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คํานํา 
 
 การใชรถใชถนนอยางปลอดภัยเปนโครงการซึ่งทางโรงเรียนไดดําเนนิการมอบหมายใหครู
แตละชวงชัน้จดักิจกรรมการเรียนรู โดยบูรณาการแตละสาระเพื่อใหความรูในการใชรถใชถนน
อยางถูกตองปลอดภัยและมปีระสิทธิภาพ โดยใหผูปกครองมีสวนรวมตลอดจนคํานงึถึงพัฒนาการ
ของเด็กในแตละวัย 
 คณะครูชวงชัน้ที่ 1 ไดจดัทําแผนบูรณาการสาระการเรียนรูตางๆ เชน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย กลุมสาระคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษากลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
แลวรวบรวมจดัทําเปนรูปเลมสามารถนําไปใชจัดการเรียนรูได 
 คณะผูจัดทาํหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการจัดการเรียนรูเลมนี้ จะเปนประโยชนและเปนแนว
ทางการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการใหแกครูผูสอน 
 
         คณะครูชวงชัน้ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 

เนื้อหา          หนา 
ความหมายของการบูรณาการ         1 
เหตุผลที่ตองบูรณาการ            2 
การจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ             2 
แผนบูรณาการ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
แผนผังความคดิ           4 
แผนการจัดการเรียนรูสาระภาษาไทย        5 
แผนการจัดการเรียนรูสาระคณิตศาสตร        9 
แผนการจัดการเรียนรูสาระวทิยาศาสตร        12 
แผนการจัดการเรียนรูสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม      14 
แผนการจัดการเรียนรูสาระสุขศึกษาและพลศึกษา       19 
แผนการจัดการเรียนรูสาระศลิปะ         25 
แผนการจัดการเรียนรูสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี      27 
แผนการจัดการเรียนรูสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร)    30 
แผนการจัดการเรียนรูสาระภาษาตางประเทศ       32 
แผนการจัดการเรียนรูกจิกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ)      34 
แผนบูรณาการ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
แผนผังความคดิ           36 
แผนการจัดการเรียนรูสาระภาษาไทย        37 
แผนการจัดการเรียนรูสาระคณิตศาสตร        41 
แผนการจัดการเรียนรูสาระวทิยาศาสตร        46 
แผนการจัดการเรียนรูสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม      48 
แผนการจัดการเรียนรูสาระสุขศึกษาและพลศึกษา       52 
แผนการจัดการเรียนรูสาระศลิปะ         58 
แผนการจัดการเรียนรูสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี      60 
แผนการจัดการเรียนรูสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร)    62 
แผนการจัดการเรียนรูสาระภาษาตางประเทศ       64 

 



สารบญั(ตอ) 
เนื้อหา          หนา 
แผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ)      66 
แผนบูรณาการ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
แผนผังความคดิ           68 
แผนการจัดการเรียนรูสาระภาษาไทย        69 
แผนการจัดการเรียนรูสาระคณิตศาสตร        71 
แผนการจัดการเรียนรูสาระวทิยาศาสตร        77 
แผนการจัดการเรียนรูสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม      79 
แผนการจัดการเรียนรูสาระสุขศึกษาและพลศึกษา       84 
แผนการจัดการเรียนรูสาระศลิปะ         90 
แผนการจัดการเรียนรูสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร)    94 
แผนการจัดการเรียนรูสาระภาษาตางประเทศ       96 
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แผนบูรณาการ 
ชั้นประถมศกึษาปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการเรียนรูโครงการใชรถใชถนนอยางถูกตองปลอดภัย 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นองหนูชวนเดิน 

คอมพิวเตอร 
- ใชโปรแกรมวาดรูปเครื่องหมายจราจร 

คณิตศาสตร 
- นับจํานวนประตูเขา-ออก 
- ผลกระทบ 

การงานฯ 
- ระบายสีปายจราจร 

สุข-พละ 
- ปลอดภัยไวกอน 

ศิลปะ 
- ระบายสภีาพ 
- เพลง 

ลูกเสือ 
- การเดนิทางไกลใน
โรงเรียน ภาษาองักฤษ 

- คําศัพท สภาพแวดลอม  
ส่ิงที่พบเห็นบนทองถนน 

สังคม 
- มารยาทในการเดิน 

วิทยาศาสตร 
- ทดลองปฏิบัติจริง 

ภาษาไทย 
- เลาการเดินขามถนน 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง  เลาการเดินขามถนน                                                                      เวลา       3     ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู    ภาษาไทย                                                                   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
 
 
1.  กลุมสาระที่  3  :   การฟง การดู และการพูด 
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู 
      มาตรฐาน ท. 3.1  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวจิารณญาณและพดูแสดงความรู ความคิด 
ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวจิารณญาณและสรางสรรค 
 
3.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
      1)  เลาเรื่องที่ฟงและดู ทัง้ที่เปนความรูและความบนัเทิง 
     2)  บอกสาระสําคัญของเรื่องที่ฟงและด ู

 3) พูดแสดงความคิดเห็น เกีย่วกับความปลอดภัย สําหรับคนเดินเทาในการขามถนนได 
 

4.  จุดประสงค 
     1)  เลาวิธีการเดินเปนกลุมได 
     2)  อธิบายความสําคัญของสิ่งที่ตอง มอง ฟง คิด ได 
     3)  แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับความปลอดภัยสําหรับคนเดินเทาในการขานถนนได 

4) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการขึ้นลงรถยนตหรือรถจกัรยานตอยางปลอดภัยได 
 

5.  สาระเรียนรู 
      การเดินเทาอยางปลอดภยั 
 
6.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
     1)  พานักเรียนเดนิรอบๆ เพื่อสังเกตสิ่งตางๆในสภาพแวดลอมตามทองถนน พรอมทั้งสนทนา
กับนักเรยีน เกีย่วกับ การเดนิถนนที่ไมมีทางเทา จุดอันตรายบนทางเทา 
     2)  นักเรยีนเลาการเดินทางเทาในชวีิตประจําวนัของแตละคน 
     3)  นักเรยีนทําใบงานที่ 1 
 
 



     4)  ครูอธิบายถึงวิธีการ หยุด มอง ฟง คดิมีดังนี ้
             1.  จับมือผูใหญ 
             2.  เลือกบริเวณที่ปลอดภัยที่จะขาม ตองเปนบริเวณที่ทานสามารถมองเห็นการจราจรได
ชัดเจนทกุทิศทางและเปนบริเวณที่คนขับรถยนตสามารถมองเห็นทานไดดวย 
             3.  “  หยุด “ โดยยนืบนทางเทาหรือไหลทางใหหางจากขอบถนนประมาณ 1 กาว 
             4.  “ มอง “ ไปใหทัง่ทุกทิศทางเพือ่ใหเหน็สภาพการจราจร 
             5.  “  ฟง “ ใหทัว่ทุกทิศทางเพื่อรับรูสภาพการจราจร 
             6.  “ คิด “  ถึงความปลอดภัยที่จะขามถนน ขามถนนเมื่อถนนวางหรือเมื่อการจราจรหยดุ
สนิท 

7. “ เดิน “ ขามถนนเปนเสนตรง คอยมองและฟงเสียงรถยนตขณะขามถนน 
      5)  ใหนักเรียนเดนิตามกระบวนการ หยุด มอง ฟง คดิ โดยใชสถานการณจําลอง ภายใน
โรงเรียนและสถานการณจริงที่หนาโรงเรียน 
      6)  นักเรยีนแสดงความคิดเห็นในการเดินตามกระบวนการขอ 4) 
      7)  นํานักเรียนไปเดินสงัเกตพฤติกรรมของผูขามถนนที่บริเวณสัญญาณไฟทางมาลาย หรือ
บริเวณสี่แยก เพื่อใหนกัเรียนสามารถสังเกตไดชัดเจน 
      8)  นํานักเรียนไปที่รถยนต และรถจักรยานยนต ใหขึ้นประตูดานที่ปลอดภัย โดยใหนักเรยีน
บอกเหตุผล 
      9)  ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทํา เมื่อขึ้นรถโดยสาร แลวสรุปเปนความคิด
ของหอง 
 
7.  สื่อการเรียนการสอน 
     1)  ใบงาน 
     2)  แบบจําลอง 
     3)  เครื่องหมายจราจร 
 
8.  แหลงการเรียนรู 
     1)  ส่ีแยกหกนาฬกิา 

2) ทางมาลายหนาโรงเรียน 
 
 
 
 



9.  การวัดและประเมินผล 
      1)  สังเกตพฤติกรรมในการเลา 
      2)  ความสามารถในการอธิบายความสําคัญของสิ่งที่ตอง มอง ฟง คิด 
      3)  ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น 

4) ตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่  1 
ทางเทาและถนน 
ช่ือ .....................................................................................เลขที่  ..................  ช้ัน .................... 
.............................................................................................................................................................
...................... 
คําชี้แจง 
        ใหนกัเรียนวาดภาพและเขียนชื่อส่ิงที่ไดพบตามทางเดินเทาและถนนระหวางการเดินสํารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง นองหนชูวนเดิน       เวลา     2      ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู คณิตศาสตร      ชั้น ประถมศกึษาปท่ี  1 
 

1. สาระที่   1    จํานวนและการดําเนินการ 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู  เขาใจถงึความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนใน

ชีวิตจริง 
 

3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง   เขียนและอานตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทยแสดงจํานวนนับ
ไมเกินหนึ่งรอยและศนูย 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู  

     ระบุและเรยีกชื่อส่ิงตางๆที่ปรากฏในสภาพแวดลอมตามทองถนนได 
 

5. สาระการเรียนรู   จํานวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศนูย 
 
6.  กระบวนการจัดการเรียนรู 

1)  นักเรยีนและครูสนทนาเกีย่วกับการเดนิทางเขาโรงเรียนและเดินทางออกจากโรงเรยีน
เปนอยางไร 
2) นักเรยีนเดนิสํารวจจํานวนทางเขาและทางออกภายในโรงเรียน 
3)  นักเรยีนนําผลการสํารวจมาสรุปภายในหองเรียน 
4)  นักเรยีนเขยีนจํานวนนับทางเขาทางออกเปนตวัเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย 
 

7. สื่อการเรียนการเรียนรู 
  1)    สถานทีจริง 
  2)   บัตรตัวเลขฮินดูอารบิกและเลขไทย 
 

8. แหลงการเรียนรู 
       โรงเรียนเทศบาล 4 ( บานเชียงราย ) 
 



 
9. การวัดและประเมินผล 

  1)     สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม 
  2)    ตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           กิจกรรมนองหนูชวนเดิน 
 

ชื่อ ..........................................................................ชั้น ป.1 / .........   เลขที่ ......... 
............................................................................................................................... 
 
คําสั่ง   นักเรียนเขียนจํานวนทางเขาทางออกเปนตัวเลขฮินดูอารบิกและ 
ตัวเลขไทย 
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...........................................................................................................................................
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แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง       นองหนูชวนเดิน                                                                                เวลา   2     ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู    วิทยาศาสตร                                                                     ชั้น ประถมศึกษาปท่ี  1 
 
          
           1.  สาระที่  2    ส่ิงมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
 
           2.  มาตรฐานการเรียนรู     เขาใจสิง่แวดลอมในทองถ่ิน    ความสัมพันธระหวาง 

       ส่ิงแวดลอม  กับสิ่งมีชีวติ       ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรู 
ไปใชประโยชน 

 
       3.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง      สํารวจขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตนและ  
                 อธิบายความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
 
           4.  จุดประสงคการเรยีนรู 
                 แสดงวิธีการขามถนนตรงทางขามหนาโรงเรียนภายใตการดแูลของผูใหญไดถูกตอง 
 
           5. สาระการเรียนรู   ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดลอม 
 
           6.   กระบวนการจัดการเรียนรู  
                1)    นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางเขา และออก ในโรงเรียนเปนอยางไร 
                2)   ใหนกัเรียนเดนิสํารวจจํานวนทางเขาและทางออกภายในโรงเรียน 
                3)    นักเรียนนําผลการสํารวจมาสรุปภายในหองเรียน 
 
           7.  สื่อการเรียนรู 
                 1)   สถานที่จริง  
                 2)  ภาพวาด 
           3)   ใบงาน 
 
 
 



           8.  แหลงการเรียนรู 
                     โรงเรียนเทศบาล 4  (  บานเชยีงราย  )  
 
           9.  การวัดและประเมินผล 
                    1)    สังเกตจากเขารวมกิจกรรม 
                    2)    ตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู  
 

เร่ือง     นองหนูชวนเดิน   เวลา    2  ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 
 

 
1. สาระที่  2 : หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชวีิตในสังคม 

 
2. มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ส 2.1 :    ขอ 2 เขาใจสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ  หนาที่ของตนเองและ
ผูอ่ืน รวมทั้งเขาใจในสิทธิที่พึงไดรับการคุมครอง  ตลอดจนปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง และครอบครัวและสามารถปฏิบัติได
อยางถูกตอง 

 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

เขาใจมารยาทในการเดินถนน  และปฏิบัตตินในการเดินถนนไดอยางปลอดภัย 
 

4. จุดประสงค 
1) นักเรยีนเขาใจมารยาทในการเดินถนน 
2) นักเรยีนปฏบิัติตนในการเดินถนนไดอยางปลอดภัย 

 
5. สาระการเรียนรู 

1) มารยาทในการเดินถนน 
2) การเดนิถนนไดอยางปลอดภัย 
 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
1) ครูใหนักเรียนมาเลาสิ่งที่นักเรยีนไดพบเหน็ในชวีิตประจําวัน  เกี่ยวกบัการ

เดินถนนของคนทั่วไป 
2) ครูอธิบายมารยาทในการเดนิถนนอยางปลอดภัย 
3) ครูสรุปมารยาทในการเดินถนน 

 



7. สื่อการเรียนการเรียนรู 
1) ภาพโปสเตอร  
2) เอกสาร  หนังสือเรียน 
3) ใบความรูเร่ือง  มารยาทในการเดินถนนและการเดินถนนไดอยางปลอดภัย 
4) ใบงาน  เร่ือง  มารยาทในการเดินถนนอยางปลอดภยั 
 

8. แหลงการเรียนรู 
1) ชุมชน 
2) โรงเรียน 
3) หองสมุดโรงเรียน 
 

9. การวัดและประเมินผล 
        1) สังเกตการเดินถนนในการไป -  กลับโรงเรียนของนักเรียน   
        2) ประเมนิผลจากการตรวจใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู   
เร่ือง   มารยาทในการเดินถนนและการเดินถนนไดอยางปลอดภัย 

 
มารยาทในการเดินถนน 

1. ควรเดินบนทางเดินเทาหากไมมีทางเดินเทาใหเดนิชิดริมขอบถนน 
2. เมื่อจะขามถนนควรขามตรงทางขาม  ( ทางมาลาย )  เดินบนสะพานขามทาง 
3. หากมีแผงกั้นกลางถนน  ไมควรปนแผงกัน้  เพราะอาจเกิดอันตราย  และเปน

การไมสุภาพ  แตควรเดนิไปขามบริเวณอื่น 
4. ควรดูสัญญาณไฟอนุญาตใหขามถนน  จะเปนรูปคนกําลังกาวเทาเดินบนไฟ   

สีเขยีว  หรือสัญญาณไฟเขียวฝงตรงขามจงึคอยขามถนน  แตตองระวงัรถเลี้ยว 
5. ควรหยดุขามถนนเมื่อรถไดสัญญาณไฟเขียว  และฝงตรงขามเปนสัญญาณไฟ

แดง  เพราะอาจเปนอันตรายตอชีวิต 
6. ควรรีบเดินขามถนนเมื่อรถหยุดใหทาง 
7. ไมควรหยอกลอเลนหัวกนั  หรือเดินทอดนองขณะขามถนน  แตควรรีบขาม

เพื่อจะไมไดเกดิอันตราย 
8. หากไมมีทางขามหรือสะพานขามทาง  จะตองรอใหรถวางเสยีกอนจงึคอยขาม 
9. อยาขามถนนตัดหนารถอยากระชั้นชิด  จะเกิดอันตราย 
10. หากมีเดก็มาดวย  ควรใหเดก็เดินดานในของผูใหญเพื่อความปลอดภยัของเด็ก 

การเดินถนนไดอยางปลอดภยั                                                                                                            
1. การเดินตามถนน 

1. ถนนที่มีทางเทาใหเดินบนทางเทาที่จัดไวใหและอยาเดินใกลทางโดยหันหลังใหรถที่กําลัง
แลนมากอนที่จะกาวไปในทางรถ ตองมองซายกอนเสมอ  

2. ถนนที่ไมมีทางเทา ใหเดินชิดริมขวาของถนน อยาเดินคูกัน ใหเดินเรียงเดี่ยวตามกันไป 
3. ถาจูงเด็ก ใหเด็กเดินดานในและจับมือเด็ก และจับมือเด็กไวใหมั่นเพื่อปองกันเด็กวิ่งอกไป

ในทางรถ 
4. การเดินถนนในที่มืด ควรสวมเสื้อขาวและถาถือไฟฉายสองติดมือไปดวยก็จะปลอดภัย

มากขึ้น 
5. ถาเดินเปนแถวหรือขบวน เชน ลูกเสือ หรือเนตรนารี ที่มีผูควบคุมการเดินอยางมีระเบียบ 

จะเดินบนทางรถก็ได โดยเดินชิดทางรถดานใดดานหนึ่งตามความจําเปน 
 



2. การเดินขามถนน 

1. กอนขามถนนทุกครั้งตองหยดุเดินที่ขอบถนนแลวมองซาย-ขวาใหแนใจวาไมมีรถกําลัง
แลนมาแลวรีบขามถนนไปเปนเสนตรง การเดินขามใหเดินอยางรวดเรว็อยาวิ่งขามถนน 

2. ถาบริเวณที่จะขามถนนมีชองทางขามทาง (ทางมาลาย) ใหขามตรงชองทางขามนั้น 
3. อยาขามถนนโดยออกจากที่กาํลังตัว เชน ออกจากซอย ออกจากรถที่จอดอยูหรือออกจาก

ทายรถประจําทาง 
4. การขามถนนที่รถเดินทางเดยีว ตองหยดุดใูหแนใจเสียกอนวารถแลนมาจากทิศทางดาน

ไหน 
5. ถนนที่มีเกาะกลางถนนตองขามทีละครึ่งถนน โดยขามครัง้แรกไปพกัที่เกาะกลางถนน

เสียกอนจึงขามในครึ่งหลังตอไป 

3. การเดินขึ้น - ลง รถประจําทาง 

อยาขึ้นหรือลงรถประจําทางจนกวารถจะหยุดสนิทที่ปายหยุดรถประจําทาง เมื่อลงจากรถ
แลวจะขามถนนควรรอใหรถออกไปใหพนกอน จะไดมองเห็นรถอื่น ๆ ที่แลนเขามาไดอยางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 
เรื่อง  มารยาทในการเดินถนนอยางปลอดภัย 

 
ชื่อ………………………………………………เลขที่………………………………….. 
ชั้น…………………………………….วันที่……………………………………………. 
คําชี้แจง  ใหนักเรียน บอกมารยาทในการเดินถนนอยางปลอดภัย   
                ( จํานวน  5  ขอ)                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 3………………………………….. 

4………………………………….. 5………………………………….. 

มารยาทในการเดินถนนอยางปลอดภัย 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง ปลอดภยัไวกอน       เวลา     1       ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้น ประถมศกึษาปท่ี  1 
 

1. สาระที่   1    ความปลอดภยัในชีวิต 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู  พ 5.1  ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจยัเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  

อุบัติเหต ุ
 

3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1)  นักเรยีนรูจกัความปลอดภัยในการเดิน ภายในโรงเรียนได 
2) นักเรยีนสามารถเดินทางเทาที่ถูกวิธีได 
3) นักเรยีนสามารถบอกวิธีการที่จะปองกันอุบัติเหตุในการเดินที่ถูกวิธีและไมถูกวิธีได 
 

4. จุดประสงคการเรียนรู   
1) บอกสาเหต ุปจจัย และพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนได 
2) บอกวิธีปฏิบัติเพื่อปองกนัตนเองจากอบุัติเหตุที่บานและที่โรงเรียนได 
 

5. สาระการเรียนรู    
1) อุบัติเหตใุนการเดินทาง 

         2) อุบัติเหตุในโรงเรียน 
 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
  กิจกรรมที่ 1 

           1)  ครูใหนักเรยีนออกมาเลาประสบการณเกีย่วกับเรื่องที่ตนเองเคยประสบอุบัติเหตุวา ม ี
     สาเหตุเกิดจากอะไร และผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร แลวรวมกันสรุปถึงสาเหตุ และผล 
     ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหต ุ

          2)  ครูใหนักเรยีนยกตวัอยางพฤตกิรรมที่เสี่ยงตอการเกิดอุบตัิเหตุตางๆ เชน ความ                         
        ประมาทการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ ความคึกคะนอง การขาดความรูความชํานาญ 

          3)  ครูและนักเรยีนรวมกันสรุปเกี่ยวกับ  พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ และวิธี                      
         ปองกันอุบัติเหต ุ



            
        กิจกรรมท่ี  2 
              1)  ครูใหนักเรียนยกตัวอยางอุบัตเิหตุที่อาจเกิดขึ้นในบานและโรงเรียน 
              2) ครูใหนกัเรียนแบงกลุมๆละ 4-5 คนรวมกันอภปิรายสาเหตุทีท่ําใหเกิดอุบัตเิหตุนั้นๆ 
                        และเสนอแนวทางปฏิบัติ ในการปองกันอุบัติเหตุในบานและโรงเรียน            
              3)  ใหนักเรยีนดภูาพและใหนกัเรยีนสรุปเกีย่วกบัอุบัติเหตุในภาพ 
            กิจกรรมที่  3 
               1)  ใหนกัเรยีนหาขาวเกีย่วกับอุบตัิเหตุที่ขณะเกดิขึ้นระหวางเดินทางจากหนังสือพิมพวา 
                        สวนใหญมีสาเหตุมาจากอะไร แลววเิคราะหผลเสียที่เกดิขึ้นจากอุบัตเิหตุนั้น 
          2)  ครูซักถามนักเรียนวาเคยเห็นปายเตือนอันตรายที่ติดอยูในสถานที่ตางๆ หรือไม แลว 
                         ยกตวัอยางเครื่องหมายเตือนอันตรายที่ควรรูจัก  โดยครูจะนําเครื่องหมายเตือน 
                         อันตราย มาใหนักเรยีนดแูลวใหนักเรยีนบอกความหมาย เชน  ปายหามเดิน ปายรถ 
                         ปายหามเขา ปายหามสูบบหุร่ี  ปายระวังล่ืน  ปายระวังสุนัขดุ  เปนตน 
                3) ครูสรุปใหนักเรยีนฟงวา อุบัติเหตุเกดิขึ้นไดทุกสถานที่ ดังนั้น เราจึงควรระมัดระวัง 
                         ตนเองในขณะเดินทาง โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําเตือนตางๆ เพื่อ 
                        ความไมประมาท 
             กิจกรรมที่ 4 
                1)  ครูใหนักเรียนทําแบบฝกกิจกรรม  ดังตอไปนี้ 
                         - ดูภาพการกระทําที่อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ แลวใหเขียนวา นักเรียนมวีธีิปองกัน 
                            ไมใหเกิดอบุัติเหตุไดอยางไร 
                         - วาดภาพเครือ่งหมายเตือนอันตรายที่นกัเรียน รูจัก มา 2 เครื่องหมาย 
                         -  แตงคําขวญัเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบานและในโรงเรยีนมา 1 คําขวัญ  
                 2) นักเรียนสรุปเกี่ยวกับอุบัติเหตุในใบงานของตนเอง 
             กิจกรรมที่ 5 
                 1) ครูใหนักเรียนอภิปรายกลุมวา จะนําความรูที่ไดจากการเรยีนเรื่อง ปลอดภัยไวกอน 
                        ไปใชประโยชนในชวีิตประจําวันไดอยางไร สรุปผลการอภิปรายและเขียนแผนผัง 
                         ความคิด  
 
 
 
 
 



7. สื่อการเรียนการเรียนรู 
  1)    สถานทีจริง 
  2)   บัตรคํา 
  3)    บัตรภาพ 
 

8. แหลงการเรียนรู 
      โรงเรียนเทศบาล 4 ( บานเชียงราย ) 
 

9. การวัดและประเมินผล 
  1)    สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม 
  2)    ตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อุบัติเหตุในการเดินทางมาโรงเรียน 
ซ่ือ.........................................................................................เลขที่..................................................... 
ช้ัน..............................วัน........................ที่..........เดือน...................................พ.ศ............................. 
กิจกรรม.ใหนักเรียนหาวาดภาพเครื่องหมายเตือนอันตรายที่นักเรยีนรูจักมาคนละ 3 อยาง 

 



อุบัติเหตุในการเดินทางมาโรงเรียน 
ซ่ือ.........................................................................................เลขที่..................................................... 
ช้ัน..............................วัน........................ที่..........เดือน...................................พ.ศ............................. 
กิจกรรม.ใหนักเรียนหาภาพเกี่ยวกับอุบัตเิหตุในระหวางการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

- อุบัติเหตุที่เกดิขึ้นคือ..................................................................................... 
- มีสาเหตุมาจาก ............................................................................................ 
- ผลที่เกิดขึ้นคือ............................................................................................. 
- วิธีการปองกนัไมใหเกดิอุบัติคือ................................................................. 
   ................................................................................................................... 



 แผนผังความคิด 
ซ่ือ.........................................................................................เลขที่..................................................... 
ช้ัน..............................วัน........................ที่..........เดือน...................................พ.ศ............................. 
กิจกรรม.ใหนักเรียนสรุปประโยชนที่ไดจากการเรียน เร่ือง ปลอดภัยไวกอน 

แผนการจัดการเรียนรู 



เร่ือง  นองหนชูวนเดิน                                                                         จํานวน     2     ชัว่โมง 
สาระการเรียนรู ศิลปะ                               ชั้น ประถมศึกษาปท่ี  1 
 

1. สาระที่   3  นาฏศิลป 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู  ศ  3 . 1  เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห  

วิพากษ วจิารณคุณคานาฏศลิป ถายทอดความรูสึก  ความคิดอยางอิสระช่ืนชมและ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

           สามารถเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลง งาย ๆ ไดอยางสนกุสนาน 
 

4. จุดประสงคการเรียนรู   
     1)  นักเรยีนเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลง ตํารวจได 
       2) บอกวธีิการปฏิบัติตนในการเดินขามถนนอยางปลอดภัยได 
 

5. สาระการเรียนรู   
  การเคลื่อนไหวประกอบเพลง  ตํารวจจา 

 
6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
                 กิจกรรมท่ี 1 

       ครูและนกัเรียนรวมกันรองเพลงสวัสดี  พรอมกับทาํทาทางประกอบตามจินตนาการ 
 

เพลงสวัสด ี
สวัสดีวันนี้พบกัน                  สุขใจพลันฉันไดพบเธอ 

                            โอ   ลัน  ลา  ลัน  ลา  ลัน  ลา  ( ซํ้า )                     
          
                            กิจกรรมที่  2 
                1)    ครูนําภาพเกี่ยวกับการเดินขามถนนอยางถกูวิธีและปลอดภัยมาใหนักเรียนดูพรอม 
                           กับแสดงความคิดเห็นรวมกัน 
                2)   ครูใหนักเรียนฝกรองเพลงตํารวจจา ตามครู    



                                                                        
เพลงตํารวจจา 

ตํารวจจากรุณาหนูหนอย               หนูนอยนอยจะขามถนน 
เดินดดีีอยาวิ่งซุกซน( ซํ้า )                        ตองขามถนนตรงทางมาลาย 

 
3)    ใหนักเรยีนแบงกลุมๆละ 4-5 ฝกรองเพลงตํารวจจา   และคิดทาทางประกอบเพลง 

                            ตามความคดิสรางสรรคของตนเอง 
                4)    ใหนกัเรียนแตละกลุมรองเพลงตํารวจจา   และแสดงทาทางประกอบเพลง ให 
                            เพื่อนดูทีห่นาชั้น  แลวชวยกันประเมินผลวา  กลุมใดทาํไดดีที่สุด และสมควรได 
                            รับคําชมเชย 
                             กิจกรรมที่  3 
                           - ใหนักเรยีนวาดภาพ เกี่ยวกับเพลงตํารวจจา  และระบายสี  พรอมกับคัดเนื้อเพลง 

7. สื่อการเรียนการเรียนรู 
  1)    ภาพเกี่ยวกับการเดินขามถนน 
  2)    เพลงตํารวจจา   

8. แหลงการเรียนรู 
        โรงเรียนเทศบาล 4 ( บาน เชียงราย ) 

 
9. การวัดและประเมินผล 

  1)    สังเกตจากการทํากิจกรรมของนักเรียน 
  2)    ตรวจผลงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง       นองหนูชวนเดิน                                                                                    เวลา   2     ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู    การงานอาชีพ และเทคโนโลยี                                          ชั้น ประถมศึกษาปท่ี  1 
 
           
           1.  สาระที่ 3              การออกแบบและเทคโนโลยี    
 
           2.  มาตรฐานการเรียนรู     เขาใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี ใชความรู  ภูมิปญญา
จินตนาการและความคิดอยางมีระบบในการออกแบบสรางสิ่งของเครื่องใช  ตามกระบวนการ
เทคโนโลยีในการสรางสรรคตอชีวิต  สังคม  ส่ิงแวดลอม  
 
       3.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง       นักเรยีนรูจักสภาพสิง่แวดลอมของถนนในทองถ่ิน    
 
           4.  จุดประสงคการเรยีนรู            เขาใจความหมายของเครื่องหมายจราจร  
 
           5. สาระการเรียนรู            ความหมายของเครื่องหมายจราจร 
 
           6.   กระบวนการจัดการเรยีนรู  
                1)    สนทนาเกีย่วกับการเดนิทางในชีวิตประจาํวันของนกัเรยีน    
                2)   ใหนกัเรียนบอกเครื่องหมายจราจรที่นักเรยีนพบเหน็ในระหวางทางที่มาโรงเรียน                                
                3)   นักเรียนที่จําไดใหออกมาเขยีนที่กระดาน 
                4)  ครูและนักเรยีนสนทนาถึงความหมายของภาพเครื่องหมายจราจรจากแผนภาพ 
                5)   ใหนกัเรียนวาดภาพเครื่องหมายจราจรที่พบเห็นในชีวติประจําวนั         
           7.  สื่อการเรียนรู 
                 1)   สถานที่จริง  
                 2)  แผนภาพ 
           3)   ใบงาน 
 
 
 
 



           8.  แหลงการเรียนรู 
                   1) โรงเรียนเทศบาล 4  (  บานเชียงราย  )  
                   2) แหลงชุมชน 
           9.  การวัดและประเมินผล 
                    1)    สังเกตจากเขารวมกิจกรรม 
                    2)    ตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   ใบงาน     ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 
                                                           เร่ืองเครื่องหมายจราจร 
  
ช่ือ................................................นามสกุล.................................ช้ัน  ป.1  /...........   เลขที่............... 
 
 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนวาดภาพเครื่องหมายจราจรที่นกัเรยีนไดพบเหน็ในชีวิตประจําวันหรือที่พบ
เห็นระหวางทางที่มาโรงเรียน       พรอมกบัระบายสีใหสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1       2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3       4 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง ใชโปรแกรมในการวาดรปู                                   เวลา        2    ชัว่โมง 
สาระการเรียนรู  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี                            ชั้นประถมศึกษาปท่ี   1 
 

1. สาระที่  4   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู    ง 4.1 เขาใจ เหน็คุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหาการทํางานและอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวงั    นกัเรียนสามารถใชโปรแกรมวาดรูปเครื่องหมายจราจรได 

 
4.  จุดประสงค   ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสรางรูปเครื่องหมายจราจร 

        
       5.  สาระการเรียนรู     อุปกรณวาดรูปตางๆในโปรแกรมใชสรางสรรคภาพไดแตกตางกัน   
         
       6.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
  1) ครูและนักเรียนพูดถึงปายจราจรตางๆที่เห็นไดตามทองถนน 
  2) ครูนํารูปตัวอยางใหนักเรียนดูพรอมทั้งใหนักเรียนพูดแสดงความคิดเห็น 
  3) ครูใหนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชวาดรูปในโปรแกรม MW Pro 
  4) ครูและนักเรยีนรวมกันวาดรูปเครื่องหมายเปนตัวอยาง 
  5) นักเรียนวาดรูปเครื่องหมายจราจรที่ตนชอบ 2 รูป 
  6) ใหนักเรียนนําเสนอวิธีการวาดและความหมายของเครื่องหมาย 
  7) ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความหมายเครื่องหมายจราจรที่ควรรู 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. สื่อการเรียนรู 
  คอมพิวเตอร 
 
8. แหลงการเรียนรู 
  หองคอมพิวเตอร 
 
9. การวัดผลประเมินผล 
  ผลงานของนักเรียน 
  การนําเสนอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
 

เร่ือง นองหนชูวนเดิน              เวลา        2    ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู  ภาษาตางประเทศ                        ชั้นประถมศึกษาปท่ี   1 
 

1. สาระที่     ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู    เขาใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ 
                                                  และสามารถแสดงความคดิเห็นอยางมวีจิารณญาณ 
 

3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง     
1) ระบุตัวอักษรและออกเสยีงคํา 

                           2) เลือกภาพไดตรงตามความหมายของคําและกลุมคํา 
 

       4.  จุดประสงค   ระบุและเรียกชื่อส่ิงตางๆที่ปรากฏในสภาพแวดลอมตามทองถนนได 
        
       5.  สาระการเรียนรู     road  ,  car  , bicycle , bus , tricycle, truck   
         
       6.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
  1) ครูและนักเรียนสนทนาถึงสิ่งที่นักเรียนสามารถพบเห็นบนทองถนน 
  2) ใหนักเรียนชวยกันเสนอคําศัพทถึงสิ่งที่นักเรียนพบเห็นบนทองถนน 
  3) นักเรียนฝกอานคําศัพท 
  4) ใหนักเรียนทําบัตรภาพและบัตรคําคนละ  1  คู 
  5) นักเรียนแตละคนนําบัตรภาพและบัตรคําที่ตนเองทํานํามาเลนเกมจับคูภาพกับ 
                                      คําศพัท 
  6) ครูและนักเรียนรวมสรุปบทเรียน 

 
  7. สื่อการเรียนรู 
  1) กระดาษแขง็ 
  2) สี 

 



8. แหลงการเรียนรู 
   ของจริงบนทองถนนบริเวณหนาโรงเรยีน 
 
 
9. การวัดผลประเมินผล 
  1) ความถูกตองของการอานตัวอักษรและคําศัพท 
  2) ความถูกตองของการจับคูภาพกับคําศัพท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง การปองกันอุบตัิเหตุในการเดนิทางไกล                     เวลา     1       ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู ลูกเสือสํารอง                        ชั้น ประถมศึกษาปท่ี  1 
 

1. สาระที่   1 
    - 

2. มาตรฐานการเรียนรู 
     -     

 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1)  นักเรยีนรูจกัความปลอดภัยในการเดิน ทางไกลได 
2) นักเรยีนสามารถเดินทางเทาที่ถูกวิธีได 
3) นักเรยีนสามารถบอกวิธีการที่จะปองกันอบุัติเหตุในการเดินที่ถูกวิธีและไมถูกวิธีได 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู   

1)  บอกสาเหตุ ปจจัย และพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบตัิเหตุในการเดนิทางไกลได 
2)  บอกวิธีปฏิบัติในการเดินทางไกลได 
 

5. สาระการเรียนรู    
1)  การระวังตวัในการเดนิทาง 

         2) อุบัติเหตุในการเดินทางไกล 
 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
  กิจกรรมที่ 1 

           1)  ครูใหนักเรยีนกลุมสีเหลืองทดลองการเดินทางไกลในบริเวณโรงเรียน 1รอบ 
     แลวรวมกนัสนทนาซักถามเกี่ยวกับการเดินของกลุมสเีหลืองวากลุมที่ทดลองในการ                   
     เดินทางถูกหรือผิดและวธีิที่เดินทางถูกวิธีนั้นควรเดินดานใด 

          2)  ครูใหนักเรยีนยกตวัอยางพฤตกิรรมที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุตางๆ เชน  
                    -  การเดินโดยการ เลนกันในขณะที่เดินในแถว                                                                     
                    -  เวลาเดินชอบผลักกันในแถว 
                    - วิ่งเลนกนัในแถว 



          3)  ครูใหนายหมูแตละสีพากลุมสีของตนเองทดลองการเดินรอบโรงเรียน 1 รอบ 
                     โดยครูแตละกลุมสีคอยสังเกตการเดินทางและคอยชี้แนะในการเดินที่ถูกวิธี 
               4)  ครูและเด็กรวมกันรองเพลง อยาเหมอมอง พรองแสดงทาทางประกอบ 
               5)  ครูและนักเรยีนรวมกันสรุปเกีย่วกับ  พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ในการ 
                       เดินทางไกลและวิธี ปองกันอุบัติเหตุในการเดินทาง                    
                                

7. สื่อการเรียนการเรียนรู 
  1)   สถานทีจริง 
  2)   บัตรคาํ 
  3)   บัตรภาพ 
  4)   เพลง 
 

8. แหลงการเรียนรู 
  1)    โรงเรียนเทศบาล 4 ( บานเชียงราย ) 
  2)    บริเวณชุมชนขางโรงเรียน 
 

9. การวัดและประเมินผล 
  1)   สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม 
  2)   สังเกตการเดินทางที่ถูกวิธี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แผนบูรณาการ 
ชั้นประถมศกึษาปที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการเรียนรูโครงการใชรถใชถนนอยางถูกตองปลอดภัย 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูสักนิด ชีวิตปลอดภัย 

คอมพิวเตอร 
- ใชโปรแกรมวาดรูปเครื่องหมายจราจร 

คณิตศาสตร 
- วัดระยะทาง 
- จํานวน (การนับ เพิ่ม - ลด) 

การงานฯ 
- ประดษิฐเครือ่งหมาย
จราจร 

สุข-พละ 
- ปลอดภัยไวกอน 

ศิลปะ 
รูสักนิดชีวิตปลอดภัย 

ลูกเสือ 
- สํารวจปาย, สัญญาณ
และเครื่องหมายจราจร ภาษาองักฤษ 

- คําศัพท เครื่องหมาย
สัญญาณไฟจราจร 

สังคม 
- การปฏิบัติตามกฎจราจร 

วิทยาศาสตร 
- การสังเกตปายสัญญาณ
และเครื่องหมายจราจร 

ภาษาไทย 
- บอกความหมายของ
สัญญาณจราจร 
- เขียนเรื่องจากภาพ 



แผนการจัดการเรียนรู   
        เร่ือง    การเขียนเรื่องเชิงสรางสรรค        เวลา  4   ชั่วโมง 
        สาระการเรียนรู   ภาษาไทย                 ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2  
______________________________________________________________________________ 

1. กลุมสาระ 
                สาระที่ 2  :  การเขียน 
         สาระที่ 4  :  หลักการใชภาษา 

 
2. มาตรฐานการเรียนรู 
        มาตรฐาน ท. 2.1  ขอ 1   สามารถเขียนคําไดถูกความหมาย และสะกดการนัตถูกตอง ใช
ความรูและประสบการณเขยีนประโยค ขอความ และเรื่องราวแสดงความคิด ความรูสึก  ความ
ตองการ และจนิตนาการ รวมทั้งใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน 
 มาตรฐาน ท. 4.1  ขอ 3  สามารถใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวนัแลกเปลี่ยนความคดิเห็น
ดวยถอยคําสุภาพ และรูจกัคิดไตรตรองกอนพูดและเขียน 
 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1)   เลนเกม “แยกเครื่องหมายจราจร” ไดถูกตอง 
2)   อธิบายความหมายของปายจราจร สัญญาณ และเครือ่งหมายจราจรที่เกี่ยวของกบั 

คนเดินเทาได 
       3)   อธิบายสิ่งที่ทําใหทางเดินเทามีความปลอดภัยและไมปลอดภยัได 

4)    เขียนเรื่องเชงิสรางสรรคได 
 

4. จุดประสงคการเรียนรู 
1)   อธิบายความหมายของปายจราจร สัญญาณ และเครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวของกับ 

คนเดินทางเทาได 
2)   อธิบายสิ่งที่ทําใหทางเดินเทามีความปลอดภัยและไมปลอดภัยได 

 
5. สาระการเรียนรู 

ความหมายของปายจราจร สัญญาณ และเครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวของกับ 
        คนเดินทางเทา 
 
 



6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
1)    แบงกลุมใหนักเรียนชวยกนัคิดและวาดภาพระบายสีเครื่องหมายจราจรเทาที่ 

นักเรียนจะคิดไดภายในเวลา 15 นาที    (ครูใหการบานนกัเรียนไปสังเกตเครื่องหมายจราจรบนทอง
ถนนมากอน) 

2)   ใหนักเรยีนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานของตนเองหนาชั้นเรียน เพื่อเปน 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกีย่วกับรูปรางของเครื่องหมายจราจร สี คําพูด และหมายเลขบน
เครื่องหมายจราจร และสถานที่ตั้งของเครื่องหมายจราจรตางๆ 

3)   ครูนําเครื่องหมายจราจรจําลองมาใหนกัเรียนด ูและอธิบายถึงความหมายของ 
เครื่องหมายจราจรตางๆใหนกัเรียนทราบ 

4)   ใหนักเรยีนเลนเกม “แยกเครื่องหมายจราจร” โดยใชเครื่องหมายจราจรจําลองให 
นักเรียนนั่งเปนวงกลม เวียนกันแยกเครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวของกับคนเดินเทาและผูขับขี่ กลุม
ไหนแยกเสร็จกอนและถูกตองเปนกลุมทีช่นะ 

5)   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนเกีย่วกบัประเภทอันตรายที่นักเรยีนอาจ 
ประสบบนทางเดินเทาในเมอืง 

6)   ใหนักเรยีนเขียนเรื่องเชิงสรางสรรคเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดบนทางเทา พรอม 
ทั้งวาดภาพประกอบระบายสตีกแตงใหสวยงาม  แลวตั้งชือ่เร่ือง 

7)   ใหนักเรยีนออกมานําเสนอผลงานการเขียนเรื่องของตนเอง ใหเพื่อนๆฟงหนาชั้น  
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

8)   ครูและนกัเรียนรวมกันคดัเลือกผลงานนักเขียนดีเดน 3 รางวัล ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกจะไดรับรางวัลนักเขียนดีเดนจากครู 

 
7. สื่อการเรียนการสอน 

1)   เกม “แยกเครื่องหมายจราจร” 
2)   เครื่องหมายจราจรจําลอง 
3)   ใบงานการเขียนเชิงสรางสรรค 
4)   ดินสอสี 

 
 
 
 
 
 



8. แหลงการเรียนรู 
     1)   สถานที่มีเครื่องหมายจราจรบนทองถนน 
     2)   หองสมุด 

 
9.  การวัดและประเมินผล 
 1)   สังเกตความสนใจ ความสนุกสนาน และความถูกตองในการเลนเกม 
 2)   สังเกตการออกมานําเสนอผลงานของนักเรียน 
 3)   สังเกตการพูดสนทนาโตตอบ การตั้งคําถาม การตอบคําถาม การแสดงความ 

                   คิดเห็นของนักเรียน 
 4)   ตรวจผลงานการเขียนเรือ่งเชิงสรางสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานการเขียนเชิงสรางสรรค 
ชื่อ……………………………เลขที่ ..........ชั้น ............ วันที่........................................... 

 
คําชี้แจง     ใหนักเรียนเขียนเรื่องเชิงสรางสรรคเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดบนทางเทา  

       พรอมทั้งตั้งชื่อเรื่องและวาดภาพระบายสีตกแตงใหสวยงาม 

 
  เรื่อง ................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



แผนการจัดการเรียนรู   
       เร่ือง   จํานวน , เวลา            เวลา  4   ชั่วโมง 
      สาระการเรียนรู   คณิตศาสตร                 ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2 
______________________________________________________________________________ 

1. กลุมสาระ 
                สาระที่ 1  :  จํานวนและการดําเนินการ 
         สาระที่ 2  :   การวัด 
         สาระที่ 6  :   ทักษะ / กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 
2. มาตรฐานการเรียนรู 
        มาตรฐาน ค. 1.1 ขอ 1    เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนใน 

ชีวิตจริง 
 มาตรฐาน ค. 2.1  ขอ 1   เขาใจพื้นฐานเกีย่วกับการวดั วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ง 

 ตองการวัด 
              มาตรฐาน ค. 3.1   ขอ 1   มีความสามารถในการแกปญหา   การใหเหตุผล    การสื่อสาร 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ    การเชื่อมโยงความรู ตาง ๆ ทาง คณิตศาสตร 
และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกบัศาสตรอ่ืนๆ    และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 

3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1)   เรียนสามารถนําความรูจากการนับเพิ่ม-นับลด,จํานวนคี่-จํานวนคู มาใชในการ 

สังเกตและอานปายจราจรได 
2)   นักเรยีนสามารถนําความรูจากการอานนาฬกิา มาใชประโยชนในการอานปาย 

จราจรได 
 

4. จุดประสงคการเรียนรู 
1)   อธิบายความหมายของปายจราจร สัญญาณ และเครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวของกับ 

คนเดินทางเทาได 
2)   อธิบายสิ่งที่ทําใหทางเดินเทามีความปลอดภัยและไมปลอดภัยได 

 
 
 
 



 
5. สาระการเรียนรู 

  การนับเพิ่ม-นบัลด,จํานวนคี-่จํานวนคู 
 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
กิจกรรมที่ 1 

1)   ใหนักเรยีนเลนเกมนับเพิ่ม-นับลด โดยครูแบงนักเรียนในหองเปน 3 กลุม แลว 
ครูกําหนดจํานวนเลขไมเกนิ 1,000 ให เชนครูบอกวา “90 เพิ่ม 2” หรือ “90 ลด 5 ” ถานักเรียนกลุม
ใดคิดไดเร็วและตอบถูกกอนจะได 1 คะแนน ครูจะบอกจํานวน 20 คร้ัง ถากลุมใดไดคะแนนมาก
ที่สุดกลุมนั้นเปนฝายชนะ 

2)   ครูและนกัเรียนสนทนารวมกันถึงเวลาบนสัญญาณไฟจราจรที่นักเรียนเคยเห็น 
บนทองถนนตามแยกตางๆจะมีไวเพื่อบอกเวลารอสัญญาณกอนที่รถจะเคลื่อนตัว เปนการบอกใหผู
ที่ขับขี่ไดทราบเวลาในการรอสัญญาณไฟเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ใหปลอดภัยยิ่งขึ้น 
สวนมากแลวเวลาที่บอกบนสัญญาณไฟจะบอกเวลาเปนวินาทีเปนการนับลดเชน “20 ลดทีละ 1 
จนถึง 1” ก็จะมีสัญญาณไฟเหลือง และไฟเขียวขึ้นตามมา รถก็จะเคลื่อนตัวออกจากที่ 

3)   ใหนักเรยีนเลนเกมจํานวนคี-่จํานวนคู โดยครูแบงนกัเรียนในหองออกเปน 3  
กลุม  ครูเตรียมบัตรเลขตั้งแต “1-100” ใสกลอง 3 กลอง แลวครูจะบอกจํานวนเชน “10-20 คี่” หรือ 
20-35 คู” ถานักเรียนกลุมใดสงตัวแทนออกมาเลือกบัตรเลขไดถูกตอง จะได 1 คะแนน ครูจะบอก
จํานวน 20 คร้ัง ถากลุมใดไดคะแนนมากทีสุ่ดจะเปนฝายชนะ 

4)   ครูนําตัวอยางปาย “หามจอดรถ” โดยระบุเปนวันในการหามจอดในวันคู หรือ 
วันคี่ มาใหนกัเรียนดู แลวใหความรูกับนกัเรียนวาวันคีแ่ละวนัคูในปายหมายถึง วนัที่ 1-31 ในแตละ
เดือน 

5)  ใหนักเรยีนวาดภาพปาย  “หามจอดรถ” โดยระบุเปนวนัในการหามจอดในวัน 
คู และวนัคี่ อยางละ 1 ภาพ แลวระบายสีใหสวยงาม 

6)   ครูแจกใบงานที่ 1 ใหนักเรยีนไปทําเปนการบาน โดยใหนักเรยีนไปสํารวจปาย 
หามจอดรถของจริง แลววาดภาพในใบงาน แลวตอบคําถาม 

7)   ใหนักเรยีนแตละคนออกมานําเสนอผลงานของตนเองหนาชั้นเรยีน เพื่อเปน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกนั  

 
 
 
 



กิจกรรมที่ 2 
1)  ใหนักเรยีนรองเพลง “ใชรถใชถนน”  แลวใหความรูกบันักเรียนวาการใช 

รถใชถนนก็มชีวงเวลาในการใช ในการจอด และหามจอดเพื่อใหเราปฏิบัติตามกฎไดถูกตอง เราก็
ตองรูชวงเวลาและอานนาฬกิาเปน ถาเราใชไมถูกไมเปนก็จะทําใหเราตองถูกโดนปรับได 

1)   ครูนํานาฬกิาจําลองมาใหนักเรยีนดู และใหความรูเกี่ยวกับการอานนาฬกิา 
ทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน 

1)   ครูนําปายจําลอง “หามจอดรถ” ปาย “จอดรถ” ปาย “หามหยดุรถ” และม ี
กําหนดชวงเวลาในปายมาใหนักเรยีนดู พรอมกับใหความรูในการอานปาย และอานชวงเวลา 

1)   ครูแจกใบงานที่ 2 ใหนักเรียนไปทําเปนการบาน โดยใหนักเรยีนไป 
สํารวจปาย “หามจอดรถ” ปาย “จอดรถ” ปาย “หามหยุดรถ” จากของจริง  แลวใหวาดภาพและ
ระบายสีใหเหมือนของจริงในใบงาน แลวตอบคําถามในใบงาน  
  1)   ใหนักเรยีนแตละคนออกมานําเสนอผลงานของตนเองหนาชั้นเรยีน เพื่อเปน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกนั  
 

7. สื่อการเรียนการสอน 
1)   เกม นับเพิม่-นับลด 
2)  เกม จํานวนคี่-จํานวนคู 
3)  เพลงใชรถใชถนน 
4)  ใบงาน,กระดาษรายงาน 
5)  ดินสอสี 
6)  นาฬกิาจําลอง 
7)  ตัวอยางปายจราจรจําลอง 

 
8.  แหลงการเรียนรู 

1)  สถานที่มีเครื่องหมายจราจรบนทองถนน 
2)  หองสมุด 

 
9.  การวัดและประเมินผล 

1)   สังเกตความสนใจ ความสนุกสนาน และความถูกตองในการเลนเกม 
  2)  สังเกตการนําเสนอผลงานของนักเรียน 

3)   ตรวจผลงาน 
 



ใบงานที่ 1 
 

ชื่อ……………………………เลขที่ ..........ชั้น ............ วันที่ ........................................... 
ใหนักเรียนไปสํารวจปาย “หามจอดรถ” ของจริงจากถนน แลววาดภาพระบายสีให
เหมือนของจริง และตอบคําถามขางลางนะจะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ปายหามจอดรถมีลักษณะอยางไร สีอะไร 
     ตอบ  ....................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
2. ทําไมตองมีปายหามจอดรถ 
     ตอบ  ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 



ใบงานที่ 2 
 

ชื่อ……………………………เลขที่ ..........ชั้น ............ วันที่ ........................................... 
ใหนักเรียนไปสํารวจปาย “หามจอดรถ” ปาย “จอดรถ” ปาย “หามหยุดรถ” ของจริงจาก
ถนน แลววาดภาพระบายสีใหเหมือนของจริง และตอบคําถามขางลางนะจะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ปายที่นักเรียนไปสํารวจมีลักษณะอยางไร  สีอะไร  และมีชวงเวลาอะไรบาง 
     ตอบ  ....................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
2. ทําไมตองมีปาย “หามจอดรถ” ปาย “จอดรถ” และปาย “หามหยุดรถ” 
     ตอบ  ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง       รูสักนิด    ชีวิตปลอดภัย                                                                     เวลา   2    ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู    วิทยาศาสตร                                                                 ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2 
 
           
            1.  สาระที่  2    ส่ิงมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
 
           2.  มาตรฐานการเรียนรู     เขาใจสิง่แวดลอมในทองถ่ิน    ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม
กับสิ่งมีชีวิต       ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
       3.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง      สํารวจขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตนและอธิบาย
ความสัมพนัธของสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดลอม 
 
           4.  จุดประสงคการเรยีนรู  
              อธิบายความหมายของปายจราจร สัญญาณ  และเครื่องหมายจารจรที่เกี่ยวของกับคนเดนิ
เทาได 
        
           5. สาระการเรียนรู   ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดลอม 
 
           6.   กระบวนการจัดการเรียนรู  
                1)    นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับเครื่องหมายจารจร  และสัญญาณ  ไฟจารจร 
                2)   ครูพานักเรียนไปสังเกตเครื่องหมายจราจร  และสัญญาณไฟจารจรตรงหาแยกหอ
นาฬิกา 
                3)    นักเรียนนาํผลการสํารวจ-สังเกต  มาสรุปภายในหองเรียน 
 
           7.  สื่อการเรียนรู 
                 1)   สถานที่จริง  
                 2)  ปายเครื่องหมายจารจร 
           3)   ใบงาน 
 



           8.  แหลงการเรียนรู 
                    ถนน หาแยกหอนาฬิกา 
 
           9.  การวัดและประเมินผล 
                    1)    สังเกตจากเขารวมกิจกรรม 
                    2)    ตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
 

เร่ือง    รูชักนดิชีวิตปลอดภยั   เวลา    2  ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2 
 

 
1. สาระที่  2 : หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนนิชีวิตในสังคม 

 
2. มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ส 2.1 :    ขอ  2  เขาใจสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  หนาที่ของตนเองและ
ผูอ่ืน รวมทั้งเขาใจในสิทธิที่พึงไดรับการคุมครอง  ตลอดจนปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง และครอบครัวและสามารถปฏิบัติได
อยางถูกตอง 

 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

เขาใจและปฏิบัติตามกฎจราจรไดอยางถูกตอง  
 

4. จุดประสงค 
              1. นักเรียนเขาใจหลกัการปฏิบัติตามกฎจราจรไดอยางถูกตอง 
              2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรไดอยางถูกตอง 

 
5. สาระการเรียนรู 

1. การขามถนนบริเวณชองทางขามหรือทางมาลาย 
2. การขามถนนบริเวณที่ควบคุมดวยสัญญาณไฟจราจร 
3. การขามถนนบริเวณที่มีตํารวจจราจรควบคุม 
4. การขามถนนบริเวณที่มีสะพานลอย 
 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
1. ใหนกัเรียนเลาสภาพที่เปนไปในปจจบุันเกี่ยวกับการขามถนนของนักเรียน 
2. ใหนกัเรียนเสนอแนวทางในการขามถนนอยางปลอดภัย 
3. ครูสรุปการปฏิบัติตามกฎจราจร 



7. สื่อการเรียนการเรียนรู 
1. ภาพโปสเตอร  
2. เอกสาร  หนังสือเรียน 
3. ใบความรูเร่ือง  การปฏิบัติตามกฎจราจร 
4. ใบงาน  เร่ือง การปฏิบัติตามกฎจราจร 

 
8. แหลงการเรียนรู 

1. ชุมชน 
2. โรงเรียน 
3. หองสมุดโรงเรียน 

 
9. การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการเดินถนนในการไป -  กลับโรงเรียนของนักเรียน   
2. ประเมินผลจากการตรวจใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู   
เร่ือง   การปฏบิัติตามกฎจราจร 

การขามถนนบริเวณชองทางขามหรือทางมาลาย 

1. ถึงแมกฎหมายจะกําหนดใหรถตองหยุดและใหทางแกคนขามทางมาลาย ที่กําลังเดินขาม
ถนนในทางมาลายมีสิทธิ์ไปกอนรถ แตผูขามจะตองระวังและใหโอกาสแกรถที่ชะลอ
ความเร็วและหยุดไมทันกอนที่จะขามไปในถนนโดยเฉพาะในเวลาฝนตกถนนลื่นตอง
ระวังใหมากขึ้น 

2. ถึงแมวาคนขับจะหยุดรถใหขามผูขามก็ตองขามดวยความระมัดระวังควรมองซาย-ขวา
ตลอดเวลาเพราะอาจมีผูขับขี่ที่บาบิ่นแซงรถที่หยุดอยูขึ้นมาก็ได ดังนั้นการขามตองเดิน
ขามอยางรวดเร็ว 

3. การขามถนนในชองทางขามที่บริเวณทางแยก ใหระวังรถที่จะเลี้ยวเขาหาตัวผูขาม 
4. ถามีเกาะกลางถนนทําไวที่ทางมาลาย ใหขามถนนไปทีละครึ่งถนน โดยพักรอที่เกาะกลาง

ถนน มองซาย - ขวาใหปลอดภัยแลวจึงขามไป 

การขามถนนบริเวณท่ีควบคุมดวยสัญญาณไฟจราจร 

ตองปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอยางเครงครัดและตองระมัดระวังดูรถใหหยุดสนิท
เสียกอนขณะที่ขามอยาลืมระวังรถที่กําลังเล้ียวเขาหาตัวผูขาม 

การขามถนนบริเวณท่ีมีตํารวจจราจรควบคุม 

ใหปฏิบัติตามสัญญาณที่ตํารวจจราจรให เชน หามขาม หรือใหขามได 

การขามถนนบริเวณท่ีมีสะพานลอย 

ใหใชสะพานลอยทุกครั้งในการขาม 

 
 
 
 
 
 



 
ใบงาน 

เร่ือง  การปฏบิัติตามกฎจราจร 
 
ช่ือ………………………………………………เลขที่………………………………….. 
ช้ัน…………………………………….วนัที่……………………………………………. 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียน บอกวธีิการปฏิบัติตามกฎจราจรอยางถูกตองและปลอดภัย   
                ( จํานวน  5  ขอ)                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1………………………………….. 

2………………………………….. 3………………………………….. 

4………………………………….. 5………………………………….. 

การปฏิบัติตามกฎจราจร 



 
แผนการจัดการเรียนรู 

เร่ือง ปลอดภยัไวกอน       เวลา     1       ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้น ประถมศกึษาปท่ี  2 
 

6. สาระที่   1    ความปลอดภยัในชีวิต 
 
7. มาตรฐานการเรียนรู  พ 5.1  ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจยัเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  

อุบัติเหต ุ
 

8. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1)  นักเรยีนรูจกัความปลอดภัยในการเดิน ภายในโรงเรยีนได 
2) นักเรยีนสามารถเดินทางเทาที่ถูกวิธีได 
3) นักเรยีนสามารถบอกวิธีการที่จะปองกันอุบัติเหตุในการเดินที่ถูกวิธีและไมถูกวิธีได 
 

9. จุดประสงคการเรียนรู   
1) บอกสาเหต ุปจจัย และพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนได 
2)  บอกวิธีปฏิบัติเพื่อปองกนัตนเองจากอบุัติเหตุที่บานและที่โรงเรียนได 
 

10. สาระการเรียนรู    
1) อุบัติเหตใุนการเดินทาง 

         2) อุบัติเหตุในโรงเรียน 
 

11. กระบวนการจัดการเรียนรู 
  กิจกรรมที่ 1 

           1)  ครูใหนักเรยีนออกมาเลาประสบการณเกีย่วกับเรื่องที่ตนเองเคยประสบอุบัติเหตุวา ม ี
     สาเหตุเกิดจากอะไร และผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร แลวรวมกันสรุปถึงสาเหตุ และผล 
     ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหต ุ

          2)  ครูใหนักเรยีนยกตวัอยางพฤตกิรรมที่เสี่ยงตอการเกดิอุบัติเหตุตางๆ เชน ความ                         
        ประมาทการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ ความคึกคะนอง การขาดความรูความชํานาญ 

          3)  ครูและนักเรยีนรวมกันสรุปเกี่ยวกับ  พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ และวิธี                      
         ปองกันอุบัติเหต ุ



           กิจกรรมที่  2 
              1)  ครูใหนักเรียนยกตัวอยางอุบัตเิหตุที่อาจเกิดขึ้นในบานและโรงเรียน 
              2) ครูใหนกัเรียนแบงกลุมๆละ 4-5 คนรวมกันอภปิรายสาเหตุทีท่ําใหเกิดอุบัตเิหตุนั้นๆ 
                        และเสนอแนวทางปฏิบัติ ในการปองกันอุบัติเหตุในบานและโรงเรียน            
              3)  ใหนักเรยีนดภูาพและใหนกัเรยีนสรุปเกีย่วกบัอุบัติเหตุในภาพ 
            กิจกรรมที่  3 
               1)  ใหนักเรยีนหาขาวเกีย่วกับอุบตัิเหตุที่ขณะเกดิขึ้นระหวางเดินทางจากหนังสือพิมพวา 
                        สวนใหญมีสาเหตุมาจากอะไร แลววเิคราะหผลเสียที่เกดิขึ้นจากอุบัตเิหตุนั้น 
          2)  ครูซักถามนักเรียนวาเคยเห็นปายเตือนอันตรายที่ติดอยูในสถานที่ตางๆ หรือไม  
  แลวยกตัวอยางเครื่องหมายเตือนอันตรายที่ควรรูจัก  โดยครูจะนําเครื่องหมาย 
                    เตือนอันตราย มาใหนกัเรียนดูแลวใหนกัเรยีนบอกความหมาย เชนปายหามเดิน ปายรถ 
                         ปายหามเขา ปายหามสูบบหุร่ี  ปายระวังล่ืน  ปายระวังสุนัขดุ  เปนตน 
                3) ครูสรุปใหนักเรยีนฟงวา อุบัติเหตุเกดิขึ้นไดทุกสถานที่ ดังนั้น เราจึงควรระมัดระวัง 
                         ตนเองในขณะเดินทาง โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําเตือนตางๆ เพื่อ 
                        ความไมประมาท 
             กิจกรรมที่ 4 
                1)  ครูใหนักเรียนทําแบบฝกกิจกรรม  ดังตอไปนี้ 
                         - ดูภาพการกระทําที่อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ แลวใหเขียนวา นักเรียนมวีธีิปองกัน 
                            ไมใหเกิดอบุัติเหตุไดอยางไร 
                         - วาดภาพเครือ่งหมายเตือนอันตรายที่นกัเรียน รูจัก มา 2 เครื่องหมาย 
                         -  แตงคําขวญัเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบานและในโรงเรยีนมา 1 คําขวัญ  
                 2) นักเรียนสรุปเกี่ยวกับอุบัติเหตุในใบงานของตนเอง 
             กิจกรรมที่ 5 
                        ครูใหนักเรียนอภิปรายกลุมวา จะนําความรูที่ไดจากการเรียนเรื่อง ปลอดภัยไวกอน 
                        ไปใชประโยชนในชวีิตประจําวันไดอยางไร สรุปผลการอภิปรายและเขียนแผนผัง 
                         ความคิด  
 

12. สื่อการเรียนการเรียนรู 
  1)    สถานทีจริง 
  2)   บัตรคํา 
  3)    บัตรภาพ 
 



13. แหลงการเรียนรู 
        โรงเรียนเทศบาล 4 ( บานเชียงราย ) 
 

14. การวัดและประเมินผล 
  1)     สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม 
  2)    ตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อุบัติเหตุในการเดินทางมาโรงเรียน 
ซ่ือ.........................................................................................เลขที่..................................................... 
ช้ัน..............................วัน........................ที่..........เดือน...................................พ.ศ............................. 
กิจกรรม.ใหนกัเรียนหาวาดภาพเครื่องหมายเตือนอันตรายที่นักเรียนรูจักมาคนละ 3 อยาง 

 



อุบัติเหตุในการเดินทางมาโรงเรียน 
ซ่ือ.........................................................................................เลขที่..................................................... 
ช้ัน..............................วัน........................ที่..........เดือน...................................พ.ศ............................. 
กิจกรรม.ใหนกัเรียนหาภาพเกี่ยวกับอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

- อุบัติเหตุที่เกดิขึ้นคือ..................................................................................... 
- มีสาเหตุมาจาก ............................................................................................ 
- ผลที่เกิดขึ้นคือ............................................................................................. 
- วิธีการปองกนัไมใหเกดิอุบัติคือ................................................................. 
   ................................................................................................................... 



แผนผังความคิด 
ซ่ือ.........................................................................................เลขที่..................................................... 
ช้ัน..............................วัน........................ที่..........เดือน...................................พ.ศ............................. 
กิจกรรม.ใหนักเรียนสรุปประโยชนที่ไดจากการเรียน เร่ือง ปลอดภัยไวกอน 

 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง  รูสักนิดชีวิตปลอดภยั                                                                  จํานวน     2     ชัว่โมง 
สาระการเรียนรู ศิลปะ                               ชั้น ประถมศึกษาปท่ี  2 
 

1.    สาระที่   3  นาฏศิลป 
2. มาตรฐานการเรียนรู  ศ  3 . 1  เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห  

วิพากษ วจิารณคุณคานาฏศลิป ถายทอดความรูสึก  ความคิดอยางอิสระช่ืนชมและ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
        -   แสดงทาทางงาย ๆ ประกอบเพลงได 
 

4. จุดประสงคการเรียนรู   
     1)  บอกความหมายของเนื้อเพลงได 
       2) รองเพลงและเคาะจังหวะได 
       3) แสดงทาทาง  ประกอบเพลงได 
 

5. สาระการเรียนรู   
1) เพลงเมื่อจะขามถนน 
2) ทาทางประกอบเพลงเมื่อจะขามถนน 
 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
                 กิจกรรมท่ี 1 

      -  ใหนักเรยีนเลนเกมปฎบิัติตามคําสั่ง โดยตัวแทนของนักเรียนเปนผูออกคําสั่งโยใช
ภาษาทาหรือนาฏยศัพท  เชน   อาย  ดีใจ  เสียใจ  ตั้งวง  จีบ   เปนตน ใครทําทาผิดจาก
คําสั่งใหออกจากการแขงขัน  ใครทําไดถูกหมดจนเหลือเปนคนสุดทาย เปนผูชนะ  

                        
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่  2 
                1)    ใหนกัเรียนดูเนื้อเพลง เมื่อจะขามถนน  โดยใช แผนภูม ิแลวใหอานเนือ้รอง 
 
                                                                   เพลงเมื่อจะขามถนน 
                                   อยาเหมอมองตองดูขางหนา           อีกซายและขวาเมื่อจะขามถนน 
                        หากยวดยานหลายก็ตองอดใจทน              อยาตัดหนารถยนต  
                        ทุก ๆ คนควรระวังเอย                              มงแซะมง   แซะแซะมง  ตะลุมตุมมง ( ซํ้า) 
                                        
 
              2)   ครูสนทนาความหมายของเนือ้เพลง มีความหมายเกี่ยวกับวิธีการขามถนนที่ถูกตอง  
                         และเตือนใหระมัดระวังในการขามถนนเพื่อความ                                                                     
          3)   ครูใหนักเรยีนฝกรองเพลงขามถนน ตามคร ู
              4)  ใหนักเรยีนแบงกลุมๆละ  4-5  คน ฝกรองเพลงขามถนน   และคิดทาทางประกอบ  
                         เพลงตามความคิดสรางสรรคของตนเอง 
              5)  ใหนักเรยีนแตละกลุมรองเพลงขามถนน  และแสดงทาทางประกอบเพลง ให    
                         เพื่อนดูทีห่นาชั้น  แลวชวยกันประเมนิผลวา  กลุมใดทาํไดดีที่สุด และสมควรได 
                         รับคําชมเชย 
                             กิจกรรมที่  3 
                           - ใหนักเรยีนวาดภาพ เกี่ยวกับเพลงขามถนนและระบายสี  พรอมกบัคัดเนื้อเพลง 

7. สื่อการเรียนการเรียนรู 
       1)    แผนภูมิเพลง ขามถนน 

          2)    เพลงขามถนน 
8. แหลงการเรียนรู 

          โรงเรียนเทศบาล 4 ( บานเชียงราย ) 
9. การวัดและประเมินผล 

      1)     สังเกตจากการทํากิจกรรมของนักเรียน 
      2)    ตรวจผลงาน 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง       รูสักนิด    ชีวิตปลอดภัย                                                                    เวลา   2    ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู      การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                   ชั้น ประถมศึกษาปท่ี  2 
 
            
           1.  สาระที่ 3   การออกแบบและเทคโนโลยี     
 
           2.  มาตรฐานการเรียนรู    เขาใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี  ใชความรู  ภูมิปญญา 
จินตนาการและความคิดอยางมีระบบในการออกแบบสรางสิ่งของเครื่องใช  ตามกระบวนการ
เทคโนโลยี       สามารถตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม  ส่ิงแวดลอม  
โลกของงานและอาชีพ 
 
       3.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง       เพื่อชวยใหนักเรยีนรูจักและเขาใจเครื่องหมายจราจรทั่วไปที่
เกี่ยวของกับคนเดินเทา 
 
           4.  จุดประสงคการเรยีนรู  
                 1) สามารถบอกปายจราจร  สัญญาณและเครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวของกับคนเดนิเทาได 
             2) อธิบายความหมายและปฏิบัติตามกฎขอบังคับของปายจราจร 
 
           5. สาระการเรียนรู  เครื่องหมายจราจรทั่วไปที่เกีย่วของกับคนเดินเทา 
 
           6.   กระบวนการจัดการเรียนรู  
                1)    นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร 
                2)    ใหนกัเรียนดแูผนภาพและสนทนา 
                3)    จัดนักเรียนเปนกลุมวาดภาพและระบายสเีครื่องหมายจราจรตาง ๆ ใหนักเรียน
ชวยกันคิดในเวลา 10 – 15 นาท ี
                 4) จัดแสดงผลงานของนักเรียนในชั้นเรยีน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 
 
 
 



 
           7.  สื่อการเรียนรู 
                 1)   สถานที่จริง  
                 2)  ปายเครื่องหมายจารจร 
           3)   ใบงาน 
 
             8.  แหลงการเรียนรู 
                   แผนภาพ        
 
             9.  การวัดและประเมินผล 
                    1)    สังเกตจากเขารวมกิจกรรม 
                    2)    ตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง ใชโปรแกรมในการวาดรปู                                       เวลา        2    ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี                            ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2 
 

4. สาระที่  4   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5. มาตรฐานการเรียนรู    ง 4.1 เขาใจ เหน็คุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหาการทํางานและอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

 
6. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง    นกัเรียนสามารถใชโปรแกรมวาดรูปเครื่องหมายจราจรได 

 
4.  จุดประสงค   ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสรางรูปเครื่องหมายจราจร 

        
       5.  สาระการเรียนรู     อุปกรณวาดรูปตางๆในโปรแกรมใชสรางสรรคภาพไดแตกตางกัน   
         
       6.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
  1) ครูและนักเรียนพูดถึงปายจราจรตางๆที่เห็นไดตามทองถนน 
  2) ครูนํารูปตัวอยางใหนักเรียนดูพรอมทั้งใหนักเรียนพูดแสดงความคิดเห็น 
  3) ครูใหนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชวาดรูปในโปรแกรม MW Pro 
  4) ครูและนักเรียนรวมกนัวาดรูปเครื่องหมายเปนตัวอยาง 
  5) นักเรียนวาดรูปเครื่องหมายจราจรที่ตนชอบ 2 รูป 
  6) ใหนักเรียนนําเสนอวิธีการวาดและความหมายของเครื่องหมาย 
  7) ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความหมายเครื่องหมายจราจรที่ควรรู 

 
 
 
 
 
 
 
 



  7. สื่อการเรียนรู 
  คอมพิวเตอร 
 
  8. แหลงการเรียนรู 
  หองคอมพิวเตอร 
 
  9. การวัดผลประเมินผล 
  1) ผลงานของนักเรียน 
  2) การนําเสนอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง รูสักนิดชีวิตปลอดภัย                              เวลา       2    ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู  ภาษาตางประเทศ                       ชั้นประถมศึกษาปท่ี   2 
 

1. สาระที่     ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู    เขาใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ 
                                                  และสามารถแสดงความคดิเห็นอยางมวีจิารณญาณ 

3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง     
                              1) ปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอรองงายๆ ที่ฟง 

                2)  ระบุตัวอักษรและออกเสียงคําและประโยคงายๆ 
   3)  เลือกภาพไดตรงตามความหมายของคาํ กลุมคํา และประโยคที ่
                                            ฟง            

         4.  จุดประสงค     
                                     -  ระบุปายจราจร สัญญาณไฟจราจรที่เกี่ยวกับคนเดินเทาได 
            -  อธิบายความหมายของปายจราจร สัญญาณไฟที่เกี่ยวของกับคนเดินเทาได 
            - แสดงการปฏิบัติตามกฎขอบังคับของปายจราจรในฐานะคนเดินเทาได 
         
        5.  สาระการเรียนรู      traffic  light ( red ,  green  ,  yellow )  
          
        6.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
             1) ครูและนักเรียนสนทนาถึงการเดินเทาบนทองถนนวานักเรยีนจะพบสัญญาณไฟ 
                                    จราจรอะไรบาง 
             2) นักเรียนดูสัญญาณไฟจราจรและบอกสีเปนภาษาอังกฤษและความหมายของแต 
                                     ละสี 
  3) นักเรียนออกแบบสัญญาณไฟจราจรและเขียนคําศัพท 
  4) ครูและนักเรียนรวมสรุปบทเรียน 
        
       7. สื่อการเรียนรู 

  1)  กระดาษ 
  2) สี 



8. แหลงการเรียนรู 
   หองสมุด 
 
9. การวัดผลประเมินผล 
  1) ความถูกตองของการปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร 
  2) ความถูกตองของการอานออกเสียงคําศพัทไดถูกตอง 
  3) ความถูกตองของการบอกสีและความหมายตรงกับสญัญาณไฟจราจรได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง  มีวินัย สรางนิสัย จะปลอดภัย เร่ืองจราจร                   จํานวน   2  ชั่วโมง 
วิชา   ลูกเสือ  (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)                                           ชั้นประถมศึกษาปท่ี   2             
 
 
1. สาระที่ 
 - 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู 
 - 
 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  นักเรียนมีวนิยั รูจักสรางนสัิย คํานึงถึงความปลอดภยั ในเรื่องของจราจร 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู 
 1) บอกความหมายของจราจรได 
 2) ปฏิบัติตามระเบียบวินยัของจราจรได 
 3) สรางนิสัยใหเดินขามถนนอยางปลอดภัยได 
 4) บอกผูอ่ืนใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของจราจรได 
 
5. สาระการเรียนรู 
 1) ความหมายของคําวาจราจร 
 2) ระเบียบวินยั ในการปฏิบัติตามกฎจราจร 
 3. การเดินขามถนนที่ดี และปลอดภัย 
 4. การชักชวนใหผูอ่ืนปฏิบัตติามกฎระเบยีบของจราจร 
 
6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
     ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1) ตั้งแถวนักเรียน แลวใหนกัเรียนเดินแถวใหเปนระเบยีบ โดยเดินรอบสนามอยางระเบียบเรียบรอย 
                    ที่สุด แลวมาตั้งแถวตรงจุดเดมิ 
 



     ขั้นปฏิบัติการเรียนรู 
 2) นักเรยีนสนทนาซักถามกบัครู ในเรื่องของความหมายของคําวาจราจร 
 3) ใหนักเรยีนบอกถึงเรื่อง ระเบียบวินยั ในการปฏิบัติตามกฎจราจรมาหลาย ๆ ขอ แลวสรุปรวมกัน 
                    เปนขอ ๆ ครูคอยแนะนํา 

4) นักเรยีนสนทนาซักถาม กบัครู ในเรื่องของการขามถนนที่ดี และปลอดภัย  
1. การเขาแถวใหเปนระเบยีบ กอนขามถนนตรงทางมาลาย 
2. การสังเกตสัญญาจราจร ที่เจาหนาทีต่ํารวจจราจรทํา  
3. การขามอยางปลอดภัย และระมัดระวัง 

5) จําลองสถานการณจริง โดยครูแสดงเปนตํารวจจราจร และทําสัญญามือใหนักเรียนดู อยางเชน  
สัญญาณรถหยุดทางซาย ทําอยางไร ทางขวาทําอยางไร แลวสัญญาใหนักเรียนขามเปนอยางไร 
โดยนักเรียนจะตองสังเกตดสัูญญามือที่ครูทําแลวปฏิบัตติามเหมือนเหตุการณจริง ๆ ใหถูกวิธี 

6) เมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติไดตามนัน้แลว จึงใหนกัเรียนไปชักชวนเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ พอ  
แม และ ฯลฯ ใหหนัมาปฏิบัติตามกฎจราจรใหมาก ๆ จะไดมีความปลอดภัย  

 
7. สื่อการจัดการเรียนรู 

 1) สัญญาณจราจร 
 2) ถนน ทางมาลาย 
 3) สัญญาณทา ในการโบกรถของตํารวจจราจร 

8. แหลงการเรียนรู 
  1) ถนนในโรงเรียน 
              2) ถนนทางมาลาย หนาโรงเรียน     
  3) เรียนรูในวชิาลูกเสือ 
9. การวัดผลประเมินผล 

 1) ความถูกตองในการบอกถึงความหมายของจราจร 
  2) ความถูกตองในการบอกถึงระเบียบวนิยัในการปฏิบัติตามกฎจราจร 
  3) ความมีระเบียบภายในแถว 
  4) ใชการสังเกตความสนใจ และความรวมมือในการเรยีนรู 
  5) ความถูกตองในการทําตามสัญญาณมือ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนบูรณาการ 

ชั้นประถมศกึษาปที่ 3 
 
 
 
 
 
 

 
 



การจัดการเรียนรูโครงการใชรถใชถนนอยางถูกตองปลอดภัย 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปลอดภัยไวกอน 

คอมพิวเตอร 
- ใชโปรแกรมสืบคนขอมูล 

คณิตศาสตร 
- การเปรียบเทยีบความหนาแนน
ของรถยนต 
- การวดัระยะทาง 
- เวลาที่ใชในการเดินทาง 
- แผนภูมิรูปภาพ, แผนภูมแิทง 

การงานฯ 
- การประดษิฐปายจราจร 

สุข-พละ 
- ปลอดภัยไวกอน 

ศิลปะ 
- วาดถาพระบายสี 
- เพลง 

ลูกเสือ 
- ฝกปนจกัรยาน 

ภาษาองักฤษ 
- คําศัพท เครื่องหมายจราจร 

สังคม 
- ความหนาแนนของ
ยานพาหนะบนทองถนน 
- การคมนาคม 

วิทยาศาสตร 
- ทดลองปฏิบัติจริง 
- สํารวจเสนทาง 

ภาษาไทย 
- เลาการเดินทาง 
- การแสดงบทบาทสมมุติ 
เกี่ยวกับมารยาทในการใชรถโดยสาร 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง การโดยสาร                                                                                          เวลา     2      ชั่วโมง 
สาระการเรียนรูภาษาไทย           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 
 

15. สาระที่  1  :  การอาน 
สาระที่  2 :  การเขียน 
 

16. มาตรฐานการเรียนรู        ท.  1.1        ขอ   2 ,  3 
                                               ท.  2.1       ขอ   1   , 2 
 

       3.    ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
อานในใจเรื่องอุบัติเหตุบนทองถนน และ มารยาทในรถโดยสารไดเร็วและบอกใจความ
สําคัญของเรื่อง  โดยการตอบคําถาม และนําความคิดที่ไดจากเรื่องมาลาํดับความคิด โดย
เขียนเปนแผนภานความคิด  อธิบายหนาชัน้เรียน 
 

4. จุดประสงคการเรียนรู 
เพื่อใหนักเรยีนอธิบายพฤตกิรรมที่ปลอดภัย   สําหรับการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  
โดยมีผูใหญใหคําแนะนําได 
 

5. สาระการเรียนรู 
การอานบทเสริมความรูเร่ือง  อุบัติเหตุบนทองถนน 
การอานบทเสริมความรูเร่ือง  มารยาทในรถโดยสาร 

 
6. กระบวนการจัดการเรียนรู 

     ขั้นนํา     
-     ครูนําภาพการใชรถใชถนนและอุบัตเิหตุบนทองถนน สวนใหญมกัพบเหน็ในชวง
เทศกาลตางๆในปจจุบัน  มาใหนกัเรียนดูพรอมสนทนาเกีย่วกับการใชรถใชถนนและ
อุบัติเหตุบนทองถนน แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
      ขั้นสอน 
-    ใหนักเรยีนแตละคนอานในใจบทความเรื่องอุบัติเหตุบนทองถนน  และเรื่องมารยาทใน
รถโดยสาร  แลวพยายามจับใจความสําคัญใหไดมากที่สุด 



-     ใหนักเรยีนมารวมกลุมกัน  กลุมละ  3  คน  ทําแบบฝกที่ครูแจก 
-      เมื่อทําเสร็จแลวสงครู  ถาไมถูกตองนํามาแกไข 
-     สงตัวแทนนักเรยีนในกลุมที่ทําแบบฝกถูกตองมากที่สุด  ออกมารายงานหนาชัน้ทั้ง
สองเรื่อง 
ขั้นสรุป 

- ครูและนักเรยีนชวยกันบอกถึงใจความสําคัญของเรื่อง อีกครั้งนักเรียนจดลงสมุด 
 

7. สื่อการเรียนการเรียนรู 
1) แผนภาพการใชรถใชถนน     
2)บทความ    เร่ืองอุบัติเหตุบนทองถนน    และ   มารยาทในรถโดยสาร     
3) แบบฝกการจับใจความสําคัญ 

 
8. แหลงการเรียนรู 

     สถานการณจริงการใชรถใชถนนในโรงเรียน 
        
9. การวัดและประเมินผล 

    1) การถาม  -  การตอบคําถาม 
    2) การอานในใจ 
    3) การทํางานกลุม 
    4) ตรวจงาน(แบบฝก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง     การโดยสาร                                                                                              เวลา  2  ชั่วโมง 
สาระ คณิตศาสตร                                                                                     ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 
  
1. สาระที่   2   การวัด 
 
2. มาตรฐาน   ค 2.1.1    เขาใจเกี่ยวกบัการวัดระยะทาง 
                        ค 2.2.2    บอกเวลาเปนนาฬิกาและนาที  อานและเขยีนได 
 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
      1)  บอกระยะทางเปนกิโลเมตร   เมตร   เลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและเปรียบ 
           เทียบระยะทาง 
      2)  บอกเวลาเปนนาฬกิาและนาที   เขยีนและอานเวลาได 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู 

      1)  เมื่อกําหนดเสนทางให   สามารถวัด  บอก  หรือคาดคะเนระยะทางเปนเมตร 
           และกิโลเมตรได 
      2)  สามารถบอกเวลาเปนชั่วโมงและนาทีได   
 
5. สาระการเรียนรู 
         ปลอดภัยไวกอน 
 
6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
     กิจกรรมที่  1  
         1)  ใหนกัเรียนฝกคะเนความยาวของระยะทาง   เชน ระยะทางจากอาคารเรียนไป 
               ถึงโรงอาหาร   ระยะทางจากบานถึงโรงเรียน 
         2   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงวิธีการคาดคะเนใหใกลเคียงคาจริง      และ 
         ประโยชนของการคาดคะเนที่มีตอชีวติประจําวนั   เพื่อสรุปวาเปนคนชางสังเกต ุ
              และฝกทักษะการคาดคะเนระยะทาง  โดยไมจําเปนตองใชการวัดอยางละเอียด 
              เชน  การถามระยะทางจากบานมาโรงเรียนจากผูรู หรือผูที่เกี่ยวของ   การตอบ 
             ไมตองใชตลับเมตรวัดระยะทาง  เพียงแตใชการคาดคะเนระยะทาง 



         3)   ใหนกัเรียนคาดคะเนระยะทางจากบานนกัเรียนมาถึงโรงเรียนเปนกิโลเมตร  
                และเมตร   แลวตรวจสอบโดยการถามผูรู   หรือสังเกตจากหลักกิโลเมตร หรือ 
                แผนที่จังหวัดโดยสังงเขป 
         4)   ใหนกัเรียนสรางโจทยปญหาเกีย่วกับการคาดคะเนระยะทาง  แลววิเคราะหโจทย 
                แสดงวิธีทํา   และหาคําตอบ 
         5)   ครูและนักเรยีนรวมกันสรุปเกี่ยวกับการแกโจทยปญหาการคาดคะเนระยะทาง 
               โดยนําจํานวนที่มหีนวยความยาวเดยีวกัน   มาบวกหรือลบกนัในแนวตั้ง  เพื่อ 
               หาคําตอบของโจทย 
         6)   ใหนกัเรียนแสดงวธีิทําโจทยปญหาเกีย่วกับการคาดคะเนระยะทางทีก่ําหนดให 
               แลวทําเปนผลงาน   นําเสนอหนาชั้นเรียน 
 
กิจกรรมที่  2        
         1)   ครูนํานาฬิกาจริง   นาฬิกาจําลอง   มาใหนกัเรียนดู   แลวสนทนาซักถามเกี่ยวกับ 
               รายละเอียด ตางๆ  บนหนาปดนาฬิกา  เชน   สวนประกอบ  และหนาที่ของสวน 
               ประกอบตางๆ   ของนาฬิกา 
         2)   ใหนกัเรียนรองเพลง  “นาฬิกา”  
         3)   จัดเข็มนาฬิกาแสดงเวลาตางๆ   ใหนกัเรียนบอกเวลา  โดยใชภาษาพดูและภาษา 
                เขียน 
      4)   ใหนักเรียนสรางโจทยปญหาเกีย่วกบัเวลา   เชน  เวลาที่เร่ิมออกจากบาน  และ 
               เวลาที่ไปถึง   ใหหาเวลาที่ผานไป   แลวฝกวเิคราะหโจทย   แสดงวิธีทํา และหา 
               คําตอบ   เชน  ฉันเดินทางออกจากบานเวลา  6  นาฬิกา  20  นาที  ถึง โรงเรียน 
               เวลา  7  นาฬิกา  15  นาที   ฉันใชเวลาเดินทางเทาไร 
        5)   ใหนกัเรียนวิเคราะหโจทยปญหา   แสดงวิธีทํา  และหาคําตอบ   ทําเปนผลงาน 
               นําเสนอหนาชั้นเรียน 
 
7. สื่อการเรียนรู 
        1)   ไมบรรทัด   ไมเมตร    ตลับเมตร 
        2)    แผนภูมิความสัมพนัธของหนวยการวัด 
        3)    ระยะทางจริง 
        4)    เพลง   “นาฬิกา” 
       5)    นาฬกิาจริง   นาฬิกาจําลอง 
       6)    แผนภูมิมาตราเวลา 



8. แหลงการเรียนรู 
       1)   บาน 
       2)   โรงเรียน 
       3)   หองสมุด 
       
9. การวัดและประเมินผล 
       1)   การประเมินตามสภาพจริง 
         -   สังเกตการตอบคําถาม 
             -   สังเกตการคาดคะเนการเปรียบเทียบระยะทาง 
             -   ฟงรายงานผลการทํากิจกรรมของนักเรียน 
             -   สังเกตการบอกเวลา 
             -   สังเกตการสรางโจทยปญหา   การวิเคราะหโจทย  การแสดงวิธีทําและหา 
                  คําตอบ 
       2)   ตรวจผลงาน 
 
ภาคผนวก 
        1)   ความสัมพันธระหวางหนวยการวดัความยาว 
        2)   เพลง  “นาฬิกา” 
        3)   มาตราเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวกที่   1 
 
                                    
 

 
 

ความสัมพันธระหวางหนวยการวัดความยาว 
 

                               10       มิลลิเมตร           เปน        1        เซนติเมตร       
                               100     เซนติเมตร         เปน        1        เมตร       
                              1000   เมตร                  เปน        1        กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
              
                
 
           



ภาคผนวกที่   2 
 
 
 
 
 

เพลง  “นาฬิกา” 
 
                                  นาฬิกา    มีไวเพื่อบอกเวลา    เดก็ๆ  หัดดนูาฬกิา 
                 เพื่อรูเวลาเปนชั่วโมง    นาที 
                                  เข็มสั้นชี้บอกชั่วโมง   เข็มยาวก็ตรงบอกเปนนาท ี
                          ติ๊กตอก   ติ๊กตอก   ติ๊กตอก 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวกที่  3 
 
 
 

                                                          
 

มาตราเวลา 
                   

60     นาที            เปน        1        ช่ัวโมง 
                                    24     ช่ัวโมง          เปน        1         วัน 
                                      7     วัน                เปน        1         สัปดาห 
                                    30     วัน                เปน        1         เดือน 
                                    12     เดือน            เปน         1         ป 
                                   365    วัน                เปน        1          ป      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง       ปลอดภัยไวกอน  ( การโดยสารรถ )                                                       เวลา   2    ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู    วิทยาศาสตร                                                                   ชั้น ประถมศึกษาปท่ี  3 
 
           
           1.  สาระที่  2    ส่ิงมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
 
           2.  มาตรฐานการเรียนรู     เขาใจสิง่แวดลอมในทองถ่ิน    ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม
กับสิ่งมีชีวิต       ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
         3.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง      สํารวจขอมูลเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตนและอธิบาย
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดลอม 
 
        4.  จุดประสงคการเรียนรู    
                    จําแนกสถานการณในการขามถนนที่ปลอดภยัและไมปลอดภัยได   
     
         5. สาระการเรียนรู   ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตกบัสิ่งแวดลอม 
 
          6.   กระบวนการจัดการเรียนรู  
                1)  ครูและนักเรยีนออกเดนิสังเกตถนนที่เปนทางขามที่ปลอดภัย    
                2)   ครูพานักเรียนไปสังเกตการณตรงทางมาลาย 
                3)    ครูพานักเรียน  เดินขามถนนตรงทางมาลาย 
 
           7.  สื่อการเรียนรู 
                 1)   สถานที่จริง  
                 2)  ใบงาน 
 
 
 
 



 
           8.  แหลงการเรียนรู 
                    ทางมาลายหนาโรงเรียน 
 
           9.  การวัดและประเมินผล 
                    1)    สังเกตจากเขารวมกิจกรรม 
                    2)    ตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู  
เร่ือง     ปลอดภัยไวกอน   เวลา    2   ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม           ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 
 

 
1. สาระที่  2 :  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชวีิตในสังคม 

 
2. มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ส 2.1 :    ขอ 2 เขาใจสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนาที่ของตนเองและ
ผูอ่ืน รวมทั้งเขาใจในสิทธิที่พึงไดรับการคุมครอง ตลอดจนปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง และครอบครัวและสามารถปฏิบัติได
อยางถูกตอง 

 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

เขาใจและปฏิบัติตนในการโดยสารรถประจําทางไดเปนอยางปลอดภัย 
 

4. จุดประสงค 
1)   นักเรยีนเขาใจหลักในการโดยสารรถประจําทางอยางปลอดภัย 
2)   นักเรยีนปฏิบัติตนในการโดยสารรถประจําทางไดเปนอยางด ี

 
5. สาระการเรียนรู 

 มารยาทในการโดยสารรถประจําทาง 
1) ควรขึ้นหรือลงอยางเปนระเบียบ  ไมเบยีดเสียดยื้อแยง  และตองรอใหผูโดยสารลง

เสียกอนจึงขึน้ไป 
2) ควรขึ้นหรือลงตามปายหยุดรถที่กําหนดไว   อยากระโดดขึ้นลงในขณะที่รถกําลัง

แลนอยู  หรือขณะที่รถหยุดรอไฟอาณัติสัญญาการจราจร  หรือหยุดรถนอกปายใน
กรณีที่อ่ืน 

3) เมื่อเห็นรถมีคนแนน  ควรรอไปคันหลัง  อยาพยายามยนืเกาะโหนราวบันไดหรือขาง
รถไปเพราะอาจจะไดรับอันตรายได 

4) ถาในกรณีที่รถวาง  ควรเขาไปนั่งหรือยนืเสียขางใน  อยายืนออกนัที่ประตูรถเปนที่กดี
ขวางผูอ่ืนจะขึน้ลง  ทําใหรถชาโดยไมสมควร 

5) เตรียมเงินคาโดยสารใหพอดีกับระยะทางที่ตองเดินทาง 



6) อยายื่นมือหรือศีรษะออกนอกตัวรถ 
7) ควรเอื้อเฟอทีน่ั่งแกภิกษุสมณะ  เด็ก  สตรมีีครรภ  ผูเจ็บปวยทุพพลภาพและคนชรา 
8) เมื่อไดรับการเอื้อเฟอ  ใหกลาวคํา  “ ขอบคุณ ”  ตอผูนั้น  และถามีการพลั้งพลาด

ลวงเกินผูอ่ืน  ตองรีบกลาวคํา “ ขอโทษ “ ทันที 
9) ไมควรทําความเดือดรอนรําคาญผูอ่ืนดวยการคุยเสียงดัง  สูบบุหร่ีบนรถ  อานหนังสือ  

จนเบียดบังผูอ่ืน  หยอกลอเลนหัวกัน  เปนตน 
10) ในฤดูฝนตกชกุ  อยาขึ้นรถในขณะทีเ่สื้อผาเปยกปอนเพราะจะทําใหผูอ่ืนบนรถเปยก

ไปดวย  และรมที่กางกันฝนตองเก็บพับเสยีกอนทีจ่ะขึ้นไปบนรถ 
11) อยานั่งหลับในรถประจําทาง 
12) อยาใชอภิสิทธใด ๆ ในรถประจําทาง  นอกจากสิทธิตามที่ระเบียบราชการหรือ

ขอบังคับของรถประจําทางนั้นกําหนดใหใชได 
13) พึงใชกิริยาวาจาที่สุภาพตอพนักงานบนรถประจําทาง 
14) เมื่อจะลงใหกดกริ่งสัญญาณกอนถึงปายลงพอสมควร 
15) ในขณะที่ผูโดยสารแนนรถ  ควรสํารวมกิริยา  มีความอดทนตอการลวงเกินโดยไม

เจตนา  อยางแสดงอารมณที่ไมดีงามบนรถโดยสารตอหนาผูอ่ืน 
 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
1)  ใหนักเรยีนเลาสภาพที่เปนไปในปจจุบนัเกี่ยวกับการโดยสารรถประจําทางของนกัเรียน 
2) ใหนกัเรียนเสนอแนวทางในการขึ้นรถโดยสารอยางปลอดภัย 
3) ครูสรุปมารยาทในการโดยสารรถประจําทาง 

 
7. สื่อการเรียนการเรียนรู 

1) ภาพโปสเตอร  
2) เอกสาร  หนังสือเรียน 
3) ใบความรูเร่ือง  มารยาทในการโดยสารรถประจําทาง 
4) ใบงาน  เร่ือง  มารยาทในการโดยสารรถประจําทาง 

 
 
 
 
 
 



8. แหลงการเรียนรู 
1) ชุมชน 
2) โรงเรียน 
3) หองสมุดโรงเรียน 
 

9. การวัดและประเมินผล 
1)  สอบถามและติดตามการเดินทางและการโดยสารรถประจําทางของนักเรียน 
2)  ประเมินผลจากการตรวจใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู 
เร่ือง   มารยาทในการโดยสารรถประจําทาง 

 
 มารยาทในการโดยสารรถประจําทาง 

1. ควรขึ้นหรือลงอยางเปนระเบียบ  ไมเบยีดเสียดยื้อแยง  และตองรอใหผูโดยสารลง
เสียกอนจึงขึน้ไป 

2. ควรขึ้นหรือลงตามปายหยุดรถที่กําหนดไว   อยากระโดดขึ้นลงในขณะที่รถกําลังแลน
อยู  หรือขณะที่รถหยุดรอไฟอาณัติสัญญาการจราจร  หรือหยุดรถนอกปายในกรณทีี่
อ่ืน 

3. เมื่อเห็นรถมีคนแนน  ควรรอไปคันหลัง  อยาพยายามยนืเกาะโหนราวบันไดหรือขาง
รถไปเพราะอาจจะไดรับอันตรายได 

4. ถาในกรณีที่รถวาง  ควรเขาไปนั่งหรือยนืเสียขางใน  อยายืนออกนัที่ประตูรถเปนที่กดี
ขวางผูอ่ืนจะขึน้ลง  ทําใหรถชาโดยไมสมควร 

5. เตรียมเงินคาโดยสารใหพอดีกับระยะทางที่ตองเดินทาง 
6. อยายื่นมือหรือศีรษะออกนอกตัวรถ 
7. ควรเอื้อเฟอทีน่ั่งแกภิกษุสมณะ  เด็ก  สตรมีีครรภ  ผูเจ็บปวยทุพพลภาพและคนชรา 
8. เมื่อไดรับการเอื้อเฟอ  ใหกลาวคํา  “ ขอบคุณ ”  ตอผูนั้น  และถามีการพลั้งพลาด

ลวงเกินผูอ่ืน  ตองรีบกลาวคํา “ ขอโทษ “ ทันที 
9. ไมควรทําความเดือดรอนรําคาญผูอ่ืนดวยการคุยเสียงดัง  สูบบุหร่ีบนรถ  อานหนังสือ  

จนเบียดบังผูอ่ืน  หยอกลอเลนหัวกัน  เปนตน 
10. ในฤดูฝนตกชกุ  อยาขึ้นรถในขณะทีเ่สื้อผาเปยกปอนเพราะจะทําใหผูอ่ืนบนรถเปยก

ไปดวย  และรมที่กางกันฝนตองเก็บพับเสยีกอนทีจ่ะขึ้นไปบนรถ 
11. อยานั่งหลับในรถประจําทาง 
12. อยาใชอภิสิทธใด ๆ ในรถประจําทาง  นอกจากสิทธิตามที่ระเบียบราชการหรือ

ขอบังคับของรถประจําทางนั้นกําหนดใหใชได 
13. พึงใชกิริยาวาจาที่สุภาพตอพนักงานบนรถประจําทาง 
14. เมื่อจะลงใหกดกริ่งสัญญาณกอนถึงปายลงพอสมควร 
15. ในขณะที่ผูโดยสารแนนรถ  ควรสํารวมกิริยา  มีความอดทนตอการลวงเกินโดยไม

เจตนา  อยางแสดงอารมณที่ไมดีงามบนรถโดยสารตอหนาผูอ่ืน 
 
 
 



 
ใบงาน 

เรื่อง  มารยาทในการโดยสารรถประจําทาง 
 
ชื่อ………………………………………………เลขที่………………………………….. 
ชั้น…………………………………….วันที่……………………………………………. 
คําชี้แจง  ใหนักเรียน บอกมารยาทในการโดยสารรถประจําทาง   
                ( จํานวน  5  ขอ)                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 3………………………………….. 

4………………………………….. 5………………………………….. 

มารยาทในการโดยสารรถประจําทาง 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง ปลอดภยัไวกอน       เวลา     1       ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้น ประถมศกึษาปท่ี  3 
 

1. สาระที่   1    ความปลอดภยัในชีวิต 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู  พ 5.1  ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอ

สุขภาพ  อุบัติเหต ุ
 

3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1)  นักเรยีนรูจกัความปลอดภัยในการเดิน ภายในโรงเรียนได 
2) นักเรยีนสามารถเดินทางเทาที่ถูกวิธีได 
3) นักเรยีนสามารถบอกวิธีการที่จะปองกันอุบัติเหตุในการเดินที่ถูกวิธีและไมถูกวิธีได 

 
4. จุดประสงคการเรียนรู   

1) บอกสาเหต ุปจจัย และพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัตเิหตุในโรงเรียนได 
2) บอกวิธีปฏิบัติเพื่อปองกนัตนเองจากอบุัติเหตุที่บานและที่โรงเรียนได 
 

5. สาระการเรียนรู    
1)  อุบัติเหตใุนการเดินทาง 

              2) อุบัติเหตุในโรงเรียน 
 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
  กิจกรรมที่ 1 

           1)  ครูใหนักเรยีนออกมาเลาประสบการณเกีย่วกับเรื่องที่ตนเองเคยประสบอุบัติเหตุวา ม ี
     สาเหตุเกิดจากอะไร และผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร แลวรวมกันสรุปถึงสาเหตุ และผล 
     ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหต ุ

          2)  ครูใหนักเรยีนยกตวัอยางพฤตกิรรมที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุตางๆ เชน ความ                         
        ประมาทการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ ความคึกคะนอง การขาดความรูความชํานาญ 

          3)  ครูและนักเรยีนรวมกันสรุปเกี่ยวกับ  พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ และวิธี                      
         ปองกันอุบัติเหต ุ



           กิจกรรมที่  2 
              1)  ครูใหนักเรียนยกตัวอยางอุบัตเิหตุที่อาจเกิดขึ้นในบานและโรงเรียน 
              2) ครูใหนกัเรียนแบงกลุมๆละ 4-5 คนรวมกันอภปิรายสาเหตุทีท่ําใหเกิดอุบัตเิหตุนั้นๆ 
                        และเสนอแนวทางปฏิบัติ ในการปองกันอุบัติเหตุในบานและโรงเรียน            
              3)  ใหนักเรยีนดภูาพและใหนกัเรยีนสรุปเกีย่วกบัอุบัติเหตุในภาพ 
            กิจกรรมที่  3 
               1)  ใหนักเรยีนหาขาวเกีย่วกับอุบตัิเหตุที่ขณะเกดิขึ้นระหวางเดินทางจากหนังสือพิมพวา 
                        สวนใหญมีสาเหตุมาจากอะไร แลววเิคราะหผลเสียที่เกดิขึ้นจากอุบัตเิหตุนั้น 
               2)  ครูซักถามนักเรียนวาเคยเห็นปายเตือนอันตรายที่ติดอยูในสถานที่ตางๆ หรือไม แลว 
                         ยกตวัอยางเครื่องหมายเตือนอันตรายที่ควรรูจัก  โดยครูจะนําเครื่องหมายเตือน 
                         อันตราย มาใหนักเรยีนดแูลวใหนักเรยีนบอกความหมาย เชน  ปายหามเดิน ปายรถ 
                         ปายหามเขา ปายหามสูบบหุร่ี  ปายระวังล่ืน  ปายระวังสุนัขดุ  เปนตน 
                3) ครูสรุปใหนักเรยีนฟงวา อุบัติเหตุเกดิขึ้นไดทุกสถานที่ ดังนั้น เราจึงควรระมัดระวัง 
                         ตนเองในขณะเดินทาง โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําเตือนตางๆ เพื่อ 
                        ความไมประมาท 
             กิจกรรมที่ 4 
                1)  ครูใหนักเรียนทําแบบฝกกิจกรรม  ดังตอไปนี้ 
                         - ดูภาพการกระทําที่อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ แลวใหเขียนวา นักเรียนมวีธีิปองกัน 
                            ไมใหเกิดอบุัติเหตุไดอยางไร 
                         - วาดภาพเครือ่งหมายเตือนอันตรายที่นกัเรียน รูจัก มา 2 เครื่องหมาย 
                         -  แตงคําขวญัเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบานและในโรงเรยีนมา 1 คําขวัญ  
                 2) นักเรียนสรุปเกี่ยวกับอุบัติเหตุในใบงานของตนเอง 
             กิจกรรมที่ 5 
                1) ครูใหนักเรียนอภิปรายกลุมวา จะนําความรูที่ไดจากการเรยีนเรื่อง ปลอดภัยไวกอน 
                        ไปใชประโยชนในชวีิตประจําวันไดอยางไร สรุปผลการอภิปรายและเขียนแผนผัง 
                         ความคิด  
 
 
 
 
 
 



7. สื่อการเรียนการเรียนรู 
  1)    สถานทีจริง 
  2)   บัตรคํา 
  3)    บัตรภาพ 

8. แหลงการเรียนรู 
        โรงเรียนเทศบาล 4 ( บานเชียงราย ) 

9. การวัดและประเมินผล 
  1)   สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม 
  2)  ตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อุบัติเหตุในการเดินทางมาโรงเรียน 
ช่ือ.........................................................................................เลขที่..................................................... 
ช้ัน..............................วัน........................ที่..........เดือน...................................พ.ศ............................. 
กิจกรรม.ใหนักเรียนหาวาดภาพเครื่องหมายเตือนอันตรายที่นักเรยีนรูจักมาคนละ 3 อยาง 

 



อุบัติเหตุในการเดินทางมาโรงเรียน 
ช่ือ.........................................................................................เลขที่..................................................... 
ช้ัน..............................วัน........................ที่..........เดือน...................................พ.ศ............................. 
กิจกรรม.ใหนักเรียนหาภาพเกี่ยวกับอุบัตเิหตุในระหวางการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

- อุบัติเหตุที่เกดิขึ้นคือ..................................................................................... 
- มีสาเหตุมาจาก ............................................................................................ 
- ผลที่เกิดขึ้นคือ............................................................................................. 
- วิธีการปองกนัไมใหเกดิอุบัติคือ................................................................. 
   ................................................................................................................... 



 แผนผังความคิด 
ช่ือ.........................................................................................เลขที่..................................................... 
ช้ัน..............................วัน........................ที่..........เดือน...................................พ.ศ............................. 
กิจกรรม.ใหนักเรียนสรุปประโยชนที่ไดจากการเรียน เร่ือง ปลอดภัยไวกอน 

 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง  ปลอดภยัไวกอน                                                                         จํานวน     2     ชัว่โมง 
สาระการเรียนรู ศิลปะ                               ชั้น ประถมศึกษาปท่ี  3 
 

1.    สาระที่   3  นาฏศิลป 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู  ศ  3 . 1  เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห  

วิพากษ วจิารณคุณคานาฏศลิป ถายทอดความรูสึก  ความคิดอยางอิสระช่ืนชมและ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

    แสดงทาทางงาย ๆ ประกอบเพลงได 
 

4. สาระการเรียนรู   
    เพลงขามถนน 
    ทาทางประกอบเพลงขามถนน 
 

5. จุดประสงคการเรียนรู   
       1)  บอกความหมายของเนื้อเพลงได 
       2) รองเพลงและเคาะจังหวะได 
       3) แสดงทาทาง  ประกอบเพลงได 
 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
                 กิจกรรมท่ี 1 

      ใหนกัเรียนเลนเกมปฎิบตัิตามคําสั่ง โดยตวัแทนของนักเรียนเปนผูออกคําสั่งโยใช
ภาษาทาหรือนาฏยศัพท  เชน   อาย  ดีใจ  เสียใจ  ตั้งวง  จีบ   เปนตน ใครทําทาผิดจาก
คําสั่งใหออกจากการแขงขัน  ใครทําไดถูกหมดจนเหลือเปนคนสุดทาย เปนผูชนะ  

                       กิจกรรมที่  2 
                1)    ใหนกัเรยีนดูเนื้อเพลง ขามถนน  โดยใช แผนภูมิ แลวใหอานเนื้อรอง 
 
 



                                                                   เพลงขามถนน 
                                                แมวาเราจะขามถนน                      ดูรถยนต    ดูรถยนต 
                                    แมวาเราจะขามถนน                                  ดูรถยนตกอน    
                                    หากรถยนตมา                                           อยาอวดเกงกลาดวนจร  
                                    ใหรถไปกอน                                             แนนอนปลอดภัย 
 
              2)   ครูสนทนาความหมายของเนือ้เพลง มีความหมายเกี่ยวกับวิธีการขามถนนที่ถูกตอง  
                         และเตือนใหระมัดระวังในการขามถนนเพื่อความ                                                                     
              3)   ครูใหนักเรียนฝกรองเพลงขามถนน ตามครู 
              4)  ใหนักเรยีนแบงกลุมๆละ  4-5  คน ฝกรองเพลงขามถนน   และคิดทาทางประกอบ  
                         เพลงตามความคิดสรางสรรคของตนเอง 
              5)  ใหนักเรยีนแตละกลุมรองเพลงขามถนน  และแสดงทาทางประกอบเพลง ให    
                          เพื่อนดูทีห่นาชั้น  แลวชวยกันประเมนิผลวา  กลุมใดทาํไดดีที่สุด และสมควรได 
                          รับคําชมเชย 
                             กิจกรรมที่  3 

- ใหนกัเรียนวาดภาพ เกี่ยวกับเพลงขามถนนและระบายสี  พรอมกับคัดเนื้อเพลง 
 

7. สื่อการเรียนการเรียนรู 
  1)    แผนภูมเิพลง ขามถนน 

    2)    เพลงขามถนน 
 
8. แหลงการเรียนรู 

1)    โรงเรียนเทศบาล 4 ( บานเชียงราย ) 
 

9. การวัดและประเมินผล 
  1)     สังเกตจากการทํากิจกรรมของนักเรียน 
  2)    ตรวจผลงาน 

 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง       ปลอดภัยไวกอน  ( การโดยสารรถ )                                                       เวลา   2    ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู   การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                           ชั้น ประถมศึกษาปท่ี  3 
 
           
           1.  สาระที่ 3  การออกแบบเละเทคโนโลยี 
 
           2.  มาตรฐานการเรียนรู    เขาใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี  ใชความรูภูมิปญญา
จินตนาการและความคิดอยางมีระบบในการออกแบบสรางสิ่งของเครื่องใช  วิธีการตาม
กระบวนการเทคโนโลยี  สามารถตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิ  สังคม  
ส่ิงแวดลอม 
 
          3.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง      นกัเรียนไดรูจกัปายแสดงเครื่องหมายจราจรที่ตองปฏิบัติตาม 
เมื่อนักเรียนขีร่ถจักรยานบนทองถนน 
 
        4.  จุดประสงคการเรียนรู    
                   1)  บอกความหมายของปายแสดงเครื่องหมายจราจรได 
                   2) จัดกลุมปายแสดงเครื่องหมายจราจรตามจดุมุงหมายของการใช 
 
         5. สาระการเรียนรู       
                    เครื่องหมายจราจรที่ตองปฏิบัติตาม เมื่อนกัเรียนขี่รถจักรยานบนทองถนน 
 
         6.   กระบวนการจัดการเรียนรู  
                1)    แบงกลุมนักเรียนวาดภาพปายแสดงเครื่องหมายจราจรแลวบอกชื่อกับประโยชนให
ถูกตอง    
                2)  แสดงแผนภาพเครื่องหมายจราจรแลวถามนักเรียนวามปีายอะไรทีมีลักษณะคลายคลึง
กันบางเชนรูปราง  สี 
                3)   สนทนากับนกัเรียนเกีย่วกับปายจราจรที่ใชภาพสื่อความหมาย ใหนกัเรียนเขยีนวา
ปายเหลานัน้บอกใหเราทราบอะไรเชนปายทางแยก  ใหนักเรียนเขียนไดวา  มีทางแยกครูถาม
นักเรียนวาทําไมเราจึงใชภาพแทนการเขียนดวยตวัอักษร  แลวสรุปใหนักเรียนไดรูวาการที่ใชภาพ
แทนตวัอักษรมีประโยชนคอืชวยใหผูขับขี่ยานพาหนะตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว 



 
           7.  สื่อการเรียนรู 
                 1)  แผนภาพ  
                 2)  ใบงาน 
 
           8.  แหลงการเรียนรู 
                  ถนนสายตาง ๆที่นักเรียนผาน 
                  แหลงชุมชน 
 
           9.  การวัดและประเมินผล 
                    1)    สังเกตจากเขารวมกิจกรรม 
                    2)    ตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง ใชโปรแกรมสบืคนขอมูล                                       เวลา        2    ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี                            ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2 
 

7. สาระที่  4   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

8. มาตรฐานการเรียนรู    ง 4.1 เขาใจ เหน็คุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหาการทํางานและอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

 
9. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง    นกัเรียนสามารถใชโปรแกรมสืบคนขอมูลเครื่องหมายจราจรได 

 
4.  จุดประสงค   ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลเครื่องหมายจราจร 

        
       5.  สาระการเรียนรู     โปรแกรมในการสืบคนขอมูลชวยทําใหมีขอมูลที่หลากหลายขึ้น   
         
       6.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
  1) ครูและนักเรียนพูดถึงปายจราจรตางๆที่เห็นไดตามทองถนน 
  2) ครูนํารูปตัวอยางใหนักเรียนดูพรอมทั้งใหนักเรียนพูดแสดงความคิดเห็น 
  3) ครูนําเสนอการหาขอมูลเบื้องตน 
  4) นักเรียนหาขอมูล และจดความหมายของเครื่องหมายที่สนใจ 5 ชนิด 
  5) นักเรียนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน คนละ 1 ชนิด พรอมบอกที่มาของขอมูล 
  6) ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความหมายเครื่องหมายจราจรที่หาไดในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  7. สื่อการเรียนรู 
  คอมพิวเตอร 
 
  8. แหลงการเรียนรู 
  หองคอมพิวเตอร 
 
  9. การวัดผลประเมินผล 
  1) ผลงานของนักเรียน 
  2) การนําเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง    ปลอดภัยไวกอน             เวลา        2    ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู  ภาษาตางประเทศ                        ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3 
 

1. สาระที่     ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู     
                            เขาใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ 

                        และสามารถแสดงความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณ 
 

3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง     
                           1) ปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอรองงายๆ ที่ฟง 

             2) อานออกเสียงตวัอักษรคํา  กลุมคํา และประโยคงายๆ 
 3) เลือกระบภุาพ, สัญลักษณไดตรงตามความหมายของกลุมคําและประโยคที่ฟง   
 

       4.  จุดประสงค   
1) บอกความหมายของปายแสดงเครื่องหมายจราจรได 

  2) จัดกลุมปายแสดงเครื่องหมายจราจรตามจุดมุงหมายของการใชได 
             
        5.  สาระการเรียนรู     -  Stop  , Park ,  Turn  right ,  Turn  left  
          
        6.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
  1) ครูและนักเรียนสนทนาถึงการเดินทางโดยสารบนทองถนนวานักเรียนจะพบ 
                                     สัญลักษณ ปายจราจรอะไรบาง 
  2) นักเรียนดูปายสัญลักษณจราจรบอกความหมาย 
  3) นักเรียนอานคําศัพทภาษาองักฤษ 
  4) นักเรียนประดิษฐปายจราจรคนละ 1  อัน 
  5) ใหนักเรียนสรางถนนจําลองพรอมติดปายสัญลักษณจราจร 
        
 
 
 



       7. สื่อการเรียนรู 
  1)  กระดาษ 
  2)  วัสดุเหลือใช 
  3)  สี 
 
  8. แหลงการเรียนรู 
  1)  หองสมุด 
  2)  อินเตอรเนต็ 
 
  9. การวัดผลประเมินผล 
  1) ความถูกตองของการปฏิบัติตามสัญลักษณ , ปายจราจร 
  2) ความถูกตองของการอานออกเสียงคําศพัทไดถูกตอง 
  3) ความถูกตองของการจับคูปายจราจรและคําศัพท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง    การขับขี่จักรยาน                                                                          เวลา   2  ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู    ลูกเสือ                                                               ชั้นประถมศึกษาปท่ี   3 
 
1. สาระที่ 
 - 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู 
 - 
 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
           1)   นักเรียนสามารถขับขี่รถจักรยานบนเสนทางไดอยางถูกตองและปลอดภยั 
           2)   นักเรียนมีความรูเร่ืองปายเครื่องหมายสัญญาณจราจร 
            
4. จุดประสงคการเรียนรู 
           1)   เพือ่พัฒนาทักษะการขับขี่รถจักรยานที่ชวยปองกันอันตรายได   และขับขี่ได 
                 อยางถูกตองและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
           2)   สามารถบอกความหมายของปายแสดงเครื่องหมายจราจรได 
 
5. สาระการเรียนรู    
           1)   การขับขี่รถจักรยาน 
           2)   ปายแสดงเครื่องหมายจราจร 
 
6. กระบวนการจัดการเรียนรู 

1)   แสดงแผนภาพเครื่องหมายจราจร   แลวสนทนาซักถามกับนักเรยีนวา  มีปายอะไร 
     ที่มีลักษณะคลายคลึงกันบางหรือไม   ถามีใหระบุลักษณะที่คลายคลงึกัน  เชน รูปราง  สี   

2)   สนทนากบันักเรียนเกีย่วกับปายเครื่องหมายจราจร   ซ่ึงใชภาพสื่อความหมาย  ให 
      นักเรียนบอกวาปายเหลานั้นบอกใหเราทราบอะไร 

3)   ถามนักเรยีนวา   ทําไมเราจึงใชภาพแทนการเขียนอธิบายดวยตัวอักษร  แลวสรุปให 
      นักเรียนไดรูวา   การที่ใชภาพแทนตัวอักษรมีประโยชนคือชวยใหผูขับขี่ยานพาหนะ 
      ตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว 



4.   สนทนากบันักเรียนเกีย่วกับสํานึกแหงความปลอดภยัขณะขับขี่รถจักรยานและ 
      อภิปรายถึงวิธีการขับขี่รถจักรยานอยางถูกวิธีและปลอดภัย 

5.   สาธิตการขับขี่รถจักรยาน  พรอมดูปายแสดงเครื่องหมายจราจรที่ตองปฏิบัติตาม 
6.   ใหนกัเรียนฝกขับขี่รถจักรยานทีละคน   ตามเครื่องหมายจราจร 
7.   ครูและนักเรียนรวมกันสรุป   เพื่อใหนกัเรียนทราบถงึทักษะการขับขี่รถจักรยานที ่

      นักเรียนแสดงออกมาใหเห็น   และสิ่งที่ตองพัฒนาหรือเรียนรูตอไป 
 
7. สื่อการเรียนรู 

1)   รถจักรยาน 
2)   ปายเครื่องหมายจราจร 
3)   ใบความรู 
4)   ใบงาน 

 
8. แหลงการเรียนรู 

1)   บาน 
2)   โรงเรียน 
3)   ถนน 

 
9. การวัดและประเมินผล 
            การประเมินตามสภาพจริง 
       1) สังเกตการใหความรวมมอื 
        2) สังเกตการตอบคําถาม 
              3) สังเกตจากการปฏิบัติจริง  (การขับขี่รถจักรยาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  
ตามโครงการใชรถใชถนนอยางถูกตองปลอดภัย 

โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) 
 

 1.  นางยุพิน   ตรังคธาร        ผูอํานวยการสถานศึกษา 
 2.  นางคนึงนติย  กาจาร ี   รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

3.  นายไพศาล   ลาภจรัสแสงโรจน             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
  
  

คณะกรรมการจัดทําแผนบูรณาการ 
  

1. ครูสุริพร  หลวงใหญ  ประธาน 
2. ครูรัตนาทิพย บัวขาว   กรรมการ 
3. ครูเบญจมาศ  รัตนวงศ  กรรมการ 
4. ครูกมลชนก  คงทิม   กรรมการ 
5. ครูจงวรรณ  รายณสุข  กรรมการ 
6. ครูอําไพ  ถนอมกาย  กรรมการ 
7. ครูลัดดาวัลย  ฝนเต็ม   กรรมการ 
8. ครูพิมพใจ  ฉัตรแดง  กรรมการ 
9. ครูเฉลิมศรี  เตรียมพัฒนา  กรรมการ 
10. ครูกรรณิการ พงศวิลาวณัย  กรรมการ 
11. ครูสุดาพร  แกวบุญเรือง  กรรมการ 
12. ครูปราณี  เดชะปราบต  กรรมการ 
13. ครูบงกช  ใหญวงศ  กรรมการ 
14. ครูพรพรรณ  ไชยวรรณ  กรรมการ 
15. ครูรัตนา  ใจธรรม   กรรมการ 
16. ครูสิทธิกร    ตุยเต็มวงศ  กรรมการ 
17. ครูยุพด ี  เจาะจงั   เลขานุการ 

 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
 

เร่ือง             เวลา            ช่ัวโมง 
สาระการเรียนรู                              ช้ันประถมศึกษาปที่ 
 

17. สาระที่   
 

18. มาตรฐานการเรียนรู 
 

19. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

20. จุดประสงคการเรียนรู 
 

21. กระบวนการจัดการเรียนรู 
 

22. สื่อการเรียนการเรียนรู 
 

23. แหลงการเรียนรู 
 

24. การวัดและประเมินผล 
 
 
 


