัรบัสง่

นกัเรยีนทีเ่คยนํารถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีน  

ข้อเสนอแนะต่อเรื่องมาตรการ/ระบบ 

การออกมาตรการ / ระบบ ใดๆกต็าม ควรมกีระบวนการสรา้งความรว่มมอื และ 

การหาหนทางทีจ่ะชว่ยใหม้าตรการหรอืระบบดงักล่าวเป็นจรงิควบคูไ่ปดว้ย อาท ิ การออก

มาตรการเรือ่งการไมใ่หนํ้ารถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีน ควรมกีารสรา้งความรว่มมอืกบั

ผูป้กครอง และ มหีนทางทีจ่ะชว่ยใหม้าตรการเป็นจรงิ โดยการจดัหารถรบัสง่นกัเรยีนมา

เพิม่ในเสน้ทางทีน่กัเรยีนนํารถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีน เป็นตน้  

 

2. ปัญหาอปุสรรคโดยรวม 

จากการทดลองดาํเนินงานของโรงเรยีน พบวา่ ปญัหาอุปสรรคสาํคญัในการดาํเนินงานแต่ละ

เรือ่ง มดีงัน้ี 
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2.1 เร่ืองหลกัสตูร 

‐ ภารกจิของครคูอ่นขา้งมาก ทาํใหไ้มม่เีวลาในการวางแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดม้าก

นกั สง่ผลใหแ้ผนการจดัการเรยีนรูอ้อกมายงัไมช่ดัเจน และ ไมส่อดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคท์ีว่างไว ้

‐ ความเชีย่วชาญของครตู่อเรือ่งการออกแบบหลกัสตูรการเรยีนการสอนมน้ีอย ซึง่

พบวา่โรงเรยีนทีค่รมูคีวามเชีย่วชาญน้อย สง่ผลต่อประสทิธผิลในการออกแบบ

หลกัสตูร โรงเรยีนทีม่คีวามเชีย่วชาญมาก การออกแบบการจดัการเรยีนรูก้จ็ะมี

ประสทิธภิาพมาก 

‐ ระบบการบรหิารจดัการของโรงเรยีน โรงเรยีนทีค่ร ู 1 คนสอน 1 สายชัน้ การ

ออกแบบการสอนจะมปีระสทิธภิาพคอ่นขา้งดกีวา่โรงเรยีนทีค่ร ู 1 คนสอนหลาย

สายชัน้ และจะดมีากถา้คร ู1 คนสอน 1 สายชัน้ และสอน 1 วชิา 

‐ การออกแบบการจดัการเรยีนรูใ้นบางวชิา ยงัไมส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายในเรือ่งการ

เดนิทางปลอดภยัของนกัเรยีน แมว้า่จะสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง เชน่ ใน

วชิาคณติศาสตร ์การใหเ้ดก็วเิคราะหแ์ยกแยะจาํนวนนกัเรยีนทีเ่ดนิทางไปกลบับา้น

โรงเรยีนดว้ยวธิกีารต่างๆและทาํเป็นกราฟ เดก็มคีวามสามารถในการแยกแยะ

วธิกีารเดนิทางไปกลบัได ้ แต่จะนําไปสูก่ารเดนิทางทีป่ลอดภยัของนกัเรยีนอยา่งไร 

ยงัไมม่กีารเชื่อมโยงเขา้สูเ่ป้าหมายน้ีทีช่ดัเจน 

‐ วธิกีารจดัการเรยีนรูส้ว่นใหญ่เน้นความรูม้ากกวา่กระบวนการคดิ อาท ิในขัน้สอน ที่

เริม่ตน้ดว้ยใบความรู ้ จะไมไ่ดก้ระตุน้ใหน้กัเรยีนรว่มคดิ รว่มแลกเปลีย่น และ รว่ม

สรปุ ดว้ยตนเองมากนกั แต่ควรใหเ้ดก็เกดิความสนใจ และสาํรวจดว้ยตนเอง ก่อน

แลว้จงึนําไปสูก่ารไดข้อ้สรปุดว้ยตนเอง   

‐ ครยูงัมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งความปลอดภยัในการเดนิทางของเดก็ทีไ่มม่ากพอ 

ทาํใหก้ารออกแบบการจดัการเรยีนรูย้งัไมช่ดัเจน และ ลกึซึง้มากนกัโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การไมรู่ถ้งึทีม่าทีไ่ปของเรือ่งนัน้ๆ และการเชื่อมโยงเรือ่งนัน้ๆเขา้สูเ่รือ่ง

ความปลอดภยั อาท ิ เรยีนเรือ่งสญัลกัษณ์จราจร ตอ้งเขา้ใจถงึทีม่าทีไ่ปของ

สญัลกัษณ์ต่างๆ วา่เพราะอะไรจงึตอ้งมสีญัลกัษณ์ดงักล่าว และนําไปสูเ่รือ่งความ

ปลอดภยัอยา่งไร ทัง้ขนาดของสญัลกัษณ์ ส ี ระยะหา่งของสญัลกัษณ์นัน้ๆกบัจุดที่

เกีย่วขอ้ง เป็นตน้  
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2.2 เร่ืองกิจกรรมเสริม 

‐ โรงเรยีนสว่นใหญ่ยงัไมม่กีารดาํเนินงานกบัพอ่แมผู่ป้กครอง และ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

ในการเดนิทางไปกลบัของนกัเรยีน เชน่ คนขบัรถรบัสง่ ทัง้น้ีเน่ืองจาก 1.โรงเรยีนมี

ภารกจิมาก ยงัไมส่ามารถจดัสรรเวลาในการวางแผนและดาํเนินงานในสว่นน้ีได ้ 2.

โรงเรยีนยงัขาดประสบการณ์ในการดาํเนินงานทีจ่ะดงึความรว่มมอืกบัพอ่แม่

ผูป้กครองและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รว่มกนัสรา้งเสรมิความปลอดภยัในการเดนิทาง

ใหก้บันกัเรยีน  

‐ การดาํเนินงานในสวน่กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรสาํหรบันกัเรยีน สว่นใหญ่จะเป็นการ

เชญิวทิยากรจากภายนอกมา และมกัแยกสว่นกบัการเรยีนการสอนในหลกัสตูร 

 

2.3 เร่ืองมาตรการ/ระบบ 

‐ การดาํเนินงานในสว่นมาตรกร/ระบบ ยงัเป็นลกัษณะโรงเรยีนคดิฝา่ยเดยีวเป็นหลกั 

และใชว้ธิกีารสรา้งความรว่มมอืโดยการตดิป้ายแจง้ ซึง่ทาํใหผ้ลลพัธย์งัไมม่ี

ประสทิธภิาพเทา่ทีค่วร มเีพยีงโรงเรยีนเดยีวและบางเรือ่งทีม่กีารชีแ้จงผูป้กครอง

รว่มดว้ย โดยชีใ้หเ้หน็ผลประโยชน์รว่มกนั แต่ยงัขาดการมสีวน่รว่มจากทุกภาคสว่น

ในการกาํหนดมาตรการ/ระบบรว่มกนั 

 

3. Key of success 

 

3.1 ผูบ้ริหาร 

1) ผูบ้ริหารเหน็ความสาํคญัอย่างจริงใจ และ สนับสนุนอย่างจริงจงัพบวา่โรงเรยีนที่

ผูบ้รหิารเหน็ความสาํคญัในประเดน็น้ี และ เขา้มาสนบัสนุนและกระตุน้ใหค้ณะครมูกีาร

ดาํเนินงาน จะมคีวามคบืหน้าในการดาํเนินงานทีด่ ี เชน่ ความคดิทีว่า่ “ถา้ทาํแลว้

เกดิผลดต่ีอเดก็ โรงเรยีนรบัหมด ไมว่า่จะอยา่งไร” หรอื “ทีผ่า่นมาเดก็ของเราไมเ่กดิ

อุบตัเิหตุ เพราะโชคด ีแต่ต่อไปน้ีเดก็ของเราจะไมเ่กดิอุบตัเิหตุ เพราะระบบทีเ่ราวางไว้

และการดาํเนินงานของเรา”  

2) ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการท่ีดี พบวา่การทีจ่ะทาํใหโ้รงเรยีนดาํเนินงานไปไดด้แีละมี

ประสทิธภิาพนัน้ ผูบ้รหิาร หรอื คณะผูบ้รหิารของโรงเรยีนจะตอ้งมกีารบรหิารจดัการที่

ด ีบางโรงเรยีนผูอ้าํนวยการโรงเรยีนมกีารบรหิารจดัการทีด่อียูใ่นตวัเอง สามารถบรหิาร



   

55 
 

จดัการใหค้ณะครมูกีารประชุม ทบทวน และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง หรอื มรีอง

ผูอ้าํนวยการทีช่ว่ยบรหิารจดัการใหค้ณะครมูกีารดาํเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ซึง่

หากไมม่กีารบรหิารจดัการทีด่ ี แมว้า่ผูบ้รหิารจะเหน็ความสาํคญั งานกจ็ะเดนิไปได้

คอ่นขา้งล่าชา้ เน่ืองจากคณะครมูภีารกจิประจาํอยูแ่ลว้ 

 

3.2 คณะคร ู

1) คณะครมีูการประสานงานภายในท่ีดี จะชว่ยใหก้ารดาํเนินงานกา้วหน้าไปได้

คอ่นขา้งด ีโดยการประสานงานไมเ่พยีงแต่เป็นลกัษณะการประสานงานแนวดิง่ คอื การ

สัง่โดยผูบ้งัคบับญัชาเทา่นัน้ แต่ยงัตอ้งมกีารประสานงานในแนวราบ ซึง่ถอืวา่เป็นการ

ประสานงานทีส่าํคญัมาก ทีจ่ะชว่ยใหง้านขบัเคลื่อนไปได ้

2) คณะครมีูความเช่ียวชาญในการออกแบบหลกัสตูร การทีค่ณะครมูคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในหลกัสตูรแกนกลาง และมคีวามเชีย่วชาญในการออกแบบหลกัสตูร จะชว่ยให้

การบรูณาการเน้ือหาความปลอดภยัเขา้สูห่ลกัสตูรนัน้เป็นไปไดด้มีากขึน้  

3) คณะครมีูความคิดสร้างสรรค ์ ในการออกแบบวธิกีารจดัการเรยีนรูห้ากครมูคีวามคดิ

สรา้งสรรค ์ จะชว่ยใหก้ารออกแบบการจดัการเรยีนรูม้คีวามน่าสนใจ สรา้งการเรยีนรูไ้ด้

มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

4) ความรู้ความเข้าใจของคณะครตู่อเรือ่งความปลอดภยัในการเดินทางของ

นกัเรยีน หากคณะครมูคีวามเขา้ใจต่อเรือ่งความปลอดภยัในการเดนิทางทีล่กึซืง้ จะชว่ย

ใหก้ารออกแบบเน้ือหาการจดัการเรยีนรูม้คีวามลกึซึง้มากขึน้ตามไปดว้ย  

 

3.3 วิธีการทาํงาน 

1) วิธีการทาํงานท่ีมีการทบทวน ปรบัปรงุ พฒันาพบวา่ การดาํเนินงานทีม่กีารนําสิง่ที่

ดาํเนินงานมาทบทวน และวเิคราะหด์ผูลลพัธเ์ป็นระยะ จะชว่ยใหม้กีารปรบัปรงุพฒันา

งานไดด้ยีิง่ขึน้  

2) วิธีการดาํเนินงานท่ีดึงการมีส่วนร่วม จะชว่ยใหเ้กดิประสทิธผิลทีด่มีาก เชน่ การ

จดัการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีนทีใ่หน้กัเรยีนไดม้สีว่นรว่มคดิ รว่มแลกเปลีย่น อยา่งแทจ้รงิ 

จะชว่ยใหผ้ลลพัธม์ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

3) วิธีการสร้างความร่วมมือกบัผูป้กครอง ทีใ่ชผ้ลประโยชน์รว่มกนัเป็นตวัตัง้ จะชว่ย

ใหเ้กดิความรว่มมอืมากขึน้ 
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3.4 อ่ืนๆ 

1) บรรยากาศการทาํงานพบวา่ หากโรงเรยีนนัน้ๆ มบีรรยากาศการทาํงานทีด่ ี มี

ความสขุ จะเป็นตน้ทุนทีด่มีากในการสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  ใหเ้กดิขึน้ในโรงเรยีน ซึง่

บรรยากาศการทาํงานทีม่คีวามสขุ จะชว่ยใหค้ณะครมูคีวามสขุ และ การดาํเนินงานกบั

นกัเรยีนกจ็ะมปีระสทิธภิาพตามมาบรรยากาศการทาํงานทีด่ ี มกัมาจากการหมัน่สือ่สาร

กนัอยา่งสมํ่าเสมอ และมกีารสือ่สารเชงิบวกต่อกนั 

2) เครือข่ายภาคีภายนอกโรงเรียน หากโรงเรยีนมคีวามรว่มมอืทีด่กีบัภาคเีครอืขา่ย

ภายนอกโรงเรยีน ทัง้ผูป้กครอง ชุมชน หรอืตํารวจ จะชว่ยใหก้ารดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัระบบภายนอกโรงเรยีนดาํเนินงานไปไดด้ยีิง่ขึน้ 
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บทท่ี 4 

แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภยัในการเดินทางสาํหรบันักเรียน 

 

1) พืน้ฐานท่ีโรงเรียนพึงมี 

1.1 ผูบ้รหิาร เหน็ความสาํคญัต่อเรือ่งน้ี และ ใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจรงิจงัโดยเฉพาะ

ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน ควรใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจรงิจงั 

1.2 การบรหิารจดัการทีด่ใีนโรงเรยีน โรงเรยีนนัน้ๆระบบการบรหิารจดัการทีด่ภีายในโรงเรยีน 

โดยอาจจะตอ้งมรีะดบับรหิารทีจ่ะลงมาบรหิารจดัการเพือ่ใหค้ณะครมูกีารดาํเนินงานตาม

ภารกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพซึง่อาจเป็นผูอ้าํนวยการ หรอื รองผูอ้าํนวยการ 

1.3 การประสานงานทีด่รีะหวา่งคณะครคูณะครใูนโรงเรยีนควรมกีารทาํงานเป็นทมีทีด่ ี มกีาร

ประสานงานทีด่ ีมกีารสือ่สารระหวา่งกนัอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ใหง้านสาํเรจ็ลุลว่งไปได ้

1.4 ศกัยภาพของครใูนการออกแบบหลกัสตูรหมายถงึ ความเขา้ใจของครตู่อหลกัสตูรแกนกลาง 

และ ทกัษะของครใูนการคดิและออกแบบการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบักระบวนการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีนแต่ละระดบัชัน้  

 

2) การสร้างเสริมความปลอดภยัในการเดินทางของนักเรียน เช่ือมโยงกบัระบบดแูล

ช่วยเหลือนักเรียน  

1. การรู้จกันักเรียนเป็นรายบคุคล 

ในระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนไดร้ะบุวา่การรูจ้กันกัเรยีนรายบุคคล โรงเรยีนจะตอ้ง

รูจ้กันกัเรยีน 4 ดา้น คอื 1.ดา้นความสามารถ(การเรยีน และ ความสามารถอื่นๆ) 2.

ดา้นสขุภาพ(รา่งกาย จติใจ พฤตกิรรม) 3.ดา้นครอบครวั (เศรษฐกจิ การคุม้ครอง

นกัเรยีน) 4 ดา้นอื่นๆ ซึง่โรงเรยีนสามารถนําประเดน็เรือ่งความปลอดภยัในการเดนิ

ทางเขา้ไปบรูณาการดงัน้ี  

1) ดา้นความสามารถ โรงเรยีนควรมวีธิกีารทีรู่ไ้ดว้า่ นกัเรยีนมคีวามสามารถในการ

ดแูลตนเองในการเดนิทางอยา่งปลอดภยัหรอืไม ่อยา่งไร 

2) ดา้นสขุภาพ โรงเรยีนควรมวีธิกีารทีรู่ไ้ดว้า่ นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการไป-กลบับา้น

และโรงเรยีนอยา่งไร ทัง้เดนิทางดว้ยวธิใีด และมพีฤตกิรรมการเดนิทางนัน้ๆ

อยา่งไร  
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3) ดา้นครอบครวั โรงเรยีนควรมวีธิกีารทีรู่ไ้ดว้า่ ครอบครวัปล่อยใหน้กัเรยีนเดนิทาง

ไป-กลบับา้นและโรงเรยีนตามลาํพงั หรอืมคีนดแูลคุม้ครอง โดยเฉพาะในเดก็เลก็ 

เดก็ทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษ หรอื เดก็พเิศษ, พฤตกิรรมการขบัขีร่ถของ

พอ่แมผู่ป้กครองในการมารบั-สง่เดก็ เป็นอยา่งไร 

4) ดา้นอื่นๆ โรงเรยีนควรมวีธิกีารทีรู่ไ้ดว้า่ เสน้ทางจากบา้นของนกัเรยีนมาโรงเรยีน 

มคีวามเสีย่งทีจ่ะก่อใหเ้กดิความไมป่ลอดภยัอะไรหรอืไม ่อยา่งไร , ยานพาหนะที่

นกัเรยีนโดยสารไป-กลบัระหวา่งบา้นและโรงเรยีนมคีวามปลอดภยัหรอืไม ่

อยา่งไร 

ทัง้น้ี โรงเรยีนสามารถนําแบบสาํรวจการเดนิทางของนกัเรยีนไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืหน่ึง

ของระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนได ้(ดรูายละเอยีดในภาคผนวก1) 

 

2. การคดักรองนักเรียน  

ในระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน ไดร้ะบุวา่ การคดักรองนกัเรยีน ใหค้ดักรองนกัเรยีน

ออกเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มปกต ิกลุ่มเสีย่ง และกลุ่มมปีญัหา ซึง่หลงัจากนกัเรยีนรูจ้กั

นกัเรยีนเป็นรายบุคคลแลว้ โรงเรยีนสามารถนําขอ้มลูจากขอ้ 1. มาวเิคราะหห์าความ

เสีย่ง ดงัน้ี 

1) กลุ่มปกตไิดแ้ก่ 

‐ กลุ่มนกัเรยีนทีเ่ดนิทางไป-กลบับา้นและโรงเรยีนกบัผูป้กครอง 

‐ กลุ่มนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 ขึน้ไปทีเ่ดนิทางไป-กลบับา้นและโรงเรยีนดว้ย

การเดนิเทา้/ขีจ่กัรยาน/โดยรถรบัสง่ตามลาํพงั 

‐ นกัเรยีนทีเ่สน้ทางจากบา้นนกัเรยีน- โรงเรยีน ไมม่คีวามเสีย่ง 

‐ นกัเรยีนทีผู่ป้กครองมพีฤตกิรรมการขบัรถมารบั-สง่นกัเรยีน ไมม่คีวามเสีย่ง 

‐ ยานพาหนะในการเดนิทางไปกลบับา้น-โรงเรยีน ของนกัเรยีน ไมม่คีวามเสีย่ง 

‐ นกัเรยีนทีไ่มม่พีฤตกิรรมเสีย่งในการเดนิทางไป-กลบับา้นและโรงเรยีน 

2) กลุ่มเสีย่ง ไดแ้ก่ 

‐ กลุ่มนกัเรยีนตํ่ากวา่ประถมศกึษาปีที ่ 4 /กลุ่มนกัเรยีนทีเ่ป็นเดก็พเิศษ/กลุ่มนกัเรยีน

ทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษ ทีเ่ดนิทางไป-กลบับา้นและโรงเรยีนตามลาํพงั ทัง้

เดนิเทา้/ขีจ่กัรยาน/โดยรถรบัสง่ 
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‐ นกัเรยีนทีเ่สน้ทางจากบา้นนกัเรยีน- โรงเรยีน มคีวามเสีย่ง 

‐ นกัเรยีนทีผู่ป้กครองมพีฤตกิรรมการขบัรถมารบั-สง่นกัเรยีน มคีวามเสีย่ง 

‐ ยานพาหนะในการเดนิทางไปกลบับา้น-โรงเรยีน ของนกัเรยีน มคีวามเสีย่ง 

‐ นกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งในการเดนิทางไป-กลบับา้นและโรงเรยีน 

3) กลุ่มมปีญัหา ไดแ้ก่ 

‐ กลุ่มนกัเรยีนระดบัชัน้อนุบาลทีเ่ดนิทางไป-กลบับา้นและโรงเรยีนตามลาํพงั 

‐ นกัเรยีนระดบัชัน้อนุบาลทีต่อ้งโดยสารรถรบัสง่และลงรถเป็นคนสดุทา้ย 

‐ กลุ่มนกัเรยีนทีนํ่ารถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีน  

โรงเรยีนสามารถใชเ้ครือ่งมอืคดักรองความเสีย่งในเรือ่งการเดนิทางของนกัเรยีน เป็น

หน่ึงในเครือ่งมอืคดักรองนกัเรยีนได ้(ดรูายละเอยีดในภาคผนวก2) 

 

3. การส่งเสริมพฒันา  

โรงเรยีนควรจะมกีารสง่เสรมิพฒันานกัเรยีนทุกกลุ่มใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการเดนิทางอยา่ง

ปลอดภยั โดยวางแผนใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูการเดนิทางไป-กลบัโรงเรยีนของนกัเรยีน และ

สามารถบรูณาการเขา้ไปในหลกัสตูร เชื่อมโยงกบักจิกรรม / มาตรการต่างๆทีโ่รงเรยีนจะ

ดาํเนินการโดยในการบรูณาการเขา้กบัหลกัสตูร โรงเรยีนควรวเิคราะหบ์รบิทโรงเรยีนวา่จะ

ดาํเนินการในลกัษณะใด ไดแ้ก่ 

3.1 บรูณาการเขา้กบัหลกัสตูร โดยยดึหลกัสตูรแกนกลางเป็นตวัตัง้ วธิแีบบน้ีเหมาะสาํหรบั

โรงเรยีนทีม่รีะบบคร ู1 คนสอน 1 วชิา หรอื 1 สายชัน้ โดยใหนํ้าสาระวชิาต่างๆมาด ูและดู

วา่มาตรฐานไหน ตวัชีว้ดัไหน ทีส่ามารถแทรก/ผนวกเรือ่งความปลอดภยัเขา้ไปดว้ยได ้

หลงัจากนัน้ใหด้งึมา แลว้มาตัง้วตัถุประสงคใ์นเรือ่งความปลอดภยั แลว้ออกแบบวธิกีาร

จดัการเรยีนรูแ้ละการประเมนิผล แลว้เรยีงลาํดบัสาระวชิาก่อน-หลงัในการจดัการเรยีนรู้

เพือ่ใหผ้ลลพัธม์ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้(ดรูายละเอยีดในภาคผนวก3) 

3.2 บรูณาการเขา้กบัหลกัสตูร โดยยดึเรือ่งความปลอดภยัเป็นตวัตัง้วธิแีบบน้ีเหมาะสาํหรบั

โรงเรยีนทีม่คีร ู1 คนสอนหลายวชิา / หลายสายชัน้ โดยใหค้รทูาํงานรว่มกนัเป็นทมี เริม่จาก

การตัง้วตัถุประสงคเ์รือ่งความปลอดภยัในการเดนิทางของนกัเรยีน จากนัน้ออกแบบวธิกีาร

จดัการเรยีนรู ้ และการประเมนิผล แลว้จงึมาดวูา่สอดคลอ้งกบัสาระวชิาใด มาตรฐานใด 

ตวัชีว้ดัใด (ดรูายละเอยีดในภาคผนวก 4) 
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4. การป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

กรณพีบวา่เดก็มคีวามเสีย่ง หรอื มปีญัหา โรงเรยีนควรวางระบบป้องกนัและแกไ้ขปญัหา ดงัน้ี 

   - มรีะบบการเชค็เดก็ทีเ่ดนิทางมาโรงเรยีนโดยลาํพงัทุกวนั หากเดก็ไมม่า โรงเรยีนควรมี

ระบบตรวจสอบกบัผูป้กครองถงึสาเหตุของการทีเ่ดก็ไมม่าโรงเรยีน 

    - มรีะบบสาํหรบันกัเรยีนทีเ่ดนิทางโดยรถรบัสง่ โดยมกีารเชค็เดก็เมือ่เดก็ขึน้รถ และ ครู

เซน็ตช์ื่อรบัเมือ่เดก็มาถงึโรงเรยีน และผูป้กครองเซน็ชื่อรบัเมือ่เดก็กลบัถงึบา้น 

    - สรา้งระบบใหเ้ดก็นกัเรยีนดแูลกนัในการเดนิทางอยา่งปลอดภยั  

 - ฝึกทกัษะใหก้บันกัเรยีนในการเผชญิกบัสถานการณ์ต่างๆทีจ่ะนําไปสูค่วามเสีย่งในการ

เดนิทางไปกลบัโรงเรยีน 

   - มรีะบบรองรบั สาํหรบัเดก็ทีใ่ชม้อเตอรไ์ซคใ์นการเดนิทางไป-กลบับา้นและโรงเรยีน  

 

5. การช่วยเหลือ 

กรณทีีม่เีดก็อนุบาล/เดก็พเิศษตอ้งเดนิทางตามลาํพงั เชน่ นัง่รถรบัสง่โดยลงเป็นคนสดุทา้ย 

ควรมรีะบบการชว่ยเหลอืโดยหาผูด้แูลเดก็จนกวา่เดก็จะลงจากรถ เน่ืองจากเดก็ยงัไมส่ามารถ

ชว่ยเหลอืตนเองไดเ้มือ่เกดิเหตุคบัขนั 

 

6. การทาํงานร่วมกบัเครือข่ายต่างๆ 

โรงเรยีนควรมกีารนําเสนอขอ้มลูการเดนิทางของนกัเรยีนใหก้บัผูเ้กีย่วขอ้ง และใหผู้เ้กีย่วขอ้ง

รว่มกนัวเิคราะหค์วามเสีย่งทีอ่าจจะเกดิกบัเดก็ รวมถงึรว่มกนัวางแผนป้องกนัชว่ยเหลอื  

 

3) ขัน้ตอนการสร้างเสริมความปลอดภยัในการเดินทางสาํหรบันําเรียน 

ในการดาํเนินงานในโรงเรยีน สิง่สาํคญัอยา่งยิง่ คอื การสรา้งความรว่มมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้ง โดยให้

ผูเ้กีย่วขอ้งเริม่ตน้ดาํเนินงานดว้ยความรูส้กึตระหนกัถงึความสาํคญัในเรือ่งน้ีจรงิๆ จะชว่ยใหก้าร

ดาํเนินงานในขัน้ตอนต่อๆไปงา่ยขึน้ 

3.1 ขัน้สรา้งความตระหนกัและเกดิเป้าหมายรว่ม 

เป้าหมายของขัน้ตอนน้ี คอื การทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายเกดิความรูส้กึรว่มวา่สมควรมกีาร

ดาํเนินงานใดๆต่อเรือ่งความปลอดภยัในการเดนิทางของนกัเรยีน 

กลุ่มเป้าหมาย สามารถทาํแยกระหวา่ง คร ูผูป้กครอง และ คนขบัรถรบัสง่ได ้หรอื จะทาํ

รวมกนักไ็ดใ้นขัน้ตอนแรก หลงัจากนัน้แยกคุยแต่ละกลุ่มตามบทบาทหน้าที ่
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เครือ่งมอืทีด่ทีีส่ดุ คอื การเริม่ตน้ดว้ยการนําเสนอสถานการณ์การเดนิทางของนกัเรยีน หาก

นําเสนอเป็น clip วดิโีอไดจ้ะดมีาก โดยการถ่ายใหเ้หน็บรเิวณหน้าโรงเรยีนในชว่งเชา้ที่

นกัเรยีนเดนิทางมาถงึโรงเรยีน ในชว่งเยน็ทีน่กัเรยีนเดนิทางกลบั ภาพการเดนิทางกลบั

บา้นของนกัเรยีน ไดแ้ก่ การเดนิเทา้ การขบัขีจ่กัรยาน / จกัรยานยนต ์การโดยสารรถรบัสง่ 

การซอ้นทา้ยรถจกัรยาน / จกัรยานยนต ์ 

วธิกีาร ทีค่วรจะเป็น คอื 1. เกริน่ใหเ้ขา้ใจถงึการมาประชุมรว่มกนัในครัง้น้ี 2.นําเสนอ

สถานการณ์ประกอบภาพน่ิง / clipวดิโีอ 3.แลกเปลีย่นความคดิเหน็/ความรูส้กึภายหลงัจาก

การรบัรูส้ถานการณ์การเดนิทางของกัเรยีน 4.แลกเปลีย่นความคดิเหน็ประเดน็สิง่ทีเ่ราคดิ

วา่เป็นความเสีย่งคอือะไรบา้ง ประกอบดว้ย เรือ่งยานพาหนะ ถนน พฤตกิรรม 5.

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ประเดน็ หากจะทาํใหน้กัเรยีนปลอดภยัมากยิง่ขึน้ ยานพาหนะที่

นกัเรยีนนัง่ควรเป็นอยา่งไร ถนนทีน่กัเรยีนเดนิทางไปกลบับา้นโรงเรยีนควรจะเป็นอยา่งไร 

พฤตกิรรมของนกัเรยีนและผูเ้กีย่วขอ้งควรจะเป็นอยา่งไรแลว้นํามากาํหนดเป็นเป้าหมาย

รว่มของโรงเรยีน 

3.2 ขัน้เกดิแผนดาํเนินงาน 

เป้าหมายของขัน้ตอนน้ี คอื การนําเอาเป้าหมายทีไ่ด ้มาออกแบบเป็นแผนปฏบิตักิาร  

กลุ่มเป้าหมาย ในขัน้ตอนน้ี ควรแยกประชุมแต่ละกลุม่ตามบทบาทหน้าที ่ไดแ้ก่ กลุ่มคร ู

กลุ่มผูป้กครอง กลุ่มผูป้ระกอบการรถรบัสง่ เป็นตน้ 

เครือ่งมอืทีด่ทีีจ่ะชว่ยใหผู้เ้ขา้รว่มมมีมุมองทีก่วา้งขึน้ คอื การนําตวัอยา่งการดาํเนินงานของ

ทีอ่ื่นทีด่ีๆ มานําเสนอใหเ้หน็ อาท ิการนําตวัอยา่งการทาํงานของคร/ูโรงเรยีนอื่นทีม่กีาร

ดาํเนินงานเรือ่งน้ีมาใหเ้หน็เป็นตวัอยา่ง วธิกีารปฏบิตัติวัของพอ่แมผู่ป้กครองทีช่ว่ยสรา้ง

เสรมิความปลอดภยัในการเดนิทางของนกัเรยีน วธิกีารปฏบิตัขิองคนขบัรถรบัสง่ 

ยานพาหนะทีป่ลอดภยั การดาํเนินงานของชุมชนในการสรา้งเสรมิความปลอดภยัในการ

เดนิทางของนกัเรยีน เป็นตน้ 

วธิกีาร1.นําเสนอตวัอยา่งดีๆ ของทีอ่ื่น 2.เชื่อมโยงกบัเป้าหมายทีไ่ดว้างไวใ้นขัน้ตอนก่อน

หน้าน้ี และแลกเปลีย่นในประเดน็ เราควรทาํอะไร ทาํอยา่งไร ทาํกบัใคร และทาํเมือ่ไหร ่

เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีเ่ราวางไว ้ 3.นําเสนอและไดข้อ้สรปุของกลุ่ม 

 

ในสว่นของคร ูในการบรูณาการความปลอดภยัเขา้สูห่ลกัสตูรใหท้าํแผนการจดัการเรยีนรูแ้ต่

ละสายชัน้ / ชว่งชัน้ (ตามตารางในภาคผนวก 3 หรอื 4 ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของแต่ละ

โรงเรยีน) 
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แนวทางการออกแบบการจดัการเรยีนรูส้าํหรบันกัเรยีน 

1) ขัน้กระตุ้นให้เกิดความสนใจใครรู้ / ความสงสยั  

แนวคดิ ในขัน้ตอนน้ี ควรจะใชว้ธิกีารทีท่าํใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจ เกดิความ

สงสยั และ นําไปสูค่วามกระตอืรอืรน้ในการไปคน้หาคาํตอบ 

เทคนิคทีด่ ี - การใหน้กัเรยีนไดค้ดิ ตัง้คาํถาม กบัเรือ่งทีก่าํลงัจะเรยีน โดยอาจใช้

ภาพจรงิ แลว้ตัง้คาํถาม หรอื สือ่เคลื่อนไหว  

ตวัอยา่ง หากจะสอนเกีย่วกบัหมวกนิรภยั ควรเริม่ตน้ทีศ่รษีะ อาจใหเ้ดก็ได้

เรยีนรูเ้กีย่วกบัศรษีะ วา่มอีะไรอยูใ่นศรษีะบา้ง มคีวามสาํคญัอยา่งไรต่อชวีติ 

น้ําหนกัศรษีะเทา่ไหร ่ ตัง้คาํถามใหเ้ดก็คดิวา่ ทุกวนัน้ีศรษีะของคนเรามคีวามเสีย่ง

อยา่งไร 

 

2) ขัน้ค้นหาคาํตอบ 

แนวคดิ ขัน้ตอนน้ี เป็นขัน้ตอนทีใ่หน้กัเรยีนคน้หาคาํตอบดว้ยตวัเอง ผา่น

กจิกรรม หรอื กระบวนการทีค่รไูดเ้ตรยีมการไว ้(ไมค่วรเป็นการสอน หรอื อธบิาย) 

เทคนิคทีด่ ี การใชก้ระบวนการ / กจิกรรมการเรยีนรู ้ทีจ่ะทาํใหน้กัเรยีนไดค้าํตอบ  

ตวัอยา่ง การสอนเกีย่วกบัหมวกนิรภยั หลงัจากนกัเรยีนไปพจิารณาวา่ศรษีะ

ของคนเรามคีวามเสีย่งอยา่งไร ใหน้กัเรยีนมาแลกเปลีย่นกนั และครสูรา้ง

กระบวนการเรยีนรูใ้หมด่ว้ยการทดลองขวา้งผลแตงโมทีม่น้ํีาหนกัเทา่กบัศรษีะให้

กระแทกของแขง็ ก่อนทีจ่ะขวา้ง อธบิายวา่สมมตใิหผ้ลแตงโมคอืศรษีะของเรา ซึง่

ครไูดเ้ลอืกผลแตงโมทีม่น้ํีาหนกั 2 กโิลกรมั เทา่กบัน้ําหนกัศรษีะของเรา แลว้ให้

นกัเรยีนตัง้สมมตฐิานก่อนวา่ คดิวา่ผลแตงโมจะเป็นอยา่งไร หลงัจากนัน้โยนผล

แตงโมใหแ้รงทีส่ดุ ใหก้ระแทกของแขง็ แลว้ใหน้กัเรยีนบนัทกึการเปลีย่นแปลง 

หลงัจากนัน้ใหน้กัเรยีนมาแลกเปลีย่นกนั  

 

3) ขัน้ได้ข้อสรปุด้วยตนเอง 

แนวคดิ เป็นขัน้ตอนทีน่กัเรยีนจะวเิคราะหใ์หไ้ดข้อ้สรปุ หลงัจากผา่น

กระบวนการในขอ้ 1) และ ขอ้ 2) ดว้ยตนเอง โดยมคีรเูป็นคนตัง้คาํถามชวนคดิ 

เทคนิค ครตูัง้คาํถาม นําไปสูค่าํตอบสดุทา้ย นกัเรยีนรว่มกนัแลกเปลีย่น

คาํตอบ ครสูรปุความคดิจากคาํตอบของนกัเรยีนใหช้ดัเจนอกีครัง้ 
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ตวัอยา่ง ครตูัง้คาํถามวา่ จากการทดลองเมือ่สกัครู ่ นกัเรยีนเหน็การ

เปลีย่นแปลงอะไรทีผ่ลแตงโมบา้ง? เหน็ผวิดา้นนอกเป็นอยา่งไร ดา้นในเป็น

อยา่งไร เชื่อมโยงเขา้กบัศรษีะของมนุษย ์ นกัเรยีนคดิวา่ ถา้ศรษีะของเราลม้

กระแทกพืน้จะเกดิอะไรขึน้? จะสง่ผลกระทบอะไรกบัตวัเราไดบ้า้ง? ครเูปิด clip 

เกีย่วกบัผลกระทบจากการทีไ่มใ่สห่มวกนิรภยั เพือ่ใหเ้ดก็เขา้ใจชดัขึน้ หลงัจากนัน้

ตัง้คาํถามวา่ ถา้เชน่นัน้เราจะทาํอยา่งไรเพือ่ไมใ่หศ้รษีะของเราไดร้บัการ

กระทบกระเทอืน ใหน้กัเรยีนแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และ สรปุรวมยอดเป็น

ความคดิรว่มกนัใหช้ดัเจนอกีครัง้ ครอูาจใหน้กัเรยีนชว่ยสรปุก่อนได ้

 

4) ขัน้เข้าใจถ่องแท้   

แนวคดิ ขัน้ตอนน้ี จะชว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจในเน้ือหาทีเ่รยีนมากขึน้ ผา่น

การทาํชิน้งานดว้ยตนเอง เพือ่รณรงคเ์ผยแพรใ่หค้นอื่นไดร้บัรูแ้ละเกดิการ

เปลีย่นแปลง 

เทคนิค นกัเรยีนวางแผนและดาํเนินงานเกีย่วกบัการรณรงคห์ลงัจากตระหนกั

ถงึผลกระทบหรอืเหน็ควาสาํคญัของเน้ือหาทีไ่ดเ้รยีนไป โดยขยายผลความรูสู้ผู่อ้ ื่น

ผา่นสือ่ หรอื กจิกรรมต่างๆ  

ตวัอยา่ง เรือ่งหมวกนิรภยั หลงัจากทีน่กัเรยีนมคีวามเขา้ใจในขัน้ตอนที ่ 3) แลว้ 

ครสูรา้งโจทยใ์หน้กัเรยีนคดิต่อวา่ ขณะน้ีสถานการณ์การสวมหมวกนิรภยัของ

นกัเรยีนในโรงเรยีนของเราเป็นอยา่งไร เพราะอะไรนกัเรยีนจงึไมใ่สห่มวกนิรภยั 

หลงัจากนัน้ใหน้กัเรยีนไปหาคาํตอบ และ มาอภปิรายแลกเปลีย่นกนั ครใูหโ้จทย์

ต่อไปวา่ แลว้นกัเรยีนคดิวา่ เราจะทาํอะไรไดบ้า้ง เพือ่ใหน้กัเรยีนใสห่มวกนิรภยั

มากขึน้ และใหน้กัเรยีนไดท้าํจรงิ หลงัจากนัน้ใหน้กัเรยีนมาสรปุบทเรยีน 

(ดรูายละเอยีดในภาคผนวก 5) 

 

3.3 ขัน้พฒันาการดาํเนินงาน 

เป้าหมายของขัน้ตอนน้ี คอื การทบทวนการดาํเนินงานตามแผนทีว่างไว ้และพฒันาการ

ดาํเนินงานเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายมากยิง่ขึน้ 

กลุ่มเป้าหมาย ทาํแยกกลุม่คร ูผูป้กครอง และ ผูป้ระกอบการรถรบัสง่ 

เครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยใหเ้กดิการพฒันาการดาํเนินงาน คอื การใหผู้เ้ชีย่วชาญมารว่มประชุม

ดว้ย เพือ่ใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ 
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วธิกีาร1.ผูร้บัผดิชอบแต่ละคน นําเสนอการดาํเนินงานของตนเองวา่ไดท้าํอะไร ผลเป็น

อยา่งไร อะไรทีท่าํแลว้ไมไ่ดต้ามทีว่างแผนไว ้ปญัหาอุปสรรคคอือะไร อะไรทีท่าํแลว้ไดผ้ลด ี

อะไรทีเ่ป็นตวัชว่ยทีท่าํใหไ้ดผ้ลด ี2.ทีป่ระชุมชว่ยกนัใหข้อ้เสนอแนะ 3.ผูเ้ชีย่วชาญชว่ยให้

ขอ้เสนอแนะและใหค้วามรูเ้พิม่เตมิเพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายสามารถดาํเนินงานไดม้ี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ (ดรูายชื่อผูเ้ชีย่วชาญในภาคผนวก 6) 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก 1 

แบบสาํรวจนักเรียนรายบคุคลเร่ือง การเดินทางของนักเรียน 

ช่ือ-สกลุ..............................................................................ชัน้.................วนัท่ีเกบ็ข้อมลู................. 

ข้อ คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียด 
1 นกัเรยีนมคีวามสามารถดแูลตนเองในการเดนิทางอยา่ง

ปลอดภยั 
   

2 นกัเรยีนเดนิทางไปกลบับา้น-โรงเรยีนตามลาํพงั 
ระบุวธิกีารเดนิทาง 
O เดนิเทา้                           O ขีจ่กัรยาน 
O ขีจ่กัรยานยนต ์           O โดยสารรถรบัสง่ของโรงเรยีน 
O โดยสารรถรบัจา้งสาธารณะ   O อื่นๆ............. 

 
 

 ระยะทางจาก
บา้น-โรงเรยีน .... 
กโิลเมตร 

3 นกัเรยีนเดนิทางไปกลบับา้น-โรงเรยีนกบัพอ่แมผู่ป้กครอง/
ญาตผิูใ้หญ่ 
ระบุวธิกีารเดนิทาง 
O เดนิเทา้                           O ขีจ่กัรยาน 
O ขีจ่กัรยานยนต ์           O โดยสารรถรบัสง่ของโรงเรยีน 
O โดยสารรถรบัจา้งสาธารณะ   O อื่นๆ............. 

  ระยะทางจาก
บา้น-โรงเรยีน .... 
กโิลเมตร 

4 นกัเรยีนเดนิทางไปกลบับา้น-โรงเรยีนกบัพีน้่อง/เพือ่น/เดก็
นกัเรยีนดว้ยกนั 
ระบุวธิกีารเดนิทาง 
O เดนิเทา้                           O ขีจ่กัรยาน 
O ขีจ่กัรยานยนต ์           O โดยสารรถรบัสง่ของโรงเรยีน 
O โดยสารรถรบัจา้งสาธารณะ   O อื่นๆ............. 

  ระยะทางจาก
บา้น-โรงเรยีน .... 
กโิลเมตร 

5 ผูป้กครองหรอืผูใ้หญ่ทีข่บัขีร่ถทีน่กัเรยีนเดนิทางมาดว้ย มี
พฤตกิรรมการขบัขีท่ีเ่สีย่งอนัตราย เชน่ ขบัรถเรว็ ฯลฯ 

  พฤตกิรรมทีเ่สีย่ง
คอื..................... 
.......................... 

6 พฤตกิรรมการเดนิทางไปกลบับา้น-โรงเรยีนของนกัเรยีนมี
ความเสีย่ง เชน่ ไมส่วมใสห่มวกนิรภยั การโดยสารบน
หลงัคารถโดยสาร ฯลฯ 

  พฤตกิรรมทีเ่สีย่ง 
คอื .................... 
......................... 

7 ยานพาหนะทีน่กัเรยีนใชใ้นการเดนิทางไปกลบับา้นโรงเรยีน
มคีวามเสีย่งต่อการความไมป่ลอดภยั 

  ความเสีย่ง คอื ... 
.......................... 
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ข้อ คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอียด 
8 เสน้ทางทีน่กัเรยีนใชใ้นการเดนิทางไป-กลบับา้นโรงเรยีนมี

ความเสีย่งต่อความไมป่ลอดภยั 
  ความเสีย่ง คอื.... 

.......................... 
9 นกัเรยีนเคยประสบอุบตัเิหตุ หรอื เกดิอนัตรายระหวา่ง

เดนิทางไป-กลบับา้นโรงเรยีน 
  อุบตัเิหตุ/

อนัตรายทีเ่กดิขึน้ 
คอื .................... 
.......................... 

 

วิธีการใช้งาน 

1. หากนกัเรยีนคนใดมคีาํตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ 2,4,5,6,7,8,9  แสดงวา่นกัเรยีนมคีวามเสีย่งต่อ

การเกดิความไมป่ลอดภยัในการเดนิทาง โดยครตูอ้งไปหาขอ้มลูเพิม่เตมิตามขอ้มลูในแบบ

คดักรองในภาคผนวก 2 อกีครัง้ 

2. นําขอ้มลูทีไ่ดม้าสรปุเป็นภาพรวมตามตารางดา้นล่าง 
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ตารางสรปุข้อมลูการเดินทางของนักเรียนระดบัชัน้ ...................................... 

ข้อ คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
จาํนวน  (คน) จาํนวน (คน) 

1 นกัเรยีนมคีวามสามารถดแูลตนเองในการเดนิทางอยา่ง
ปลอดภยั 

  

2 นกัเรยีนเดนิทางไปกลบับา้น-โรงเรยีนตามลาํพงั 
ระบุวธิกีารเดนิทาง(ระบุจาํนวนคนลงในชอ่ง “ใช”่) 
O เดนิเทา้ 
O ขีจ่กัรยาน 
O ขีจ่กัรยานยนต ์
 O โดยสารรถรบัสง่ของโรงเรยีน 
O โดยสารรถรบัจา้งสาธารณะ 
O อื่นๆ............. 

  

3 นกัเรยีนเดนิทางไปกลบับา้น-โรงเรยีนกบัพอ่แมผู่ป้กครอง/
ญาตผิูใ้หญ่ 
ระบุวธิกีารเดนิทาง(ระบุจาํนวนคนลงในชอ่ง “ใช”่) 
O เดนิเทา้ 
O ขีจ่กัรยาน 
O ขีจ่กัรยานยนต ์
O โดยสารรถรบัสง่ของโรงเรยีน 
O โดยสารรถรบัจา้งสาธารณะ 
O อื่นๆ............. 

  

4 นกัเรยีนเดนิทางไปกลบับา้น-โรงเรยีนกบัพีน้่อง/เพือ่น/เดก็
นกัเรยีนดว้ยกนั 
ระบุวธิกีารเดนิทาง(ระบุจาํนวนคนลงในชอ่ง “ใช”่) 
O เดนิเทา้ 
O ขีจ่กัรยาน 
O ขีจ่กัรยานยนต ์
O โดยสารรถรบัสง่ของโรงเรยีน 
O โดยสารรถรบัจา้งสาธารณะ 
O อื่นๆ............. 

  

5 ผูป้กครองหรอืผูใ้หญ่ทีข่บัขีร่ถทีน่กัเรยีนเดนิทางมาดว้ย มี
พฤตกิรรมการขบัขีท่ีเ่สีย่งอนัตราย เชน่ ขบัรถเรว็ ฯลฯ 
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ข้อ คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
จาํนวน  (คน) จาํนวน (คน) 

6 พฤตกิรรมการเดนิทางไปกลบับา้น-โรงเรยีนของนกัเรยีนมี
ความเสีย่ง  
O ไมส่วมใสห่มวกนิรภยั  
O โดยสารบนหลงัคารถโดยสาร  
O อื่นๆ .......................... 

  

7 ยานพาหนะทีน่กัเรยีนใชใ้นการเดนิทางไปกลบับา้นโรงเรยีน
มคีวามเสีย่งต่อการความไมป่ลอดภยั 
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ภาคผนวก 2 

แบบคดักรองนักเรียนท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดความไม่ปลอดภยัในการเดินทางและนักเรียนท่ี

ต้องการความช่วยเหลือ 

 

ช่ือ-สกลุ..............................................................................ชัน้.................วนัท่ีเกบ็ข้อมลู................. 

ข้อ คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ ระดบัความเส่ียง 
1 กรณนีกัเรยีนเดนิทางไป-กลบับา้นตามลาํพงั 

: นกัเรยีนอยูร่ะดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-3 
  ถา้ใช ่= เสีย่ง 

2 กรณทีีเ่สน้ทางจากบา้น-โรงเรยีนมคีวามเสีย่ง 
: เสน้ทางชาํรดุ คดเคีย้ว ไมม่ไีหล่ทาง 

  ถา้ใช ่= เสีย่ง 

3 กรณทีีผู่ป้กครอง/ผูข้บัรถมพีฤตกิรรมการขบัขีท่ีม่คีวาม
เสีย่ง 
: ไมม่ใีบขบัขี ่ขบัขีเ่รว็ ไมป่ฏบิตัติามกฎจราจร 

  ถา้ใช ่= เสีย่ง 

4 กรณทีีย่านพาหนะทีน่กัเรยีนใชใ้นการเดนิทางไป-กลบับา้น
โรงเรยีนมคีวามเสีย่ง 
: ยานพาหนะเก่า ชาํรดุ อุปกรณ์ไมค่รบ 

  ถา้ใช ่= เสีย่ง 

5 กรณทีีน่กัเรยีนมพีฤตกิรรมเสีย่งในการเดนิทางไป-กลบั
บา้นโรงเรยีน 
: เดนิเทา้เรยีงหน้ากระดาน โดยสารบนหลงัคารถ/ทา้ยรถ 
ขบัขีโ่ดยไมใ่สห่มวกนิรภยั 

  ถา้ใช ่= เสีย่ง 

6 กรณนีกัเรยีนเดนิทางไป-กลบับา้นตามลาํพงั 
: นกัเรยีนอยูร่ะดบัชัน้อนุบาล  

  ถา้ใช ่= ตอ้งการ
ความชว่ยเหลอื 

7 กรณนีกัเรยีนเดนิทางไป-กลบับา้นตามลาํพงั 
: นกัเรยีนขึน้รถเป็นคนแรกในตอนเชา้คนเดยีว หรอื ลงรถ
เป็นคนสดุทา้ยในตอนเยน็คนเดยีว 

  ถา้ใช ่= ตอ้งการ
ความชว่ยเหลอื 

8 นกัเรยีนทีข่บัขีร่ถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีน   ถา้ใช ่= ตอ้งการ
ความชว่ยเหลอื 

การดาํเนินงานต่อ 

ครนํูาขอ้มลูทีไ่ดม้าวางแผนการเฝ้าระวงั ลดความเสีย่ง และ แกป้ญัหา รวมถงึสรปุขอ้มลูภาพรวมความ

เสีย่งในตารางต่อไป   
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ตารางสรปุข้อมลูนักเรียนท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดความไม่ปลอดภยัในการเดินทางและ

นักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือ 

 

ข้อ คาํถาม จาํนวน(คน) 
1 มนีกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที1่-3เดนิทางไป-กลบับา้นตามลาํพงั  
2 มนีกัเรยีนทีเ่ดนิทางไป-กลบับา้นโรงเรยีนโดยผา่นเสน้ทางทีม่คีวามเสีย่ง 

: เสน้ทางชาํรดุ คดเคีย้ว ไมม่ไีหล่ทาง 
 

3 มนีกัเรยีนทีเ่ดนิทางไป-กลบับา้นโรงเรยีนกบัผูป้กครอง/รถรบัสง่ โดย
ผูป้กครอง/ผูข้บัรถมพีฤตกิรรมการขบัขีท่ีม่คีวามเสีย่ง 
: ไมม่ใีบขบัขี ่ขบัขีเ่รว็ ไมป่ฏบิตัติามกฎจราจร 

 

4 มนีกัเรยีนเดนิทางไป-กลบับา้นโรงเรยีนโดยยานพาหนะทีใ่ชใ้นการ
เดนิทางไป-กลบับา้นโรงเรยีนมคีวามเสีย่ง 
: ยานพาหนะเก่า ชาํรดุ อุปกรณ์ไมค่รบ 

 

5 มนีกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งในการเดนิทางไป-กลบับา้นโรงเรยีน 
: เดนิเทา้เรยีงหน้ากระดาน โดยสารบนหลงัคารถ/ทา้ยรถ ขบัขีโ่ดยไมใ่ส่
หมวกนิรภยั 

 

รวมนกัเรยีนทีม่คีวามเสีย่งทัง้สิน้  
6 มนีกัเรยีนระดบัชัน้อนุบาลเดนิทางไป-กลบับา้นตามลาํพงั  
7 มนีกัเรยีนระดบัชัน้อนุบาลเดนิทางไป-กลบับา้นตามลาํพงั โดยนกัเรยีน

ขึน้รถเป็นคนแรกในตอนเชา้คนเดยีว หรอื ลงรถเป็นคนสดุทา้ยในตอน
เยน็คนเดยีว 

 

8 มนีกัเรยีนทีข่บัขีร่ถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีน  
รวมนกัเรยีนทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืทัง้สิน้  
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ภาคผนวก 3 

ตารางการออกแบบหลกัสตูรการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบันกัเรยีน โดยเอาหลกัสตูรแกนกลางเป็นตวัตัง้ 

สาระวิชา มาตรฐาน ตวัชี้วดั วตัถปุระสงคต์าม
ตวัชี้วดั 

วตัถปุระสงคเ์รื่อง
ความปลอดภยั 

วิธีการจดัการเรียนรู ้ การประเมินผล 
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ภาคผนวก 4 

ตารางการออกแบบหลกัสตูรการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบันกัเรยีน โดยเอาเรือ่งความปลอดภยัเป็นตวัตัง้ 

เรื่อง วตัถปุระสงคเ์รื่องความ
ปลอดภยั 

วิธีการจดัการเรียนรู ้ สอดคล้อง
กบัสาระวิชา 

สอดคล้องกบั
มาตรฐาน 

สอดคล้อง
กบัตวัชี้วดั 

การประเมินผล 
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ภาคผนวก 5 

ใบงานสาํหรบัออกแบบการจดัการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยัในการเดินทางสาํหรบันักเรียน 

 

ชัน้.....................เรือ่ง.................................................... 

 

วตัถปุระสงคใ์นเร่ืองความปลอดภยั 

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

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

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

 

วิธีการจดัการเรียนรู ้

 

● ขัน้กระตุน้ใหเ้กดิความสนใจใครรู่ ้/ ความสงสยั 

วธิกีาร

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

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

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

 

●ขัน้คน้หาคาํตอบ 

วธิกีาร

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

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

.................................................................................................................................................. 
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●ขัน้ไดข้อ้สรปุดว้ยตนเอง 

วธิกีาร

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

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

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

 

●ขัน้เขา้ใจถ่องแท ้  

วธิกีาร

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

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

.................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก 6 

 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 

ดา้นความปลอดภยั 

ช่ือ-สกลุ หน่วยงาน 
นพ.ธนะพงศ ์จนิวงษ ์ ศนูยว์ชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางถนนมลูนิธสิาธารณสขุ

แหง่ชาต ิ
รศ.นพ.อดศิกัดิ ์ผลติผลการพมิพ ์ ศนูยว์จิยัเพือ่สรา้งเสรมิความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ใน

เดก็ ร.พ.รามาธบิด ี
ศ.ดร.พชิยั ธานีรณานนท ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
ผศ.ดร.ทวศีกัดิ ์แตะกระโทก มหาวทิยาลยันเรศวร 
  
น.ส.ชฎาพร สขุสริวิรรณ ศนูยว์จิยัเพือ่สรา้งเสรมิความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ใน

เดก็ ร.พ.รามาธบิด ี
คุณศริกุิลกุลเลยีบ โรงพยาบาลขอนแก่น 
คุณพมิพจ์นัทรโ์พธิส์าวงั สอจร.ภาคเหนือ จ.ลาํพนู 
ดร.ดนุลดา จามจุร ี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 
คุณสรุพล เหลีย่มสงูเนิน นกัวชิาการอสิระ 
คุณเทวธดิา ขนัคามโภชก ์ นกัวชิาการอสิระ 
คุณสมบตั ิเหสกุล นกัวชิาการอสิระ 
 

ดา้นการสง่เสรมิพฒันาเดก็ 

ช่ือ-สกลุ หน่วยงาน 
ผศ.ดร.สมบตั ิตาปญัญา นกัวชิาการอสิระ 
รศ.อภญิญา เวชยชยั คณะสงัคมสงเคราะห ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
พญ.พรรณพมิล วปิลุากร กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ 
นพ.สรุยิเดว ทรปีาต ี สถาบนัแหง่ชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครวั 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
 



   

77 
 

 

ผูบ้รหิารและครแูกนนําในโครงการสรา้งเสรมิความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบันกัเรยีน 

ช่ือ-สกลุ หน่วยงาน 
นายจาํนงคอ์ภญิดา 
นางอนงคส์ขุเกษม 
นางสปุราณกีนัทาปนั 

โรงเรยีนสนัปา่ตอง (สวุรรณราษฎรว์ทิยาคาร)จ.เชยีงใหม ่

นายวนิยับวัป้อง 
นายราเชนทรศ์รชียั 
นายสมมติร มนตว์เิศษ 

โรงเรยีนวดัตโปทาราม จ.ชลบุร ี

นางฉววีรรณจุนโท 
นางฉววีรรณซุน้สวุรรณ 
นายสธุน ชไูพร 

โรงเรยีนวดับอ่แดง (จอกประชานุกลู) จ.สงขลา 

นายสมจติตเ์กตพบิลูย ์
นายทฐัศนิ สลางสงิห ์

โรงเรยีนบา้นคขูาด (สถติยอุ์ปถมัภ)์ จ.ขอนแก่น 

 

หวัหน้าโครงการ 

นางทองไพราํ ปุ้ยตระกลู  มลูนิธศินูยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็  โทร.02-4120738 

 

ผูป้ระสานงานโครงการ 

นางสาวฑณัฑกิา สวสัดิภ์กัด ี มลูนิธศินูยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็ โทร.02-4120738 
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ภาคผนวก 7 

ประวติัหวัหน้าโครงการ 

ช่ือ   นางทองไพราํ ปุ้ยตระกลู 

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการฝา่ยพฒันาเดก็และครอบครวั มลูนิธศินูยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็ 

ท่ีอยู่   มลูนิธศินูยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็ 

   185/16 ซ.วดัดดีวด ถ.จรญัสนิทวงศ ์ 12 แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ่  

   กทม. 10600 

โทรศพัท ์  02-4120738 , 02-4129834 , 081-5550035 

โทรสาร  02-4129833 

อีเมล ์   thongpairam@yahoo.com 

ขอบเขตการทาํงาน วางแผน และกาํกบั ดแูล งานโครงการสง่เสรมิพฒันาเดก็ งานโครงการสง่เสรมิ 

   พฒันาพอ่แม ่ งานโครงการโรงเรยีนคุม้ครองเดก็ งานโครงการชุมชนคุม้ครอง 

   เดก็และงานป้องกนัในโรงพยาบาล 

ประวติัการศึกษา อกัษรศาสตรบ์ณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 2538 

   นิเทศศาสตรม์หาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัปี 2544 

ประวติัการทาํงาน ผูอ้าํนวยการฝา่ยพฒันาเดก็และครอบครวั มลูนิธศินูยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็ (ปี2544- 

   ปจัจุบนั) 

ฝา่ยรณรงคเ์ผยแพร ่มลูนิธศินูยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็ (ปี 2539-2544) 

ประวติัการดงูาน/อบรม-ดงูานดา้น Child Protection ทีป่ระเทศองักฤษ (เดอืนกค.ปี2542) 

   -ดงูานดา้นFamily programทีป่ระเทศออสเตรเลยี(เดอืนกค.ปี 2543) 
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ประวติัผูป้ระสานงานโครงการ 

ช่ือ   นส.ฑณัฑกิา สวสัดิภ์กัด ี

ตาํแหน่ง  เจา้หน้าทีโ่ครงการโรงเรยีนคุม้ครองเดก็และ ผูป้ระสานงานโครงการ“ศกึษา 

และพฒันาแนวทางการสรา้งเสรมิความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบัเดก็ 

นกัเรยีน” 

ท่ีอยู่   มลูนิธศินูยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็ 

   185/16 ซ.วดัดดีวด ถ.จรญัสนิทวงศ ์ 12 แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ่  

   กทม. 10600 

โทรศพัท ์  02-4120738 , 02-4129834 , 089-1234196 

โทรสาร  02-4129833 

อีเมล ์   sawadpakdee@hotmail.com 

ขอบเขตการทาํงาน ประสานงานโครงการโรงเรยีนคุม้ครองเดก็ และ โครงการ“ศกึษาและพฒันา 

แนวทางการสรา้งเสรมิความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบัเดก็นกัเรยีน” 

ประวติัการศึกษา ศลิปศาสตรบณัฑติ(จติวทิยา) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปี 2548 

ประวติัการทาํงาน  

-เจา้หน้าทีโ่ครงการโรงเรยีนคุม้ครองเดก็ มลูนิธศินูยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็ (2555-ปจัจุบนั) 

เจา้หน้าทีป่ระสานงานต่างประเทศมลูนิธศินูยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็ (2554-2555)  

-ผูช้ว่ยผูป้ระสานงานโครงการพฒันาระบบคุม้ครองเดก็ในอนุภมูภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขง  

มลูนิธศินูยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็ (2550-2554) 

-เจา้หน้าทีป่ระสานงานป้องกนัในครอบครวัมลูนิธศินูยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็ (2548-2550) 

ประวติัการฝึกอบรม 

Training : สทิธเิดก็ จดัโดย UNICEF (2006) 

Regional Training : 9th COMMIT Regional Counter Trafficking Programme by UNIAP (2009) 
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ภาคผนวก 8 

ภาพการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนําเสนอผลการศกึษาแนวทางจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งเสรมิความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบั

จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง แนวทางจดัการเรยีนรูเ้รือ่งความปลอดภยัในการเดนิทางสาํหรบัเดก็นกัเรยีน 

จดัประชุมพฒันาแผนการดาํเนินงานในโรงเรยีน 



 

 

 

 

 

 

 

 
ล

สงัเกตการณ์

จดัสมัมนา

ลงพืน้ทีต่ดิตาม

 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ์การเดนิทางกล

าสรปุบทเรยีนก

การดาํเนินงาน

ลบับา้นของนกั

การดาํเนินโครง

นของโรงเรยีน 

กเรยีน 

งการ 

ครัง้ที ่1 
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 การดาํเนินงานของโรงเรยีนสนัปา่ตอง(สวุรรณราษฎรว์ทิยาคาร) 

ลงพืน้ทีต่ดิตามการดาํเนินงานของโรงเรยีน ครัง้ที ่2 

การดาํเนินงานของโรงเรยีนวดัตโปทาราม 
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การดาํเนินงานของโรงเรยีนวดับอ่แดง(จอกประชานุกลู) 

การดาํเนินงานของโรงเรยีนบา้นคขูาด(สถติยอุ์ปภมัภ)์ 


