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บทที่ 1
โครงการ วัตถุประสงค์ และการดําเนิ นงาน

โครงการ“ศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดิ นทางสําหรับเด็ก
นักเรียน”
1. หลักการและเหตุผล
ในแต่ละปี อุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บเป็ นสาเหตุนําการตายของเด็กมากที่สุด โดยเฉพาะเด็ก
วัยรุน่ ในปี 2550 ประเทศไทยมีสถิตผิ เู้ สียชีวติ กว่า 1.3 หมื่นคนหรือเฉลีย่ วันละ 33 คนคิดเป็ นอัตรา
ผูเ้ สียชีวติ 19 คนต่อประชากร 1 แสนคนและมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เป็ นอุบตั เิ หตุจากรถจักรยานยนต์
โดยผูเ้ สียชีวติ ส่วนใหญ่เป็ นเด็กและเยาวชน
อุบตั เิ หตุจากรถจักรยานยนต์เป็ นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บและเสียชีวติ ในเด็ก โดยเฉพาะ
เด็กวัยรุน่ จากฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยชุดข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาล 12 แฟ้มปี 2551 (เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่รวม
กรุงเทพมหานคร) ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพบว่าผูป้ ่วยใน (IPD Case) จํานวน
180,685 รายนัน้ ผูป้ ่วยจากอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์มสี ดั ส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับยานพาหนะ
ประเภทอื่น โดยมีสดั ส่วนเฉลีย่ สูงถึง 77.9 % ตามมาด้วยผูใ้ ช้รถจักรยาน 6.3% และคนเดินเท้า 4.4 %
ส่วนกลุ่มอายุทม่ี สี ดั ส่วนผูป้ ว่ ยในมากทีส่ ุดยังคงเป็ นกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี (16.8%) ตามมาด้วย 20 - 24
ปี (12.3%) และ 25 - 29 ปี (10.3%) ตามลําดับ

ในขณะเดียวกัน ได้มหี ลายหน่ วยงานมีการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างความรูท้ กั ษะให้แก่เด็กใน
เรื่องการจราจร อาทิ โครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรเด็กและเยาวชน ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ปี 2536) , โครงการสื่อการเรียนการสอนการใช้ร ถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย ให้เ ด็ก และ
เยาวชน ในปี 2543-2544 , โครงการ “ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ เพื่อแก้ปญั หาอุบตั เิ หตุจราจร
ในสถานศึกษาทีส่ งั กัดองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ จ.ลําปาง ในปี 2552 – 2553 , โครงการผลิตสื่อ
การสอนเทคโนโลยีความปลอดภัยบนท้องถนน ของบริษทั โตโยต้า และคณะคุรุศาสตร์ จุฬาฯ ซึง่ แต่ละ
โครงการมุง่ เน้นเสริมสร้างวินยั จราจรให้แก่เด็ก เพือ่ เป็ นการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุในเด็กต่อไป
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มูลนิธศิ ูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก เป็ นองค์กรสาธารณกุศลทีด่ ําเนินงานด้านการคุม้ ครองเด็กมาตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2524 จากการทํางานในข่วงแรกทีเ่ น้นการทํางานเชิงการช่วยเหลือ และแก้ไขปญั หา จนกระทัง่
ในปี 2540 มูลนิธศิ ูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็กเริม่ มีงานในเชิงป้องกัน ด้วยเหตุทม่ี ูลนิธฯิ พบว่าการทีเ่ ด็กถูก
ละเมิดสิทธินนั ้ เป็ นเรื่องทีไ่ ม่งา่ ยเลยในการบําบัดฟื้ นฟูให้เด็กกลับสู่ภาวะปกติและเติบโตขึน้ อย่างปกติ
สุข ดังนัน้ มูลนิธฯิ จึงหันมาเน้นงานในเชิงป้องกันมากขึน้ เพื่อไม่ให้เด็กได้รบั อันตรายจากการกระทํา
ทารุณกรรมโดยผูใ้ หญ่ การทํางานป้องกันนัน้ มูลนิธฯิ ได้รเิ ริม่ งานแรกในปี 2540 โดยพัฒนาให้เกิด
หลักสูตรทีช่ ว่ ยป้องกันเด็กจากภัยอันตรายต่างๆ โดยเฉพาะภัยทางเพศ ซึง่ มีช่อื ว่า หลักสูตรตัวฉันเป็ น
ของฉัน หลังจากนัน้ ก็มกี ารริเริม่ ให้มโี ครงการทีเ่ น้นให้พอ่ แม่ผปู้ กครองลด ละ เลิก การใช้ความรุนแรง
ในการเลีย้ งดูบุตรหลาน ซึง่ มีช่อื ว่า โครงการบ้านนี้ไม่มคี วามรุนแรง และในปี 2546 มูลนิธฯิ ได้ดาํ เนิน
โครงการโรงเรียนคุม้ ครองเด็ก ซึง่ เน้นให้โรงเรียนมีระบบในการดูแล คุม้ ครอง ช่วยเหลือเด็ก รวมไปถึง
การสนับสนุ นผลักดันให้โรงเรียนมีระบบความปลอดภัยในโรงเรียน ทัง้ ความปลอดภัยจากสิง่ แวดล้อม
กายภาพ และ ความปลอดภัยด้านบุคคลทัง้ นี้ การดําเนินงานของมูลนิธิฯมุ่งเน้ นการส่งเสริมความ
ปลอดภัยให้กบั เด็กในทุกด้าน

มูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็กจึงเห็นสมควรทีจ่ ะดําเนิน โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการ
สร้างเสริ มความปลอดภัยในการเดิ นทางสําหรับเด็กนักเรียน เพื่อศึกษาเนื้อหาและกระบวนการ
ต่างๆ ที่แต่ละหน่ วยงานทํากับเด็ก เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็ นแนวทางการสร้างเสริมความ
ปลอดภัย ในการเดิน ทางสํา หรับ เด็ก นัก เรีย น นอกจากนี้ ยัง เป็ น โครงการที่ดํา เนิ น ไปเพื่อ ให้เ กิด
คณะทํางานซึ่งเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับเด็ก รวมถึงเกิด
โรงเรียนตัวอย่าง 4 แห่งทีค่ าดว่าจะเป็ นตัวอย่างให้กบั โรงเรียนอื่น ทัง้ นี้ มูลนิธศิ ูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็กหวัง
ว่า แนวทางดังกล่าวจะช่วยลดและป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวติ ของเด็กจากอุบตั เิ หตุการเดินทาง
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้/หลักสูตร/สื่อการเรียนการสอน/การ
ดําเนินงาน เพือ่ เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับเด็กนักเรียน
2. เพือ่ พัฒนาให้เกิดคณะทํางานทัง้ ส่วนกลาง และ ระดับพืน้ ที่ เพือ่ ขับเคลื่อนแนวทางการ
จัดการเรียนรู้/หลักสูต ร/สื่อการเรียนการสอน/การดําเนิ นงานเพื่อเสริมสร้า งความ
ปลอดภัยในการเดินทางสําหรับเด็กนักเรียน
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3. เพื่อพัฒนาให้เกิดโรงเรียนตัวอย่างในการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยใน
การเดินทางสําหรับเด็กนักเรียน
4. เพื่อพัฒนาให้เกิดแนวทางการการเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับเด็ก
นั ก เรีย น โดยทํ า งานร่ ว มกับ คณะทํ า งานและ ทดลองทํ า ผ่ า นครูแ กนนํ า โรงเรีย น
คุม้ ครองเด็กใน 4 ภูมภิ าค
3. กลุ่มเป้ าหมาย
1. เป้าหมายทีจ่ ะทําการศึกษา ได้แก่
- แผนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทางของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล
ลําปาง 2 แห่ง
- หลักสูตร/สือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจราจรหรือการเดินทาง ของกรมการขนส่งทางบก
กระทรวงการคมนาคม
- หลักสูตร/สือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจราจรหรือการเดินทาง ของกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
- คูม่ อื การเรียนการสอน/สือ่ เรือ่ ง การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
- หลักสูตร/สือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจราจรหรือการเดินทาง ของ Global Road Safety
- หลักสูตร/สือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจราจรหรือการเดินทาง ของศูนย์วจิ ยั เพือ่ สร้างเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี
- สือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจราจรหรือการเดินทาง ของโตโยต้า และคณะคุรศุ าสตร์ จุฬาฯ ใน
โครงการถนนสีขาว
- การดําเนินงานของชมรม road safety ของบริษทั กลาง
- การดําเนินงานของ AP-Honda

2. เป้าหมายทีจ่ ะเชิญมาร่วมเป็ นคณะทํางาน ประกอบด้วย
2.1คณะทํางานกลาง ซึง่ จะมีบทบาทหน้าทีใ่ นการร่วมวางแผนการดําเนินงานเพือ่ ส่งเสริม
ศักยภาพคณะทํางานในพืน้ ทีแ่ ละคณะครูในโรงเรียน โดยจะร่วมในการกําหนดคณะทํางาน
ในพืน้ ที่ ร่วมวางแผนการทํางานกับคณะทํางานพืน้ ที่ ร่วมวางแผนการอบรมคณะครูและ
คณะทํางานพืน้ ที่ ร่วมติดตามการดําเนินงานของคณะทํางานพืน้ ทีแ่ ละโรงเรียน ร่วมสรุป
บทเรียน และร่วมเขียนต้นฉบับแนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง
สําหรับเด็กนักเรียน ซึง่ คณะทํางานส่วนกลางประกอบด้วย
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- ครูแกนนํา โรงเรียนเทศบาลลําปาง 3,4 ทีร่ บั ผิดชอบแผนการจัดการเรียนการสอนที่
เกีย่ วข้องกับการเดินทางของนักเรียน
- เจ้าหน้าทีข่ องกรมการขนส่งทางบก กระทรวงการคมนาคมทีร่ บั ผิดชอบหลักสูตร/สือ่ ที่
เกีย่ วข้องกับการจราจรหรือการเดินทาง
- เจ้าหน้าทีข่ องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีร่ บั ผิดชอบหลักสูตร/สือ่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจราจรหรือการเดินทาง
- เจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงศึกษาธิการ ทีร่ บั ผิดชอบคูม่ อื การเรียนการสอน/สือ่ เรือ่ ง การใช้
รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย
- เจ้าหน้าทีข่ อง Global Road Safety ทีร่ บั ผิดชอบหลักสูตร/สือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจราจร
หรือการเดินทาง
- เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์วจิ ยั เพือ่ สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.
รามาธิบดีทร่ี บั ผิดชอบหลักสูตร/สือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจราจรหรือการเดินทาง
- เจ้าหน้าทีข่ อง โตโยต้า และคณะคุรศุ าสตร์ จุฬาฯ ทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งสือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจราจรหรือการเดินทาง ในโครงการถนนสีขาว
- เจ้าหน้าทีจ่ ากกรมการปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย
-เจ้าหน้าทีจ่ ากชมรม road safety ของบริษทั กลาง
- เจ้าหน้าทีจ่ าก AP-Honda
- เจ้าหน้าทีจ่ ากมูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก
2.2 คณะทํางานพืน้ ที่ ซึง่ จะมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้โรงเรียนมีการ
ดําเนินงานเพือ่ สร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับเด็ก โดยจะเข้าร่วมในการ
อบรม ร่วมในการดําเนินงานตามบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
โรงเรียนในการดําเนินงาน ซึง่ คณะทํางานพืน้ ทีป่ ระกอบด้วย
- บริษทั กลาง ของจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา
-AP-Honda ของจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา
- สอจร.ของจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา
- ตัวแทนจากสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีโ่ รงเรียนสังกัด
- ตัวแทนจากสถานีตํารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สมาคมผูป้ กครอง ในพืน้ ทีข่ อง
โรงเรียน
- คณะผูบ้ ริหารและครูแกนนําจากโรงเรียน 4 แห่ง
3. เป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาให้เป็ นโรงเรียนตัวอย่าง จํานวน 4 โรง โดยคัดเลือกจากโรงเรียนทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนคุม้ ครองเด็ก ซึง่ เป็ นโรงเรียนทีม่ แี นวโน้มให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินโครงการ และมีสถานทีต่ งั ้ ของโรงเรียนอยูต่ ดิ ถนนหลักในตําบล/ชุมชน หรือ ติด
ถนนทางหลวง รวมถึงคัดเลือกโรงเรียนโดยกระจายตามภาคต่างๆ ทัง้ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ โรงเรียนทัง้ 4 โรง ได้แก่
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- โรงเรียนสันปา่ ตอง(สุวรรณราษฎร์วทิ ยาคาร) จ.เชียงใหม่ เป็ นโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน(สพฐ.) มีเด็กนักเรียนตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล1 – ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จํานวนนักเรียนทัง้ สิน้ 981 คน จํานวนบุคลากรในโรงเรียน 45 คน
สถานทีต่ งั ้ ของโรงเรียนตัง้ อยูท่ ่ี หมู่ 10 ต.ยุหว่า ถ.เชียงใหม่ - ฮอด อ.สันปา่ ตอง จ.
เชียงใหม่ โรงเรียนตัง้ อยูต่ ดิ ถนนสายหลัก คือ ทางหลวงสายเชียงใหม่-ฮอด
- โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) จ.ขอนแก่น เป็ นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น มีเด็กนักเรียนตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุ บาล 1 – ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน
นักเรียนทัง้ สิน้ 374คน จํานวนบุคลากรในโรงเรียน 25 คน สถานทีต่ งั ้ ของโรงเรียนอยูท่ ่ี ต.
โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โรงเรียนตัง้ อยูต่ ดิ ถนนในชุมชนทีค่ อ่ นข้าง
พลุกพล่าน
-โรงเรียนวัดตโปทารามจ.ชลบุรี เป็ นโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน(สพฐ.) มีเด็กนักเรียนตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล1 – ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน
นักเรียนทัง้ สิน้ 424 คน จํานวนบุคลากรในโรงเรียน 26 คน สถานทีต่ งั ้ ของโรงเรียนตัง้ อยู่
หมูท่ ่ี 8 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โรงเรียนตัง้ อยูบ่ ริเวณอ่างเก็บนํ้า
บางพระใกล้ถนนรอบอ่างเก็บนํ้าบางพระซึง่ เป็ นถนนหลักในชุมชน
- โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกลู ) จ.สงขลา เป็ นโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน(สพฐ.) มีเด็กนักเรียนตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล1 – ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จํานวนนักเรียนทัง้ สิน้ 374 คน จํานวนบุคลากรในโรงเรียน 16 คน
สถานทีต่ งั ้ ของโรงเรียนตัง้ อยูท่ ่ี ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา โรงเรียนตัง้ อยูต่ ดิ ถนน
สายหลัก คือ ทางหลวงสายสงขลา-ระโนด
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4. วิ ธีการดําเนิ นงาน
วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์แนว
ทางการจัดการเรียนรู/้
หลักสูตร/สือ่ การเรียนการ
สอนสําหรับเด็กนักเรียน
เรือ่ งความปลอดภัยในการ
เดินทาง

การดําเนิ นงาน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

1.ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร เพือ่ ดูแผนการดําเนินงาน
2.เข้าไปพูดคุยสัมภาษณ์ถงึ การดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทาง/
การจราจรของเด็กในหน่วยงานเป้าหมาย
3.ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ สัมภาษณ์และสังเกตการณ์การทํางานของบริษทั กลาง และ APHonda ในพืน้ ทีจ่ .เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.ชลบุรี และจ.สงขลา
4. สรุป และ วิเคราะห์ผล จากข้อมูลทีศ่ กึ ษา โดยวิเคราะห์ให้เห็นถึงเนื้อหา
และ วิธกี าร ทีห่ น่วยงานต่างๆดําเนินงาน
5.ประชุมผูเ้ กีย่ วข้อง ได้แก่ ผูท้ เ่ี ป็ นเจ้าของหลักสูตรต่างๆทีไ่ ด้ศกึ ษา
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักการศึกษา กทม. กรมการปกครองส่วนท้องถิน่
และนักวิชาการ/ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเด็ก เพือ่ นําเสนอถึงผลจากการศึกษาและได้
ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูส้ าํ หรับเด็กในเรือ่ งความ
ปลอดภัยจากการเดินทาง

เกิดชุดความรูก้ ารวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
ของหลักสูตร/การจัดการเรียนรู/้ การดําเนินงานที่
ดําเนินงานอยู่
เกิดแนวทางในการดําเนินงานเพือ่ สร้าง safety
sense สําหรับเด็ก
เกิดแนวทางในการดําเนินงานเพือ่ ขยายผลสู่
ระบบใหญ่ต่อไป
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วัตถุประสงค์

การดําเนินงาน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

2.เพือ่ พัฒนาให้เกิด
คณะทํางานเพือ่ ขับเคลื่อน
แนวทางการจัดการเรียนรู/้
หลักสูตร/สือ่ การเรียนการ
สอนสําหรับเด็กนักเรียน
เรือ่ งความปลอดภัยในการ
เดินทางและเกิดโรงเรียน
ตัวอย่างในการดําเนินงาน
เรือ่ งการจัดการเรียนรูส้ าํ หรับ
เด็กนักเรียน เรือ่ ง ความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

1..ประชุมผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ ให้รว่ มเป็ นคณะทํางานส่วนกลาง ได้แก่ ผูท้ เ่ี ป็ น
เจ้าของหลักสูตรต่างๆทีไ่ ด้ศกึ ษา กระทรวงศึกษาธิการ สํานักการศึกษา กทม.
กรมการปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ วางแผนการสร้างคณะทํางานระดับพืน้ ที่
โดยนําประสบการณ์ ปญั หา อุปสรรคของการขยายผลหลักสูตรครูแม่ไก่มา
เป็ นบทเรียน และวางแผนการอบรมขยายผลแนวทางการจัดการเรียนรู้ เรือ่ ง
ความปลอดภัยในการเดินทางไปสูโ่ รงเรียนเป้าหมาย 4 แห่ง
2.จัด Workshop ให้กบั ครูและคณะทํางานระดับพืน้ ทีท่ งั ้ 4 แห่ง เพือ่ สร้าง
ความตระหนักเรือ่ งภัยจากการเดินทาง และวางแผน/มาตรการทีจ่ ะให้เกิด
ความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับเด็กนักเรียน รวมถึงคณะทํางานวางแผน
ในการดําเนินงานตามบทบาทและภารกิจทีต่ นเองรับผิดชอบ โดยคณะทํางาน
ส่วนกลางเป็ นวิทยากรร่วมกับคณะทํางานพืน้ ที่ เช่น ตํารวจ ขนส่ง ผูน้ ําชุมชน
หรือรพ.ในพืน้ ที่ เพือ่ ให้เห็นสถานการณ์อุบตั เิ หตุจากการเดินทางของเด็กใน
พืน้ ที่
3.ครูและคณะทํางานทัง้ หมดดําเนินงานตามแผนงานโดยสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนให้แก่ครูในการดําเนินงาน
4. ประชุมคณะทํางานส่วนกลาง เพือ่ วางแผนการลงติดตามเยีย่ ม
5. คณะทํางานลงประชุมและติดตามเยีย่ มคณะทํางานระดับพืน้ ทีข่ องโรงเรียน
4 แห่งๆละ 1 ครัง้ เพือ่ ติดตามการดําเนินงานและให้ขอ้ เสนอแนะต่อการ

1.เกิดคณะทํางานส่วนกลาง และ ระดับพืน้ ทีเ่ พือ่
ขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนรูส้ าํ หรับเด็ก
นักเรียน เรือ่ งความปลอดภัยในการเดินทาง
2.เกิดชุดความรูใ้ นการฝึกอบรม
3.เกิดโรงเรียนตัวอย่าง 4 แห่ง ทีม่ กี าร
ดําเนินงานเรือ่ งการจัดการเรียนรูส้ าํ หรับเด็ก
นักเรียน เรือ่ ง ความปลอดภัยในการเดินทาง
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วัตถุประสงค์

การดําเนินงาน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

ดําเนินงาน
6.ประชุมคณะทํางานส่วนกลาง เพือ่ สรุปข้อมูลการลงติดตาม และวางแผนการ
จัดสัมมนาสรุปบทเรียนกับกลุ่มครู
7.จัดสัมมนาสรุปบทเรียนกับกลุ่มครูและคณะทํางานระดับพืน้ ที่ 4 แห่ง เพือ่
สรุปบทเรียนการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงวางแผนการ
ดําเนินงานต่อไป
8.ประชุมคณะทํางานเพือ่ สรุปบทเรียนและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
โรงเรียนและหน่วยงานในพืน้ ทีเ่ พือ่ ส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง
สําหรับเด็กนักเรียน
3.เพือ่ พัฒนาให้เกิดแนว
1.คณะทํางานส่วนกลางจัดทําแนวทางการดําเนินงานเพือ่ เสริมสร้างความ
ทางการจัดการเรียนรูส้ าํ หรับ ปลอดภัยในการเดินทางสําหรับเด็กนักเรียน
เด็กนักเรียนเรือ่ งความ
2.จัดประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ให้คณะทํางานนําเสนอแนวทางการดําเนินงาน
เพือ่ เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับเด็กนักเรียนและให้
ปลอดภัยในการเดินทางที่
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้ขอ้ เสนอแนะ
สอดคล้องครอบคลุมทุก
บริบทในสังคมไทย
2.คณะทํางานปรับแก้ จนได้ตน้ ฉบับทีส่ มบูรณ์
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1.มีตน้ ฉบับหนังสือแนวทางการดําเนินงานเพือ่
เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับ
เด็กนักเรียน
2.มีแนวทางในการเชื่อมงานเข้าสูร่ ะบบรร.ระบบ
สังคมและเชื่อมเข้ากับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

8.ระยะเวลาดําเนิ นโครงการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2555 – 31ตุลาคม 2556

9.ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1.ได้ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู/้ หลักสูตร/สือ่ การเรียนการสอน/การดําเนินงานเพือ่
เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับเด็กนักเรียนในหน่วยงานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
2.เกิดคณะทํางานทัง้ ส่วนกลาง และ ระดับพืน้ ที่ เพือ่ ขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนรู/้
หลักสูตร/สือ่ การเรียนการสอน/การดําเนินงานเพือ่ เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับเด็ก
นักเรียน
3.เกิดโรงเรียนตัวอย่างในการดําเนินงานเพือ่ เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับเด็ก
นักเรียน
4.เกิดแนวทางการดําเนินงานเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับเด็กนักเรียน ที่
พัฒนาต่อยอดจากแนวทางทีห่ น่วยงานต่างๆดําเนินงานอยู่
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บทที่ 2
ผลการดําเนิ นงานใน 4 โรงเรียน

ผลการดําเนิ นงานโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิ ตย์อปุ ถัมภ์)
1. สถานการณ์การเดินทางของนักเรียน
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็ นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ตัง้ อยูห่ มูท่ ่ี 1 บ้านหนองแกมน ตําบลโคกสง่า อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น
จัดการเรียนการสอนตัง้ แต่ระดับ อนุ บาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2555 มีนกั เรียน
ทัง้ หมด 374 คน และในปี การศึกษา 2556 มีนกั เรียนทัง้ หมด 364 คน โรงเรียนได้มกี ารสํารวจการ
เดินทางของนักเรียนในโรงเรียนแยกเป็ นประเภทตามวิธกี ารเดินทางได้ ดังนี้
จํานวน(ปี การศึกษา 2556)
จํานวน(ปีการศึกษา 2555)
วิธกี ารเดินทาง
รถจักรยาน
53
53
รถจักรยานยนต์
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1

รถรับ-ส่งนักเรียน
เดินเท้า

99
79

108
68

ผูป้ กครองมารับส่ง

122

134

รวม

374

364

2. การจัดแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) เป็ นการจัดแผนการเรียนรูต้ าม
ช่วงชัน้ โดยบูรณาการเข้ากับแต่ละสาระวิชา บางช่วงชัน้ ได้จดั ทําแผนการเรียนรู้ 3 เรื่อง บางช่วงชัน้ 1
เรื่อง บางเรื่องสามารถบูรณาการได้ทุกสาระวิชา / กิจกรรมการเรียนรู้ บางเรื่องบูรณาการได้บางสาระ
วิชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
แผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ อนุบาล มี 5 หน่วยการเรียนรู้ คือ การเดินและวิง่ อย่างปลอดภัย
ความปลอดภัยบนท้องถนน และการโดยสารรถปลอดภัย การใช้จกั รยานปลอดภัย และการใส่หมวก
นิรภัย ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
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ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ อนุ บาล
การเดิ นและวิ่ ง
อย่างปลอดภัย

ความปลอดภัย
บนท้องถนน

เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว
ประกอบคําคล้อง ประกอบเพลง
จองเดิน
ข้ามถนน

กิ จกรรม
เคลื่อนไหว

สนทนา เล่า
ประสบการณ์การ
เดินแถวไป-กลับ
โรงเรียนร้อง
เพลง “วิง่ และ
เดิน”

กิ จกรรมเสริ ม
ประสบการณ์

กิ จกรรม
สร้างสรรค์
กิ จกรรมเสรี
กิ จกรรม
กลางแจ้ง
กิ จกรรมเกม
การศึกษา

สนทนาการเดิน
ข้ามถนน
มารยาทในการ
ขึน้ -ลงและนังรถ
่
โดยสารสาธิต
การเดินข้ามถนน

การโดยสารรถ
ปลอดภัย

การใช้จกั รยาน
ปลอดภัย

การใส่หมวก
นิ รภัย

เคลื่อนไหว
ประกอบคํา
บรรยาย

เคลื่อนไหวตาม
สัญญาณ

สนทนาเรือ่ งการ
ขึน้ ลงและ
โดยสารรถรับส่ง
นักเรียนอย่าง
ปลอดภัย

สนทนาการเรือ่ ง ท่องคําคล้องจอง
ใช้จกั รยานที่
เรือ่ งหมวกนิรภัย
ปลอดภัยและ
และถาม-ตอบ
การซ้อนท้าย
จักรยาน
มอเตอร์ไซด์
บทบาทสมมุติ

เคลื่อนไหว
ประกอบ
สัญญาณ

ั ้ นนํ้ามัน
ระบายสีภาพการ ปนดิ
เดิน
(กลุม่ ) การข้าม
ถนน

ระบายสีภาพขึน้ - ตัดประภาพขับขี่ ฉีกปะหมวก
ลงรถโดยสารรถ ปลอดภัย
นิรภัย

จัดมุมระเบียบ
การเดินให้
นักเรียนเล่น
เล่นเกมเดินแถว

จัดมุมระเบียบ
การข้ามถนน

จัดมุมเรือ่ งการ จัดมุมระเบียบ
ขึน้ -ลงรถโดยสาร การใช้รถ

เล่นเกมภาพตัด
ต่อการเดินแถว

เกมลําดับ
เหตุการณ์ขา้ ม
ถนน

เล่นเกมข้ามถนน เกมรถโดยสาร

จัดมุมหมวก
นิรภัย

เล่นเกมขับขี่
ปลอดภัย

เล่นเกมสวม
หมวกนิรภัย

เกมภาพตัดต่อ เกมเรียงลําดับ
ขึน้ -ลงรถโดยสาร ความปลอดภัย
ในการขับขี่

เกมจับคูห่ มวก
นิรภัย

แผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)มี 1 หน่วยการเรียนรู้ คือ การ
เดินเท้า ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น
ป.1

การเดิ นเท้า
ป.2

ป.3

ภาษาไทย
ร้องเพลงข้ามถนน นักเรียนเล่าเรือ่ ง
การมาโรงเรียนและกลับบ้าน ครูพา
นักเรียนไปดูการปฏิบตั จิ ริงในการข้าม

ภาษาไทย
เขียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการ
ปฏิบตั ติ ามและไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ
จราจรว่าจะทําให้เกิดผลอย่างไร

ภาษาไทย
พูดแสดงความรูส้ กึ และความคิดเห็น
จากเหตุการณ์อุบตั เิ หตุใน
หนังสือพิมพ์ หาข้อสรุปเพื่อนําไป
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ป.1
ถนน ขึน้ ลงรถ คาดเข็มขัด นักเรียน
แสดงความคิดเห็นบอกเล่าการ
โดยสารรถปลอดภัย
คัดและอ่านเรือ่ งมารยาทในการเดิน
คณิ ตศาสตร์
นับรถทีเ่ ข้ามาในโรงเรียน ช่วงเช้าและ
เย็น เขียนเป็ นเลขไทยและเลขฮินดู
อารบิค
วิ ทยาศาสตร์
ครูและนักเรียนออกสังเกตถนนทีเ่ ป็ น
ทางข้ามปลอดภัย สังเกตการณ์ตรง
ทางม้าลาย พานักเรียนเดินข้ามถนนที่
ทางม้าลาย สํารวจสิง่ แวดล้อมระหว่าง
ทางเดินไป-กลับบ้าน แนกประเภทว่า
สิง่ แวดล้อมใดทีม่ นุ ษย์สร้างและ
สิง่ แวดล้อมใดเกิดขึน้ ตามธรรมชาติ
สังคมศึกษา
นักเรียนเล่าสิง่ ทีไ่ ด้พบเห็นเกีย่ วกับ
การเดินข้ามถนน ครูอธิบายวิธปี ฏิบตั ิ
ตนในการเดินถนนให้ปลอดภัย
สุขศึกษา
เล่าประสบการณ์การเกิดอุบตั เิ หตุ
สรุปพฤติกรรมเสีย่ งและวิธกี ารป้องกัน
ศิ ลปะ
บอกเครือ่ งหมายจราจรทีพ่ บเห็น
ระหว่างเดินทางมาโรงเรียน วาดภาพ
เครือ่ งหมายทีพ่ บเห็นในชีวติ ประจําวัน
การงาน
บอกเครือ่ งหมายจราจรทีพ่ บเห็น
ออกมาเขียนบนกระดานและสนทนา
ความหมายของเครือ่ งหมายทีเ่ ขียน
วาดรูปเครือ่ งหมายจราจรด้วย
Program Paint 2 รูป
ภาษาอังกฤษ
ให้นกั เรียนช่วยกันเสนอคําศัพท์สงิ่ ที่
พบเห็นบนท้องถนน road bicycle
bus tricycle truck

การเดิ นเท้า
ป.2
การงาน
แบ่งกลุม่ วาดภาพระบายสี
เครือ่ งหมายจราจร
วาดรูปเครือ่ งหมายจราจรด้วย
Program Paint 2 รูป
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ป.3
ปฏิบตั ติ นให้ปลอดภัย
การงาน
แบ่งกลุม่ วาดภาพป้ายแสดง
เครือ่ งหมายจราจร บอกชื่อและ
ประโยชน์ของป้าย หาข้อมูลและจด
ความหมายเครือ่ งหมายทีส่ นใจ 5
ชนิดเพือ่ มานําเสนอหน้าชัน้ เรียน
พร้อมบอกทีม่ าของข้อมูล สรุปความ
ของเครือ่ งหมายจราจรทีห่ าได้

แผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) มี 1 หน่วยการเรียนรู้ คือ
เดินทางปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร
ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ป.5
เดิ นทางปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร (ป. 5)
ภาษาไทย

อ่านข่าวเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุ แบ่งกลุม่ ตัง้ คําถามและตอบคําถามจากข่าว
ออกมาเล่าข่าวโดยเล่าย่อๆเฉพาะใจความสําคัญ

คณิ ตศาสตร์

สํารวจการเดินทางของนักเรียนในชัน้ นําเสนอเป็ นแผนภูมแิ ท่ง บันทึกแนบ
ท้ายว่าตนเองมาด้วยวิธใี ดและทําอย่างไรให้ปลอดภัยในการเดินทาง

สุขศึกษา

แบ่งกลุม่ ศึกษาอุปกรณ์ของรถจักรยาน อภิปรายวิธกี ารขับขีร่ ถจักรยานให้
ปลอดภัย
ออกแบบเครือ่ งหมาย สัญลักษณ์ราจรทีพ่ บเห็นในชีวติ ประจําวันโดยการ
วาดและระบายสีให้สวยงาม

การงาน

ร้องเพลงข้ามถนน ทําท่าทางประกอบเพลง ออกแบบเครือ่ งหมาย
สัญลักษณ์ จราจรทีพ่ บเห็นในชีวติ ประจําวันโดยใช้เทคนิคของแสงและ
นํ้าหนัก

ศิ ลปะ

คําศัพท์เกีย่ วกับการเดินทางไปสถานทีต่ ่างๆ traffic red yellow green
crossroad
ประโยคและข้อความทีใ่ ช้พดู ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับตนเอง How do you come
to school?

ภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม1-ม.3) มี 3 หน่วยการเรียนรู้ คือ การ
ปฐมพยาบาล ความปลอดภัยในการเดินทาง และลูกเสือจราจร
ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
การปฐมพยาบาล

ความปลอดภัยในการเดิ นทาง

ลูกเสือจราจร

ม.1

ม.2

ม.3

สุขศึกษา
แบ่งกลุม่ นักเรียนเตรียมนําเสนอใน
รูปแบบบทบาทสมมติถงึ วิธกี ารปฐม
พยาบาลแบบต่างๆ
สังคมศึกษา

คณิ ตศาสตร์
ทําแผนภูมวิ งกลมจากข้อมูลสาเหตุ
การเกิดอุบตั เิ หตุ วิเคราะห์ สรุปและ
ตีความหมายจากข้อมูล
การงาน

สุขศึกษา
วิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งของการเกิด
อุบตั เิ หตุ ช่วยกันทาแนวทางป้องกัน
อุบตั เิ หตุ ศึกษาป้ายจราจรและ
สัญญาณทีจ่ ะช่วยลดอุบตั เิ หตุ ทําป้าย
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การปฐมพยาบาล

ความปลอดภัยในการเดิ นทาง

ลูกเสือจราจร

ม.1

ม.2

ม.3

สนทนาถึงวิธกี ารปฎิบตั ติ นเรือ่ งการ
ปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบตั เิ หตุ สรุป
ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการปฐมพยาบาล
ทีถ่ กู ต้องเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ
คณิ ตศาสตร์
ดูวดิ ที ศั น์เกีย่ วกับสถานการณ์การขับ
ขีย่ านพาหนะ แบ่งกลุม่ วิเคราะห์คาด
เดาเหตุการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ อภิปราย
สรุปตีความข้อมูล นักเรียนนําเสนอ
เปิ ดวิดที ศั น์เกีย่ วกับอุบตั เิ หตุและ
วิธกี ารปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
ภาษาอังกฤษ
ป้าย สัญลักษณ์จราจรทีเ่ ป็ น
ภาษาอังกฤษ และสรุปความหมายข
แงป้ายและการปฏิบตั ติ นตามป้าย
การงาน
สืบค้นข้อมูลเรือ่ งการปฐมพยาบาล
และนําไปวางใน โปรแกรม Microsoft
Word
วิ ทยาศาสตร์
วิธกี ารปฐมพยาบาลเบื่องต้นจากพืช
สมุนไพร

คัดลอกข้อมูลทีค่ น้ หา เรือ่ งความ
ปลอดภัยในการเดินทางมาวางลงใน
โปรแกรม Microsoft Word
วิ ทยาศาสตร์
อภิปรายสาเหตุทจ่ี ะทําให้รา่ งการขาด
อวัยวะและหาแนวทางป้องกันทีจ่ ะ
ไม่ให้รา่ งกายสูญเสียอวัยวะ หา
ข้อสรุปเรือ่ งการเดินทางปลอดภัย
สุขศึกษา
อภิปรายสาเหตุทว่ี ยั รุน่ ชอบแข่งรถ
จักรยานยนต์บนท้องถนน เสนอ
แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ หลีกเลีย่ ง
พฤติกรรมเสีย่ งและสถานการณ์เสีย่ ง
ภาษาอังกฤษ
แจกใบความรูเ้ รือ่ งพฤติกรรมเสีย่ ง
อันตราย(เป็ นภาษาไทยคูก่ บั
ภาษาอังกฤษ)เพือ่ ให้นกั เรียนศึกษา
แบ่งกลุม่ อภิปรายว่าพฤติกรรมนัน้
ก่อให้เกิดผลด้านบวกหรือด้านลบ
สังคมศึกษา
ครูสอนหลักการใช้ยานพาหนะที่
ถูกต้อง ทําใบงานเรือ่ งการใช้
ยานพาหนะปลอดภัย

จราจรและนํามาอธิบายหน้าชัน้ ดู
วิดที ศั น์การทําหน้าทีข่ องตํารวจ
จราจร อธิบายลักษณะของการใช้
สัญญาณมือ และฝึกการใช้สญ
ั ญาณ
มือ
สังคมศึกษา
สนทนาเรือ่ งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องใน
ชีวติ ประจําวัน ยกตัวอย่างกฎหมาย
จราจรทีน่ กั เรียนควรทราบ ดูวดิ ที ศั น์
เรือ่ งกฎหมายจราจร สรุปกฎหมาย
จราจรทีน่ กั เรียนควรทราบ
คณิ ตศาสตร์
แบ่งกลุม่ เก็บข้อมูลทีส่ นใจ 1 ประเด็น
นําเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ สรุป
ตีความหมายจากข้อมูล
ภาษาอังกฤษ
ขัน้ ตอนการช่วยเหลือผูป้ ระสบ
อุบตั เิ หตุอย่างปลอดภัยเป็ น
ภาษาอังกฤษ
การงาน
ค้นหารข้อมูลเรื่องลูกเสือจราจรจาก
อินเตอร์เน็ต คัดลอกไปวางใน Power
Point
วิ ทยาศาสตร์
ศึกษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
สํารวจจุดเสีย่ งทีเ่ ป็ นสาเหตถของ
การจราจรไม่ปลอดภัย อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น นําจุดเสีย่ ง
ไปปรับปรุงปและหาแนวทางแก้ไขใน
วิชาลูกเสือ
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3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โรงเรียนได้มกี ารจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอือ้ ต่อ
ความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนมากขึน้ โดยการกําหนดและจัดปรับปรุงบริเวณจุดจอดรถ
รับส่งนักเรียน กําหนดและจัดปรับปรุงบริเวณจุดรับส่งของผูป้ กครองทีม่ าส่งและรับนักเรียน กําหนดจุด
จอดรถสําหรับครู และจุดห้ามจอดในโรงเรียน จัดทําทางม้าลายในบริเวณโรงเรียน จัดทําป้ายเตือนให้
ระมัดระวังในการขับขีท่ งั ้ ในและนอกบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงภูมทิ ศั น์และกําจัดจุดเสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิด
อุบตั เิ หตุ ปรับปรุงถนนทางออกประตูทางทิศตะวันตกที่แตกหักชํารุด และจัดทําที่จอดรถรถจักรยาน
สําหรับนักเรียน นอกจากนี้ยงั ร่วมกับสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอําเภอพล จัดกิจกรรมตาม
โครงการสร้างจิตสํานึกเยาวชนในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กบั นักเรียน มีการฝึ กอบรมลูกเสือ
จราจรโดยเชิญวิทยากรเจ้าหน้าทีจ่ ราจรสถานีตํารวจอําเภอพลมาให้ความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั กิ ารเป็ นลูกเสือ
จราจรแก่ นัก เรีย น และมีก ารรณรงค์ป ระชาสัม พัน ธ์เ รื่อ งการเดิน ทางปลอดภัยผ่า นการจัดทํา ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียน
4. การจัดมาตรการและระบบในโรงเรียน
โรงเรียนได้มกี ารจัดมาตรการและระบบในโรงเรียน ดังนี้ คือการจัดระบบการเดินทางกลับบ้าน
ของนักเรียนโดยการแบ่งประเภทตามวิธกี ารเดินทางกลับบ้าน นอกจากนี้ยงั มีลูกเสืออาสาจราจรปฏิบตั ิ
หน้าทีป่ ระจําวันหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน ประตูละ 2 นาย เพื่อช่วยหยุดและปล่อยรถ รวมถึงการจัดทํา
ไฟกระพริบตัง้ บริเวณทีล่ ูกเสืออาสาจราจรปฏิบตั งิ าน ในปี การศึกษา 2556 โรงเรียนได้มกี ารกําหนด
มาตรการเพิม่ เติมดังนี้คอื ไม่อนุ ญาตให้เด็กนักเรียนนํ ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน(แต่มนี ักเรียนนํ า
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 1 คนเนื่องจากผูป้ กครองขออนุ ญาตเป็ นกรณีพเิ ศษ) มีการแต่งตัง้ นักเรียน
ผูด้ แู ลรถคันละ 2 คนเพือ่ ดูแลนักเรียนทีโ่ ดยสารรถรับส่ง
5. ผลลัพธ์จากการดําเนินงานของโรงเรียน
จากการประเมินผลนักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูพบว่านักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจ
เรือ่ งการเดินทางปลอดภัยมากขึน้ และได้สงั เกตพฤติกรรมนักเรียนพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมทีด่ ขี น้ึ และ
เป็ นระเบียบเรียบร้อยในการเดินทางกลับบ้านมากขึน้ จากการจัดระบบการเดินทางกลับบ้าน ในส่วนของ
การนํ ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน มีนักเรียนเพียง 1 คนทีย่ งั นํ ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน เนื่องจาก
นัก เรีย นมีป ญั หาสุขภาพ ทางครอบครัว ของนัก เรียนจึงขออนุ ญ าตผู้บ ริห ารโรงเรีย นให้นัก เรียนนํ า
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
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6. ปจั จัยความสําเร็จ
ผูบ้ ริหารมีความตระหนักและยอมรับในหลักการดําเนินงาน ครูแกนนํ ามีการริเริม่ และความ
พยายามในการดําเนินงานแก้ไขปญั หาการนํารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนของนักเรียน
7. ปญั หาอุปสรรค
ครูมภี าระงานมาก เนื่องจากครู 1 คนสอนหลายสายชัน้ และ บางคนสอนหลายวิชา ทําให้เป็ น
อุปสรรคต่อการจัดทําแผนแบบบูรณาการ นอกจากนี้ ความรูค้ วามเข้าใจของครูต่อเรือ่ งความปลอดภัยใน
การเดินทางยังมีไม่มาก ส่งผลให้การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูย้ งั ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในเรื่อง
ความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน
ผลการดําเนิ นงานโรงเรียนวัดตโปทาราม
1. สถานการณ์การเดินทางของนักเรียน
โรงเรียนวัดตโปทารามเป็ นโรงเรียนขนาดกลาง ตัง้ อยู่หมู่ท่ี 8 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี บริเวณอ่างเก็บนํ้าบางพระ จัดการเรียนการสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุ บาล 1- มัธยมศึกษาปี ท่ี
3 ในปีการศึกษา 2555 มีนกั เรียนทัง้ หมด 424 คน และในปี การศึกษา 2556 มีนกั เรียนทัง้ หมด 415 คน
จากการสํารวจข้อมูลการเดินทางของนักเรียนในโรงเรียนทัง้ 2 ปี การศึกษา พบว่า นักเรียนใช้วธิ กี าร
เดินทาง ดังนี้
วิธกี ารเดินทาง

จํานวน(ปี การศึกษา 2555)

จํานวน(ปีการศึกษา 2556)

รถจักรยาน

13

9

รถจักรยานยนต์

20

16

รถยนต์
รถรับ-ส่งนักเรียน
เดินเท้า

50
221
10
110
(รถจักรยานยนต์)
424

189
17
184
(รถยนต์และรถจักรยานยนต์)
415

ผูป้ กครองมารับส่ง
รวม
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2. การจัดแผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนวัดตโปทารามได้จดั ทําแผนการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งความปลอดภัยในการเดินทาง
สําหรับนักเรียน โดยบูรณาการเข้ากับสาระวิชา การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนวัดตโป
ทารามได้แบ่งเป็ นช่วงชัน้ ตัง้ แต่ชว่ งชัน้ อนุบาล ช่วงชัน้ ประถมต้น ช่วงชัน้ ประถมปลาย และช่วงชัน้
มัธยมต้น ทุกช่วงชัน้ จะทําแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 3 เรือ่ งยกเว้นช่วงชัน้
มัธยม ทีม่ เี นื้อหาในการจัดการเรียนรู้ 2 เรือ่ ง รายละเอียดดังนี้
แผนการจัดการเรียนรูส้ าํ หรับช่วงชัน้ อนุบาล ได้กาํ หนดประเด็นการจัดการเรียนรู้ 3 เรือ่ ง โดย
บูรณาการเข้ากับทุกกิจกรรมในการเรียนการสอน ดังนี้
ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ อนุ บาล
ความปลอดภัยบนท้อง
ถนน
เคลื่อนไหวตามคําบอก

การโดยสารรถอย่าง
ปลอดภัย
ท่องคําคล้องจองและ
ร้องเพลงตุ๊กๆ และทํา
เคลื่อนไหวตามจินตนาการ ท่าทางประกอบ

กิ จกรรมเสริ ม
ประสบการณ์

ร้องเพลงจะข้ามถนน
สนทนาเกีย่ วกับอันตรายที่
จะเกิดบนท้องถนน

สนทนาซักถามอันตรายที่
จะเกิดขึน้ หากไม่สวมหมวก
นิรภัย สาธิตวิธกี ารสวม
หมวกนิรภัย

กิ จกรรมสร้างสรรค์

ระบายสีสญ
ั ญาณไฟจราจร

ฉีกปะภาพหมวกนิรภัย

กิ จกรรมเคลื่อนไหว

กิ จกรรมเสรี

กิ จกรรมกลางแจ้ง
กิ จกรรมเกมการศึกษา

การใส่หมวกนิ รภัย

สนทนาซักถามอันตราย
จากการโดยสารรถไม่
ถูกต้อง นํานักเรียนไปทีร่ ถ
และสอนการนังในท่
่ าที่
ปลอดภัย

ระบายสีภาพการโดยสาร
รถ
เล่นบทบาทสมมติการเดิน เล่นบทบาทสมมติการขับขี่ เล่นบาบาทสมมติการ
ข้ามทางม้าลาย
หรือซ้อนท้าย
โดยสารรถประจําทาง
รถจักรยานยนต์
รถยนต์ รถจักรยานยน
เล่นเกมสัญญาณไฟจราจร เล่นเกมแข่งใส่หมวกนิรภัย เกมแข่งรถ
เล่นเกมภาพตัดต่อการข้าม เกมภาพตัดต่อหมวกนิรภัย เกมจับคูภ่ าพเหมือน
ถนนตรงทางม้าลาย

ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ป.1
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และ
กฏจราจรขัน้ พืน้ ฐาน
ภาษาไทย
พานักเรียนเดินรอบๆโรงเรียนเพือ่
สังเกตสภาพแวดล้อม เล่าการ
เดินทางในชีวติ ประจําวัน ครูอธิบาย

การเดิ นเท้าปลอดภัยและ
มารยาทในการเดิ นทาง
วิ ชาคณิ ตศาสตร์
สํ า รวจจํ า นวนคนเข้า -ออก ภายใน
โรงเรียน เขียนจํานวนนับเป็ นเลขอรา
บิค
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อุบตั ิ เหตุในการเดิ นทางและ
การป้ องกัน
สุขศึกษา
เล่าประสบการณ์ ท่เี คยเกิดอุบตั ิเหตุ
สรุ ป สาเหตุ แ ละผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
อุ บ ัติ เ หตุ ร่ ว มกัน สรุ ป พฤติ ก รรม

เครื่องหมาย สัญลักษณ์และ
กฏจราจรขัน้ พืน้ ฐาน
วิธกี ารข้ามถนน เดินตามขัน้ ตอน
โดยใช้สถานการณ์จาํ ลอง
สถานการณ์จริงหน้าโรงเรียน นํา
นักเรียนไปทีร่ ถยนต์/รถจักรยานยนต์
ให้ขน้ึ ด้านปลอดภัย สรุปความ
คิดเห็นเกีย่ วกับสิง่ ทีค่ วรทําเมือ่ ขึน้ รถ
โดยสาร
การงาน
วาดภาพป้ ายจราจรด้ว ยโปรแกรม
MWPro 2 รูป
บอกเครื่ อ งหมายจราจรที่ พ บเห็ น
เขียนบนกระดานสนทนาความหมาย
ของเครือ่ งหมาย
ภาษาอังกฤษ
คํ า ศั พ ท์ ส ิ่ ง ที่ พ บเห็ น บนท้ อ งถนน
road, car, bicycle, bus, tricycle,
truck

การเดิ นเท้าปลอดภัยและ
มารยาทในการเดิ นทาง
วิ ชาวิ ทยาศาสตร์
สนทนาเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออก
สํา รวจจํา นวนการเข้า ออก ภายใน
โรงเรียน
สังคมศาสตร์
ให้นัก เรีย นเล่ า สิ่ง ที่พ บเห็น เกี่ย วกับ
การเดินถนน, ครูอธิบ ายมารยาทใน
การเดินถนนและสรุป
ศิ ลปะ
ร้ อ งเพลงตํ า รวจ จํ า คิ ด ท่ า ท า ง
ประกอบวาดภาพระบายสี พร้อมคัด
เนื้อเพลง

อุบตั ิ เหตุในการเดิ นทางและ
การป้ องกัน
เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ แ ละวิ ธี
ป้องกัน
ครูย กตัว อย่า งอุ บ ัติเ หตุ ท่ีเ กิด ขึ้น ใน
บ้านและโรงเรียนแบ่งกลุ่มอภิปราย
สาเหตุและเสนอแนวทางป้องกัน
กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ให้ 1 กลุ่มทดลองเดินทางไกลใน
โรงเรียนสนทนาเกีย่ วกับการเดิน ให้
นักเรียนยกตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยง
ต่ อ การเกิ ด อุ บ ั ติ เ หตุ ใ นการเดิ น
ทางไกลและวิธปี ้ องกัน

ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ป.2
เครื่องหมาย สัญลักษณ์และ
กฏจราจรขัน้ พืน้ ฐาน
ภาษาไทย
แ บ่ ง ก ลุ่ ม ว า ด ภ า พ ร ะ บ า ย สี
เครื่อ งหมาย สัญ ลัก ษณ์ เขีย นเรื่อ ง
เชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิด ทางเท้า , อ่ า นออกเสีย งคํ า และ
ข้อความจากป้ายบอกความหมายได้
คัดลายมือ,พูดแสดงความรู้ ความคิด
เกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียน เดิน
ตามคําบอก(ป้าย)
คณิ ตศาสตร์
นับเพิม่ นับลด /สนทนาเรื่องเวลาบน
สัญญานไฟจราจร/เป็ นเลขคู่และเลขคี่
ใต้ป้ ายห้า มจอดอ่ า นป้ าย อ่ า นเวลา
ตามป้ายจําลอง สร้างป้ายสัญลักษณ์
โดยใช้เรขาคณิต

การเดิ นเท้าปลอดภัยและ
มารยาทในการเดิ นทาง
ศิ ลปะ
ร้ อ งเพลงเมื่ อ จะข้ า มถนนแสดง
ท่ า ท า ง ป ร ะ ก อ บ ต า ม ค ว า ม คิ ด
สนทนาความหมายของเนื้ อ เพลง
สรุปเป็ นแนวปฏิบตั ิ
แ บ่ ง ก ลุ่ ม ร้ อ ง เ พ ล ง คิ ด ท่ า ท า ง
ประกอบอธิบ ายสภาพ คัด ลอกเนื้ อ
เพลง
กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ฝึ กเดิ น แถว เล่ น เกมส์ ส ั ญ ญาน
จราจรสนทนาเรื่ อ งการข้ า มถนน
ปฏิบตั ติ ามสัญญานมือทีค่ รูทาํ
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อุบตั ิ เหตุในการเดิ นทางและ
การป้ องกัน
สุขศึกษา
เล่ า ประสบการณ์ อุ บ ัติเ หตุ สรุ ป
ความรู้ เ รื่ อ งการปฏิ บ ั ติ ต นในการ
ป้องกันอุบตั เิ หตุ
หาข่าวเกี่ยวกับอุบตั เิ หตุ ครูซกั ถาม
ว่ า เคยเห็ น ป้ ายเตื อ นอั น ตรายใน
สถานที่ต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างป้าย
เตือนทีน่ กั เรียนควรรูจ้ กั

เครื่องหมาย สัญลักษณ์และ
กฏจราจรขัน้ พืน้ ฐาน
วิ ทยาศาสตร์
สํารวจตรวจสอบ บันทึกข้อมูล อธิบาย
ความหมายป้ ายเครื่อ งหมายจราจร
เกีย่ วกับคนเดินเท้า
สังคมศึกษา
นักเรีย นเล่า การเดิน ทางจากบ้า นมา
โรงเรียน เสนอแนวทางการข้ามถนน
ในสถานการณ์ ต่ า งๆ สรุ ป ข้อ ปฏิบ ัติ
หาภาพการข้ามถนนต่างๆ และเขียน
อธิบายให้ชดั เจน
การงาน
วางแผนสร้างของเล่น ออกแบบป้าย
สัญญานเครือ่ งหมายจราจรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคนเดินเท้า
วาดรูปเครื่องหมายจราจรในโปรแกรม
Power Point
ภาษาอังกฤษ
ดูสญ
ั ญานไฟบอกสีเป็ นภาษาอังกฤษ
เขียนคํา ศัพท์เรื่อ งความปลอดภัยใน
การเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน เล่น
เกมส์ปฏิบตั ติ ามคําข้อร้องง่ายๆที่ฟงั ,
อ่านประโยคง่ายๆจากเรื่องที่นักเรียน
เขียน

การเดิ นเท้าปลอดภัยและ
มารยาทในการเดิ นทาง

อุบตั ิ เหตุในการเดิ นทางและ
การป้ องกัน

ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ป.3
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และ
การเดิ นเท้าปลอดภัยและ
อุบตั ิ เหตุในการเดิ นทางและ
กฏจราจรขัน้ พืน้ ฐาน
มารยาทในการเดิ นทาง
การป้ องกัน
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
การงานพืน้ ฐานอาชีพ
้
เล่า สภาพการโดยสารรถประจํา
อ่ า นบทความเรื่อ งอุ บ ัติเ หตุ จับ
วาดภาพป ายแสดงเครื่อ งหมาย
ของนั ก เรี ย น นั ก เรี ย นเสนอ
ใจความ
จราจรบอกชื่อ / ประโยชน์
แนวทางในการขึ้ น รถโดยสาร สุขศึกษา
หาข้ อ มู ล และจดความหมาย
ปลอดภัย สรุ ป มารยาทในการ
เครื่องหมายที่สนใจ 5
ชนิ ด
เล่ า ประสบการณ์ เ กิ ด อุ บ ัติ เ หตุ
นําเสนอพร้อมบอกทีม่ าของข้อมูล
โดยสารรถประจําทาง
สรุ ป พฤติ ก รรมเสี่ ย ง และวิ ธี
ภาษาอังกฤษ
วิ ทยาศาสตร์
ป้องกันอุบตั เิ หตุ
ส น ท น า เ รื่ อ ง ก า ร เ ดิ น ท า ง
นักเรียนและครูสงั เกตถนนที่เป็ น
้
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ป า ย จ ร า จ ร เ ป็ น
ทางข้ามปลอดภัย สังเกตการณ์
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ตรงทางม้าลายครูพานักเรียนข้าม
ภาษาอัง กฤษ อ่ า นคํา ศัพท์ step
ถนนตรงทางม้าลาย
park, turn right, turn left
ประดิษฐ์ป้าย 1 อัน
คณิ ตศาสตร์
ศิ ลปะ
คิ ด ค า ด ค ะ เ น ค ว า ม ย า ว ข อ ง
ระยะทาง
ฝึ กร้ อ งเพลงข้ า มถนน คิ ด ท่ า
ดูน าฬิก าบอกเวลา สร้า งโจทย์
ประกอบ (เหมือนป.2)
เกีย่ วกับเวลา
กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ทําแผนภาพเครื่องหมายจราจรมา
เปรี ย บเที ย บความคล้ า ยคลึ ง
สนทนาความหมายของป้ าย
สนทนาเกี่ ย วกั บ จิ ต สํ า นึ ก แห่ ง
ความปลอดภัยขณะขับขีจ่ กั รยาน/
วิธกี ารขับขีจ่ กั รยานอย่างถูกวิธี

ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ป. 4
การใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภัย
เครื่องหมาย สัญลักษณ์และกฎ
อุปกรณ์เสริ มความปลอดภัย
ในการเดิ นทาง
จราจรที่มีความซับซ้อน
ภาษาไทย
วิ ทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
แบ่ ง กลุ่ ม นั ก เรี ย นแลกเปลี่ ย น
พานักเรียนเดินตามถนนเส้นทาง
คิ ด คาดคะเนระยะทาง สร้ า ง
เดิ น เท้ า ที่ ถู ก ต้ อ ง นํ าใบงาน
โจทย์ปญั หาวิเคราะห์โจทย์แสดง
ความเห็ น เรื่ อ งการใช้ เ ข้ ม ขัด
กลับ ไปทํา กับ ผู้ป กครอง บัน ทึก
วิธที าํ
นิรภัยนําเสนอหน้าชัน้
แบ่ ง กลุ่ ม แลกเปลี่ย นความเห็น
ข้อ มูล จากการศึก ษามานํ า เสนอ
สังคมศึกษา
ประเด็นการข้ามถนนที่ปลอดภัย
สรุ ป ความรู้ เ รื่ อ งแสงและการ
ร้ อ ง เ พ ล ง เ มื่ อ จ ะ ข้ า ม ถ น น
นําเสนอหน้าชัน้
เดินทาง
อภิ ป รายความหมายของเนื้ อ
เขียนคําขวัญ/บทความสัน้ ๆ เพื่อ การงาน
เพลง ศึกษากฏหมายจราจรทาง
ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้
บก นําเสนอหน้าชัน้
สมมติสถานการณ์ให้นักเรียนเป็ น
เข้มขัดนิรภัย
เจ้า ของบริษัท เดิน รถ นั ก เรีย น
การงาน
สืบ ค้น ข้อ มู ล เกี่ย วกับ การจราจร
แ บ่ ง ก ลุ่ ม ว า ด ภ า พ ป้ า ย สุขศึกษา
สนทนาเรื่อ งความปลอดภัย ใน
ปลอดภัย คัด ลอกวางลง Word
เครื่อ งหมายจราจร บอกชื่อ และ
ตกแต่งรูปแบบให้สวยงาม
การเดินทาง นักเรียนแลกเปลีย่ น
ประโยชน์
ความเห็นเกี่ยวเส้นทางทีเ่ ดินทาง ภาษาอังกฤษ
อย่างปลอดภัย
เ ขี ย น บ ร ร ย า ย ภ า พ เ ป็ น
ศิ ลปะ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ อ ย่ า ง ง่ า ย ๆ
เกี่ ย วกับ อุ บ ัติ เ หตุ แ บ่ ง กลุ่ ม แต่ ง
วาดภาพระบายสีการใช้อุปกรณ์
์
นิรภัยโดยใช้หลักทัศนศิลป
ประโยค วิธีก ารเดิน ทางอย่ า ง
ปลอดภั ย ฝึ ก อ่ า นประโยคให้
นักเรียนบอกความหมาย
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เครื่องหมาย สัญลักษณ์และกฎ
จราจรที่มีความซับซ้อน

อุปกรณ์เสริ มความปลอดภัย

การใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภัย
ในการเดิ นทาง
ลูกเสือ
กําหนดสถานการณ์ และบทบาท
สมมติ ออกแบบแผ่ น ผับ เรื่อ ง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ดิ น ท า ง ที่
ปลอดภัย

ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ป. 5
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และกฏ
อุปกรณ์เสริ มความปลอดภัย
จราจรที่มีความซับซ้อน
ศิ ลปะ
สังคมศึกษา
วาดภาพหมวกนิ ร ภัย โดยใช้
ระดมความเห็ น เขี ย นแผนภาพ
เทคนิ ค ของแสงเงา นํ้ า หนั ก
ความคิดเกี่ยวกับวิธกี ารปฏิบตั ิตน
และวรรณะสี
ให้ถกู ต้องในฐานะทีเ่ ป็ นพลเมืองทีด่ ี
ในการปฏิบตั ติ ามกฏจราจร
การงาน
สุขศึกษา
ออกแบบลวดลายสติ๊ ก เกอร์
หมวกนิรภัย
เล่าประสบการณ์ การเดินทางด้วย
วิธีก ารต่างๆและการเกิดอุ บตั ิเ หตุ
ถ า ม นั ก เ รี ย น เ รื่ อ ง ป้ า ย เ ตื อ น
อภิป รายว่ า สถานที่ใ ดควรมีป้ าย
เตือนชนิดใด สํารวจรอบโรงเรียน
ภามนั ก เรีย นว่ า ควรมีป้ ายเตื อ น
อ ะ ไ ร ส รุ ป เ รื่ อ ง อุ บั ติ เ ห ตุ แ ล ะ
ประโยชน์ของป้ายเตือน
ภาษาอังกฤษ
เครื่ อ งหมายความปลอดภั ย กั บ
ภาษาต่างประเทศ U-turn ,Turn
left ,Turn Right speed limit, No
entry, step แต่งประโยคจาก
คําศัพท์ อ่านและบอกความหมาย
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การใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภัย
ในการเดิ นทาง
ภาษาไทย
เขีย นแสดงความรู้ ส ึก และความ
คิ ด เ ห็ น จ า ก ภ า พ ( ก า ร เ กิ ด
อุบตั เิ หตุ)
คณิ ตศาสตร์
อภิ ป รายเรื่อ งการเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ
สํา รวจวิธีก ารเดิน ทางเขีย นเป็ น
แผนภูมแิ ท่ง
วิ ทยาศาสตร์
นํ า ภ า พ ร ถ จั ก ร ย า น
รถจักรยานยนต์ หมวกนิรภัย รถ
รับส่ง และอุปกรณ์ความปลอดภัย
ให้นกั เรียนดู นํานักเรียนไปดูของ
จริง บันทึกวัสดุในการผลิต
การงาน
สืบ ค้ น ข้อ มู ล เรื่ อ งขนส่ ง มวลชน
คัดลอกมาวางใน word
ลูกเสือ
ถามเรื่องการเดินทางของนักเรียน
แยกประเภทแบบส่วนตัวและแบบ
ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ข น ส่ ง เ ขี ย น ผั ง
ความคิด เกี่ย วกับ การใช้ บ ริก าร
ขนส่งในแบบต่างๆ

ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ป. 6
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และกฏจราจรที่
มีความซับซ้อน
ภาษาไทย
อภิป รายแสดงความคิด เห็ น เกี่ย วกับ รู้ก ฏ
นํ า ไปใช้ ปลอดภัย ในชี วิ ต ส่ ง ตัว แทน
นําเสนอ สรุปแนวทางนําไปใช้
คณิ ตศาสตร์
ทิศ การบอกทิศ แลกเปลี่ยนความเห็น ว่า
เราใช้ทศิ เพื่อทําอะไร จนได้ขอ้ สรุปนํ าเสนอ
ผลการอภิปราย
การงาน
สํา รวจเครื่อ งหมายจราจรป้ า ยระหว่า งทาง
จากบ้านมาโรงเรียนวาดรูปใช้ในสมุดจดงาน
ค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต สร้างงานนําเสนอ
โดยใช้ Power Point
รูปภาพเรื่อง
ความหมายสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ
คํ า ศั พ ท์ เ กี่ ย ว กั บ บ ส ถ า น ที่ , มั ก ใ ช้
Preposition
ลูกเสือ
วาดภาพป้ ายจราจรที่ นั ก เรีย นรู้ จ ัก ออก
สํ า รวจป้ ายจราจร แบ่ ง กลุ่ ม เลื อ กป้ ายที่
นั ก เรี ย นชอบวาดร่ ว มกั น และนํ าเสนอ
ประกวดเพื่อตัดสินโดยใช้เกณฑ์ความถูกต้อง
และสวยงาม
เขียนบรรยายเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิตามกฏ
จราจร สรุปความรูเ้ กีย่ วกับทางข้าม

อุปกรณ์เสริ มความปลอดภัย
สังคมศึกษา
แบ่ ง กลุ่ ม ศึก ษากฏหมายจราจร
ทางบก เล่ า ประสบการณ์ เ สี่ย ง
อัน ตราย เกี่ย วกับ การใช้ถ นน
พฤติกรรมเสีย่ งอันตราย และการ
หลีกเลีย่ ง

การใช้ยานพาหนะอย่าง
ปลอดภัยในการเดิ นทาง
วิ ทยาศาสตร์
ทําใบงานเรื่องมนุ ษย์ในแต่ละช่วง
วัย อภิปรายเรื่องการเดินทางจาก
ที่ อ ยู่ อ าศั ย มาโรงเรี ย นสัง เกต
พฤติก รรมการมาโรงเรีย นของ
เพือ่ นและรุน่ น้อง
ศิ ลปะ
แบ่ ง กลุ่ ม แสดงละคร เกี่ ย วกั บ
ความปลอดภัย ในการใช้ ร ถใช้
ถนน
สุขศึกษา
สนทนาถึง อุ บตั ิเ หตุ บ นท้อ งถนน
อธิบ ายความสํา คัญ ของการข้า ม
ถนน จับ คู่ ต รวจสอบการข้ า ม
ถนน

ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ มัธยมศึกษา
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
การโดยสารรถอย่างปลอดภัย
การงาน
การงาน
ม.1 ; สืบค้นข้อมูลเรื่องสารเสพติดแต่ละชนิดมีผลต่อ
ม.1 ; หาข่าวเกีย่ วกับการใช้ถนน ด้วยGoogle
การขับขีร่ ถจักรยานยนต์อย่างไร ด้วยGoogle
ม.2; ค้นหาความรูใ้ นการใช้ถนนและรถประจําทาง
ม.2 ; ค้นหามาตรการ 3ม 2ข 1ร นํามาสรุปและ
สรุปและสร้างแผ่นผับด้วย Word
สร้างเป็ นแผ่นผับด้วย Word
ม.3
; ค้น หาข้อมูลกฏหมายเกี่ย วกับ การขับ ขี่
ม.3 ; ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการขีร่ ถจักรยานยนต์มา
รถจักรยานยนต์ จัดทํารายงานด้วย Word
จัดทําเป็ นรายงานด้วย Word
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การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
วิ ทยาศาสตร์
ม.2 ; สนทนาเรื่องอุบตั เิ หตุเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
วิเคราะห์ความต่างของการเปิ ดไฟและปิ ดไฟขณะขับ
รถ นําเสนอเป็ นแผ่นชาร์ต
ม.3 ; สวมรองเท้าผ้าใบทีม่ ดี อกยางและไม่มดี อกยาง
เดินบนถนนลื่น สรุปเชื่อมโยงถึงการใช้ชวี ติ ประจําวัน
บันทึกความรูเ้ รื่องแรงเสียดทานกับชีวติ ประจําวันเป็ น
แผนความคิด
สุขศึกษา
ม.1 ; ดูClip แสดงความคิดเห็นเรื่องสาเหตุทเ่ี กิด
อุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ แบ่งกลุ่มศึกษาใบงาน
ความหมายยาเสพติด,สาเหตุและประเภทยาเสพติด,
แนวทางการป้องกันอุบตั ิเหตุและวิธีการป้องกันสาร
เสพติด ,สาเหตุ ท่ีทํา ให้เ กิด อุ บตั ิเ หตุ จ ากสารเสพติด
สนทนาพูดคุยเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุจากรถจักรยานยนต์
ม.2 ; แสดงบทบาทสมมติ สนทนาเกีย่ วกับมาตรการ
ความปลอดภัยในการขับขี่ (3ม 2ข 1ร )
ม.3 ; แบ่งกลุ่มวิเคราะห์และแสดงบทบาทสมมติตาม
สถานการณ์ เพื่อชวนไปแข่งรถ,เสพสารเสพติด/การ
ลักทรัพย์และเล่นการพนัน/การปฏิเสธในสถานการณ์
ต่างๆ
ภาษาไทย
ม.1 ; สนทนาซักถามวิธกี ารเดินทางมาโรงเรียนของ
นักเรียนในห้องและอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดระหว่างการเดินทาง
อ่านข่าวเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุจากรถยนต์ สรุปใจความ
สําคัญ เล่าข่าวหน้าชัน้ เรียน
ม.2 ; ครูและนักเรียนอภิปรายสนทนาเกีย่ วกับข่าว
อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากรถจักรยานยนต์ นักเรียนอ่านใบ
ความรูเ้ รือ่ งความปลอดภัยในการขับขีย่ วดยาน
พาหนะจับคูน่ กั เรียนวิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความ
คิดเห็นสรุปลงในใบงาน
ม.3 ; สนทนาเกีย่ วกับวิธกี ารป้องกันอุบตั เิ หตุทเ่ี กิด
จากรถจักรยานยนต์ อ่านใบความรูเ้ รือ่ งกฏหมายด้าน
การป้องกันอุบตั เิ หตุจากการจราจรทางบก แต่งคํา
ขวัญรณรงค์ การขับขีร่ ถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
สังคมศึกษา
ม.1 ; แบ่งกลุม่ อภิปรายความหมายของสิทธิเสรีภาพ
การเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ้ ่นื

การโดยสารรถอย่างปลอดภัย
วิ ทยาศาสตร์
ม.1 ; สนทนาสาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุจากการ
โดยสารรถ วิเคราะห์สาเหตุท่ที ําให้ชวี ติ ไม่ปลอดภัย
แบ่งกลุม่ นําเสนอ/เขียนเป็ นความรูน้ ําเสนอ
สุขศึกษา
ม.1-3 ; สุ่มนักเรียนรายงานผลการค้นคว้าเรื่อง
สัญ ญานไฟจราจรสํ า หรับ คนข้า มถนน ร้อ งเพลง
ทบทวนความรู้ แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาแนวทางการ
ปฏิบ ัติต นเพื่อ ความปลอดภัย ในการโดยสารรถ
ประจํา ทาง สรุ ป ผลเป็ น แผนที่ค วามคิด จับ คู่เ ล่ า
ประสบการการเดินทางโดยการโดยสารรถประจําทาง
สรุปความรูเ้ กีย่ วกับแนวปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัย
ภาษาไทย
ม.1 ; ครูนํารูปภาพตัวอย่างการโดยสารรถรับส่งให้
นักเรียนดู ร่วมกันอภิปรายศึกษาใบความรู้ เรือ่ งข้อ
ควรปฏิบตั ใิ นการโดยสารรถรับส่งนักเรียน เขียน
บรรยายประสบการณ์เกีย่ วกับพฤติกรรมเสีย่ งในการ
นังรถรั
่ บส่งนักเรียน ในใบงานอภิปรายและสรุป
บทเรียน
ม.2 ; ครูและนักเรียนอภิปราย สนทนาเกีย่ วกับข่าว
อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากการโดยสารรถรับส่งศึกษาใบ
ความรูเ้ รือ่ งมาตรฐานรถรับส่งนักเรียน วิเคราะห์
วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นเขียนสรุปลงในใบงาน
ม.3 ; ครูและนักเรียนอภิปรายสนทนาเกีย่ วกับข่าว
อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากการโดยสารรถรับส่งนักเรียนของ
ไทยวิเคราะห์วจิ ารณ์แสดงความเห็นเขียนสรุป
แผนผังความคิดลงใบงาน
สังคมศึกษา
ม.1 ; แบ่งกลุม่ อภิปรายความหมายของสิทธิเสรีภาพ
การเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ้ ่นื
อภิปรายสิทธิ/หน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีเ่ กิดจากตนเอง
และผูอ้ ่นื ในเรือ่ งการเดินทางไปกลับโรงเรียน
ปลอดภัย
ม.2 ; แบ่งกลุม่ อภิปรายความหมายของสิทธิ เสรีภาพ
และหน้าทีใ่ นฐานะพลเมืองตามวิถปี ระชาธิปไตยใน
เรือ่ งการโดยสารรถไปกลับอย่างปลอดภัย อภิปราย
ถึงสิทธิ เสรีภาพ หน้าทีใ่ นฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยเรือ่ งจักรยานยนต์ปลอดอภิปรายถึง
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การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
การโดยสารรถอย่างปลอดภัย
อภิปรายสิทธิ/หน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีเ่ กิดจากตนเอง
สิทธิ เสรีภาพ หน้าทีใ่ นฐานะพลเมืองดีตามวิถี
และผูอ้ ่นื ในเรือ่ งจักรยานยนต์ปลอดภัย
ประชาธิปไตยเรือ่ งจักรยานยนต์ปลอดภัย
ม.2 ; แบ่งกลุม่ อภิปรายความหมายของสิทธิ เสรีภาพ
ม.3 ; อภิปรายความหมายของความผิดระหว่าง
และหน้าทีใ่ นฐานะพลเมืองตามวิถปี ระชาธิปไตยใน
คดีอาญา/คดีแพ่ง ดูภาพแล้วร่วมอภิปรายเรือ่ งการ
เรือ่ งจักรยานยนต์ปลอดภัย อภิปรายถึงสิทธิ เสรีภาพ
โดยสารรถไปกลับปลอดภัยสรุปความรูเ้ ป็ นหัวข้อ
หน้าทีใ่ นฐานะพลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตยเรือ่ ง
ภาษาอังกฤษ
จักรยานยนต์ปลอดอภิปรายถึงสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่
ม.1-3 ; สนทนาอุบตั เิ หตุจากการโดยสารรถที่
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตยเรือ่ ง
นักเรียนเคยพบ ระดมความคิดในการป้องกัน
จักรยานยนต์ปลอดภัย
อุบตั เิ หตุจากการโดยสารรถ พูดนําเสนอหน้าชัน้
ม.3 ; แบ่งกลุม่ อภิปรายความหมายคดีแพ่ง/อาญา ใน
แบ่งกลุม่ ค้นคว้าคําศัพท์ทเ่ี กีย่ วข้องกับแนวทางใน
เรือ่ งการเกิดอุบตั เิ หตุจากจักรยานยนต์ ดูภาพแล้ว
การป้องกันอุบตั เิ หตุจากการโดยสารรถ ออกแบบ
อภิปรายความหมายคดีแพ่ง/คดีอาญา เรือ่ งการเกิด
ป้ายรณรงค์เรือ่ งการโดยสารรถอย่างปลอดภัย เป็ น
อุบตั เิ หตุจากจักรยานยนต์
ประโยคภาษาอังกฤษ บรรยายภาพ นําเสนอผลงาน
ภาษาอังกฤษ
หน้าเสาธง
ม.1 ; ดูวดิ ที ศั น์เมืองจราจรจําลองของ TOYOTA
สนทนาถึงอุบตั เิ หตุจากการโดยสารรถทีเ่ คยพบ
ระดมความคิดในการป้องกันอุบตั เิ หตุ พูดนําเสนอ
หน้าชัน้ แบ่งกลุ่มค้นคว้าคําศัพท์ทเ่ี กีย่ วข้องกับป้าย
สัญลักษณ์จราจร จัดทําป้ายสัญลักษณ์จราจรคนละ 1
ป้าย พูดนําเสนอหน้าเสาธง
ม.2 ; ฟงั ข่าวการเกิดอุบตั เิ หตุแบ่งกลุม่ อภิปรายสาเหตุ
ทีอ่ าจทําให้เกิดอุบตั เิ หตุจากการขับรถจักรยานยนต์
นําเสนอแนวทางในการป้องกันอุบตั เิ หตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ ทบทวน มาตรการ 3ม 2ข 1ร
ค้นคว้าคําศัพท์เกีย่ วกับมาตรการ ออกแบบป้ายรถ
รณรงค์ให้ขบั ขีป่ ลอดภัยเขียนประโยคภาษาอังกฤษ
บรรยายภาพ นําเสนอผลงานหน้าเสาธง
ม.3 ; ฟงั ข่าวการเกิดอุบตั เิ หตุแบ่งกลุม่ อภิปรายสาเหตุ
ทีอ่ าจทําให้เกิดอุบตั เิ หตุจากการขับรถจักรยานยนต์
นําเสนอแนวทางในการป้องกันอุบตั เิ หตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ ทบทวน มาตรการ 3ม 2ข 1ร
ค้นคว้าคําศัพท์เกีย่ วกับมาตรการ ออกแบบป้ายรถ
รณรงค์ให้ขบั ขีป่ ลอดภัยเขียนประโยคภาษาอังกฤษ
บรรยายภาพ นําเสนอผลงานหน้าเสาธง
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3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โรงเรียนได้จดั กิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการ
เดินทางแก่นกั เรียนและผูป้ กครองโดยการทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หนังสือขอความร่วมมือ เสียงตาม
สาย และมีการแนะนํ าป้ายจราจรยามเช้าหลังเคารพธงชาติ มีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรูโ้ ดยพีส่ อน
น้อง จัดค่ายความปลอดภัยเพื่ออบรมนักเรียน ครูและบุคลากร ผูป้ กครองและผูป้ ระกอบการรถรับ-ส่ง
นักเรียนโดยเชิญตํารวจจราจร สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มาให้ความรูเ้ รื่องกฎหมายจราจรทีค่ วรรูป้ ้ ายและ
สัญลักษณ์จราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยมีการอบรมและฝึ กการปฏิบตั ิหน้าที่
จราจรน้ อยเพื่อช่วยครูดูแลการจราจรภายในบริเวณโรงเรียน มีการเชิญวิทยากรจากบริษัทอีสเทริน
ฮอนด้า ศรีราชาเพื่อมาอบรมนักเรีย นเกี่ย วกับยานพาหนะที่ปลอดภัยและการขับ ขี่ร ถจักรยานยนต์
ปลอดภัย นอกจากนี้ยงั มีการปรับสภาพแวดล้อมหน้าโรงเรียนให้มคี วามปลอดภัยมากขึน้ โดยการจัด
ทําทางลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็วของรถและป้ายเตือนระวังเด็กพร้อมไฟกระพริบและได้แยกจุดจอด
รถแต่ละประเภทออกจากกันเป็ นสัดส่วน
4. การจัดมาตรการและระบบในโรงเรียน
โรงเรียนได้มกี ารจัดระบบการเดินทางกลับบ้านและการเดินแถวขึน้ รถรับส่งมีธงแยกสีตามสาย
รถ มีจราจรน้อยปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อช่วยครูดแู ลการจราจรภายในบริเวณโรงเรียน มีมาตรการให้นกั เรียนที่
นํ ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องสวมหมวกนิรภัย จัดทําประวัติรถจักรยานยนต์นักเรียนและใบขอ
อนุ ญาตจากผูป้ กครอง มีความพยายามในการทํางานกับผูป้ ระกอบการรถรับส่งโดยการใช้วธิ กี ารพูดคุย
และขอความร่วมมือ และจัดทําประวัติคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน จัดแยกประตูทางเข้าโรงเรียนเป็ น 4
ประเภท คือ ประตูสาํ หรับนักเรียน ประตูสาํ หรับบุคลากร ประตูสาํ หรับรถรับส่งสินค้า และประตูฉุกเฉิน
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จดั ทําไฟกระพริบตัง้ ใกล้กบั บริเวณทีล่ กู เสืออาสาจราจรปฏิบตั งิ าน
5. ผลลัพธ์จากการดําเนินงานของโรงเรียน
จากการประเมินของครูพบว่านักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการเดินทางทีป่ ลอดภัยมากขึน้
และมีพฤติกรรมทีเ่ ป็ นระเบียบเรียบร้อยมากขึน้ ในการเดินทางกลับบ้าน นอกจากนี้นักเรียนยังมีความ
ปลอดภัยมากขึน้ อีกด้วย
6. ปจั จัยความสําเร็จ
ผูบ้ ริหารมีความตระหนักและความสามารถในการบริหารทีมงานให้ดําเนินงานได้ตามแผน
คณะครูมสี มั พันธภาพทีด่ แี ละมีระบบการประสานงานภายในทีมทีด่ ี อีกทัง้ ครูมศี กั ยภาพในการคิดและ
ออกแบบการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างสร้างสรรค์
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7. ปญั หาอุปสรรค
ระบบภายในที่ครู 1 คนสอนหลายวิชา และ/หรือ หลายชัน้ อาจทําให้ครูไม่สามารถคิด
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างครบถ้วนและหลากหลายเนื่องจากครูมภี ารกิจค่อนข้างมาก
โรงเรียนตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่มรี ถโดยสารสาธารณะวิง่ ผ่าน นักเรียนทีผ่ ปู้ กครองไม่ได้มารับ-ส่งจึง
ต้องเดินทางมากับรถรับ-ส่ง หรือเดินทางมาด้วยตัวเองโดยการขับขีร่ ถจักรยานและจักรยานยนต์
ผลการดําเนิ นงานโรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกลู )
1. สถานการณ์การเดินทางของนักเรียน
โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุ กูล) เป็ นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ตัง้ อยูห่ มูท่ ่ี 3 ต.
บ่อแดง อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา จ.สงขลา จัดการเรียนการเรียนการสอนตัง้ แต่ชนั ้ อนุ บาล 1 –
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2555 มีนกั เรียนทัง้ หมด 364 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็ นนักเรียนที่
อยูใ่ นเขตตําบลบ่อแดง การเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่เป็ นการเดินทางโดยซ้อน
รถจัก รยานยนต์ข องผู้ป กครอง การขี่จ กั รยาน และการเดิน เท้า ซึ่ง สรุปลัก ษณะการเดิน ทางของ
นักเรียนได้ดงั นี้
จํานวน
วิธกี ารเดินทาง
ขีจ่ กั รยานเอง/ซ้อนท้ายคนอื่น
78
ขีจ่ กั รยานยนต์/ซ้อนท้ายคนอื่น
187
รถรับจ้าง(รถพ่วงข้าง)
12
เดินเท้า
87
2. การจัดแผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนวัดบ่อแดง ได้จดั ทําแผนการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับ
นักเรียน โดยบูรณาการเข้ากับสาระวิชาต่างๆ โดยแบ่งการออกแบบเป็ นช่วงชัน้ ได้แก่ ช่วงชัน้ อนุ บาล
ช่วงชัน้ ประถมต้น ช่วงชัน้ ประถมปลาย ทัง้ นี้แผนการจัดการเรียนรูใ้ นระดับชัน้ อนุบาล 1- ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ประกอบด้วยเนื้อหา3 เรือ่ ง คือ การเดินเท้าปลอดภัย การขีจ่ กั รยานปลอดภัย และการขับขีแ่ ละ
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
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ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ อนุ บาล
การเดิ นเท้าปลอดภัย

การขี่จกั รยานปลอดภัย

การขับขี่และการซ้อน
ท้ายรถจักรยานยนต์

กิ จกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ

ร้องเพลงและเคลื่อนไหว
ท่าทางประกอบเพลงข้าม
ถนน

เคลื่อนไหวตามเสียงเพลง

เคลื่อนไหวตามเสียงเพลง

กิ จกรรมเสริ ม
ประสบการณ์

สนทนาซักถามนักเรียน
เรือ่ งการเดินเท้า

เล่านิทานเรือ่ งจกรยานคัน
เก่งของฉัน

สนทนาเกีย่ วกับ
รถจักรยานยนต์

วาดภาพระบายสีภาพ
จักรยาน

วาดภาพระบายสี

กิ จกรรมสร้างสรรค์

ั ้ นนํ้ามัน ฉีกปะภาพ
ปนดิ
และวาดรูประบายสีตามใบ
งาน

กิ จกรรมเสรี

จัดมุมให้นกั เรียนเลือกเล่น
ตามความสนใจ

จัดมุมให้นกั เรียนเลือกเล่น
ตามความสนใจ

เล่นอย่างอิสระตามมุม

กิ จกรรมกลางแจ้ง

พานักเรียนไปเล่นทีส่ นาม
เด็กเล่น

เล่นเกมโพงพาง

แสดงบทบาทสมมติตามคํา
บรรยายเรือ่ งการขับขี่

กิ จกรรมเกมการศึกษา

เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน

เล่นเกมภาพตัดต่อจักรยาน เล่นเกมจับคู่ภาพตัดต่อ

ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ป.1
การเดิ นเท้าปลอดภัย

การขี่จกั รยานปลอดภัย

สุขศึกษา
เล่าประสบการณ์การเกิดอุบตั เิ หตุ
ยกตัวอย่างพฤติกรรมเสีย่ งต่อการ
เกิดอุบตั เิ หตุ สรุปพฤติกรรมเสีย่ งต่อ
การเกิดอุบตั เิ หตุและการป้องกัน
คณิ ตศาสตร์
สํารวจจํานวนทางเข้า-ทางออกใน
โรงเรียนเขียนจํานวนนับทางเข้าทางออกเป็ นเลขฮินดูอารบัคและเลข
ไทย
ภาษาไทย
สนทนาเรือ่ งการเดินเท้ามาโรงเรียน
อย่างปลอดภัย ให้ความรูเ้ รือ่ ง

คณิ ตศาสตร์
คาดคะเนระยะทางสําหรับใช้ข่ี
รถจักรยานในสถานทีจ่ าํ ลองใน
โรงเรียนเรียน สรุปเกีย่ วกับการขี่
รถจักรยานปลอดภัย
ภาษาไทย
สนทนาเกีย่ วกับการขีจ่ กั รยานมา
โรงเรียนอย่างปลอดภัย แบ่งกลุ่ม
แต่งประโยคเกีย่ วกับการขีจ่ กั รยาน
อย่างปลอดภัย
ศิ ลปะ
คุยเรือ่ งจักรยานกับนักเรียน อ่านเนื้อ
เพลง ฝึกร้องเพลงขีจ่ กั รยาน
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การขับขี่และการซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์
สุขศึกษา
สนทนาเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุจากการซ้อย
ท้ายรถจักรยานยนต์โดยไม่ได้สวม
หมวกนิรภัย อภิปรายสาเหตุและ
วิธกี ารป้องกัน สรุปพฤติกรรมเสีย่ งต่อ
การเกิดอุบตั เิ หตุและวิธปี ้ องกัน
ภาษาไทย
สนทนาเกีย่ วกับการนังซ้
่ อนท้ายมา
โรงเรียนอย่างปลอดภัย แบ่งกลุ่ม
อภิปรายวิธกี ารนังซ้
่ อนท้าย
รถจักรยานยนต์ทป่ี ลอดภัย นําเสนอ
หน้าชัน้ เรียนและสรุป

การเดิ นเท้าปลอดภัย

การขี่จกั รยานปลอดภัย

การขับขี่และการซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์
ศิ ลปะ
ร้องเพลงใช้รถใช้ถนน สนทนาเกีย่ วกับ
เนื้อเพลง แบ่งกลุม่ ทําภาพปะติด

เครือ่ งหมายและสัญลักษณ์ทพ่ี บใน
ชีวติ ประจําวัน แบ่งกลุม่ วาดภาพ
เครือ่ งหมาย ตัวแทนกลุม่ นําเสนอ
สรุปการเดินเท้าอย่างปลอดภัย
ศิ ลปะ
วาดภาพการข้ามถนนอย่างปลอดภัย

ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ป.2
การเดิ นเท้าปลอดภัย

การขี่จกั รยานปลอดภัย

ภาษาไทย
เขียนเรือ่ งจากภาพ
การงาน
ทําแผ่นป้ายเครือ่ งหมายจราจรจาก
กระดาษแข็งบอกความหมายและ
นําเสนอหน้าชัน้ เรียน
สังคม
เขียนผังความคิดเรือ่ งสาเหตุของ
การเกิดอุบตั เิ หตุและการป้องกัน
สุขศึกษา
นํานักเรียนสนทนา หาข่าวอุบตั เิ หตุ
ให้นกั เรียนวิเคราะห์ อภิปรายสาเหตุ
และวิธกี ารป้องกัน

ภาษาไทย
เขียนคําคล้องจอง เขียนคําขวัญการขี่
จักรยานมาโรงเรียนปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ
วาดภาพไฟจราจร (Traffic light)
เขียนคําศัพท์เป็ นภาษาอังกฤษ (red
yellow green)
คณิ ตศาสตร์
วัดระยะทางของถนนทีม่ ไี ว้ขจ่ี กั รยาน
ทดลองขีจ่ กั รยานตามระยะทางทีว่ ดั
ไว้วา่ ปลอดภัย
สังคม
สนทนาสาเหตุของอุบตั เิ หตุ แบ่งกลุม่
วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุจาก
การขีจ่ กั รยานและทําสรุปเป็ นผัง
ความคิด
ศิ ลปะ
ร้องเพลงอย่าเหม่อมอง ชวนนักเรียน
สนทนาเกีย่ วกับเนื้อเพลง สรุปวิธกี าร
ขีจ่ กั รยานปลอดภัย
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รถจักรยานยนต์
ภาษาไทย
อภิปรายวิธกี ารนังซ้
่ อนท้าน
รถจักรยานยนต์ แบ่งกลุม่ เขียนคําขวัญ
ใต้ภาพ
ภาษาอังกฤษ
วาดภาพไฟจราจร (Traffic light) เขียน
คําศัพท์เป็ นภาษาอังกฤษ (red yellow
green)
ศิ ลปะ
วาดภาพการนังซ้
่ อนท้าย
รถจักรยานยนต์ปลอดภัย
สังคมศึกษา
ดูวดิ ที ศั น์ วเคราะห์สาเหตุการเกิด
อุบตั เิ หตุ แบ่งกลุม่ เขียนผังความคิด
นําเสนอหน้าชัน้ เรียน
สุขศึกษา
สอบถามวิธกี ารเดินทางของนักเรียน
สนทนาเกีย่ วกับอุบตั เิ หจุจากการนัง่
ซ้อนท้ายรถจักรยายนต์ วิเคราะห์
สาเหตุ สรุปวิธกี ารป้องกัน

การเดิ นเท้าปลอดภัย

การขี่จกั รยานปลอดภัย

การขับขี่และการซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์
คณิ ตศาสตร์
ดูรปู เรขาคณิต นํามาเปรียบเทียบกับ
เครือ่ งหมายจราจร นํารูปเรขาคณิตมา
ประดิษฐ์เป็ นเครือ่ งหมายจราจร
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ภาษาไทย
เขียนคําขวัญและคําคล้องจอง
เกีย่ วกับการเดินเท้าปลอดภัย
สุขศึกษา
แบ่งกลุม่ เขียนผังความคิด วิธกี าร
ป้องกันอุบตั เิ หตุจากการเดินทางเท้า
ภาษาอังกฤษ
แบ่งกลุม่ เขียนบัตรคําเกีย่ วกับการ
เดินเท้า นําเสนอหน้าชัน้ เรียน
ศิ ลปะ
ร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบ
ตามความคิดสร้างสรรค์ “เพลงทาง
ม้าลาย”
คณิ ตศาสตร์
ฝึกฝนคาดคะเนความยาวระยะทาง
100 เมตร

ภาษาไทย
พูดแสดงความรูส้ กึ ในการขีจ่ กั รยาน
สุขศึกษา
สนทนาวิธปี ้ องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ
จากการขับขีร่ ถจักรยานพร้อมบอก
วิธกี ารขับขีอ่ ย่างปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ
อ่านและเขียนคําศัพท์เกีย่ วกับ
การจราจรทีพ่ บเห็นระหว่างการ
เดินทาง
ศิ ลปะ
วาดภาพระบายสีจกั รยาน
คณิ ตศาสตร์
นํานักเรียนดูสถานทีจ่ าํ ลอง ให้แต่ละ
คนคาดคะเนความยาวทางสําหรับใช้
ขีจ่ กั รยานมาจนถึงขอบถนน จากนัน้
ใช้เครือ่ งมือวัดหาความคลาดเคลื่อน
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รถจักรยานยนต์
ภาษาไทย
หาข่าว บทความเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุจาก
การนังซ้
่ อนท้ายมานําเสนอหน้าชัน้
แล้วตัง้ คําถามให้เพือ่ นตอบ สรุปเป็ น
ผังความรู้
สุขศึกษา
ดูวดิ ที ศั น์ ให้นกั เรียนบอกวิธกี ารขับขี่
และนังซ้
่ อนท้ายรถจักรยานยนต์
ภาษาอังกฤษ
ทบทวนคําศัพท์ แบ่งกลุม่ แต่งประโยค
ถาม-ตอบ ด้วยประโยค How do you
go to school?
I go to school by……..
คณิ ตศาสตร์
ให้นกั เรียนสอบถามเพือ่ นๆเกีย่ วกับ
การเดินทาง เก็บข้อมูลและนําเสนอใน
รูปแบบตาราง อภิปรายการขับขี่
รถจักรยานทีป่ ลอดภัย
ศิ ลปะ
ดูวดิ ที ศั น์การขีร่ ถและซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ สนทนาจากการดู
คลิป ดูภาพศิลปะงานปนั ้ แบ่งกลุม่ ให้
นักเรียนปฏิบตั งิ านปนั ้
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สังคม
บอกวิธกี ารข้ามถนนทีป่ ลอดภัย สร้าง
สถานการจําลองให้นกั เรียนตามใบ
ความรูห้ ยุด มอง ฟงั คิด
ศิ ลปะ
ร้องเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี อธิบาย
ความหมายและสนทนาวิธกี ารปฏิบตั ิ
ตนเป็ นเด็กดี อ่านเนื้อเพลงใช้รถใช้
ถนน ร้องเพลงร่วมกันและสนทนา
เกีย่ วกับความหมายของเพลง
สุขศึกษา
สนทนาวิธเี ดินทางมาโรงเรียน/อภิปราย
ว่าหากเกิดอุบตั เิ หตุขณะเดินมา
โรงเรียนจะทําอย่างไร/บอกเครือ่ งมือ
และวิธกี ารปฐมพยาบาล/สรุปผัง
ความคิด
คณิ ตศาสตร์
คิดคาดคะเนระยะทาง และวัดจริง
อภิปรายคาดคะเนระยะทางและวัดจริง
อภิปราย คาดคะเนระยะทางทีน่ กั เรียน
เดินกับถนนทีจ่ ะทําให้ปลอดภัย
ภาษาไทย
สนทนาเรือ่ งเส้นทางเดินไปกลับบ้าน
และทําแผนทีก่ ารเดินทาง/คุย
พฤติกรรมเสีย่ งในการเดินข้ามถนน นํา
ข้อสรุปมาเขียนเป็ นกลอนสี่
วิ ทยาศาสตร์
นําภาพการเคลื่อนทีแ่ บบต่างๆให้
นักเรียนดูให้นกั เรียนแยกแรงทีเ่ กิดจาก
การกระทําเหมือนกัน อภิปรายและสรุป
หน้าชัน้
ภาษาอังกฤษ
อ่านบัตรคํา หัดออกเสียง road look
step walk keep right can cannot
green yellow red

ภาษาไทย
ฟงั เพลงจักรยานสีแดง/สนทนาเรือ่ ง
การป้องกันอันตรายจากการขี่
จักรยาน เขียนเรือ่ งจากจินตนาการ
“จักรยานสีแดง(สี...)”
คณิ ตศาสตร์
สอบถามวิธกี ารเดินทางของเพื่อนใน
ชัน้ นําเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง
วิ ทยาศาสตร์
ดูวดี ที ศั น์เกีย่ วกับอุบตั เิ หตุ แบ่งกลุม่
สังเกตการเกิดอุบตั เิ หตุแล้วนําเสนอ
หน้าชัน้ ศึกษาใบงานเกีย่ วกับ
เครือ่ งหมายจราจร และสรุปการ
ปฏิบตั ติ นในการขับขี่
สังคมศึกษา
ดูวดิ ที ศั น์/สนทนาวิธกี ารมาโรงเรียน/
บอกวิธขี จ่ี กั รยานให้ปลอดภัย
ศิ ลปะ
วาดภาพรถจักรยานทีม่ อี ุปกรณ์
ถูกต้อง
สุขศึกษา
สนทนาเกีย่ วกับยานพาหนะที่
นักเรียนรูจ้ กั ดูรปู จักรยานบอก
ความสําคัญและประโยชน์ในแต่ละ
ส่วนของจักรยานได้ สรุปฟงั ความ
คิดเห็น
ภาษาอังกฤษ
ดูภาพจักรยาน บอกส่วนต่างๆและ
อ่านออกเสียง ทําใบงานบอกส่วน
ต่างๆของจักรยานตามภาพ
33
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รถจักรยานยนต์
ภาษาไทย
อ่านข่าวเหตุการณ์ วิเคราะห์สาเหตุ
อุบตั เิ หตุ/วิธปี ้ องกัน
คณิ ตศาสตร์
เขียนแผนภูมริ ปู ภาพ/แผนภูมแิ ท่ง
สํารวจนักเรียนในชัน้ เกีย่ วกับอุบตั เิ หตุ
นํามาเขียนเป็ นแผนภูมแิ ท่ง
วิ ทยาศาสตร์
เล่นเกมส์ขบั รถแข่ง ศึกษาใบงาน
สรุปสิง่ ทีค่ วรปฏิบตั ติ นให้ปลอดภัยจาก
การใช้รถ สร้างข้อตกลงร่วมกัน
ภาษาอังกฤษ
ประโยคคําสัง/ขอร้
่ อง slowly please,
please stop here, please drive
more slowly
สุขศึกษา
สนทนาการใช้ยานพาหนะมาโรงเรียน/
บอกวิธกี ารขับขีแ่ ละซ้อนท้ายที่
ปลอดภัย
ศิ ลปะ
แสดงท่าทางประกอบเพลงใช้รถใช้
ถนน
สังคมศึกษา
การปฏิบตั ติ นในการขับขี/่ ซ้อนท้าย
ตอบแบบสํารวจการขับขี่
รถจักรยานยนต์/ เล่าประสบการณ์ ดู
VDO วิเคราะห์ภาพจาก VDO สรุปข้อ
ปฏิบตั ิ

ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ป.5
การเดิ นเท้าปลอดภัย

การขี่จกั รยานปลอดภัย

คณิ ตศาสตร์
ซั ก ถ า ม ก า ร เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ข ณ ะ
เดิน ทางมาโรงเรีย นในปี ก ารศึก ษา
55 ให้นกั เรียนเก็บรวบรวมข้อมูลและ
นําเสนอในรูปแบบแผนภูมแิ ท่ง
ภาษาไทย
เขีย นคํ า ขวัญ เกี่ย วกับ การเดิน เท้า
ปลอดภัย
สังคมศึกษา
ดูVDOการเกิดอุบตั เิ หตุจากการข้าม
ถนนวิ เ คราะห์ ส าเหตุ แบ่ ง กลุ่ ม
ศึ ก ษ า ใ บ ง า น เ รื่ อ ง ก า ร เ ดิ น เ ท้ า
ปลอดภัย สรุปความรู้นําเสนอหน้ า
ชัน้
ศิ ลปะ
ร้ อ งเพลงเราข้ า มถนน สนทนา
ความหมายเนื้อเพลง วาดภาพการ
ข้ามถนนอย่างปลอดภัยตามจันตนา
การและระบายสี
สุขศึกษา
ศึ ก ษ า ใ บ ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง ก า ร ป ฐ ม
พยาบาลอุ บ ัติเ หตุ แ บบต่ า งๆ แบ่ ง
นั ก เรี ย นออกเป็ นกลุ่ ม เขี ย นผั ง
ความคิด การปฐมพยาบาล เมื่อ
ได้รบั บาดเจ็บจากการเดินเท้า
วิ ทยาศาสตร์
เล่น เกมส์ แมวจับหนู เพื่อฝึ ก การใช้
แรงเสียดทาน ทักษะในการวิง่ หยุด
การพัง นํ า ผลการเล่น มาอภิป ราย
เกี่ยวกับการใช้แรงจับกลุ่มอภิปราย
เรื่ององค์ประกอบในการข้ามถนนให้
ป ล อ ด ภั ย ศึ ก ษ า ใ บ ง า น เ รื่ อ ง
กฏหมายเกี่ย วกับ คนเดิน เท้า และ
นําเสนอหน้าชัน้
ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา
ดูวดี ที ศั น์การขับขีร่ ถจักรยาน ศึกษา
ใบความรู้เ รื่อ งจราจรสํา หรับ ผู้ข บั ขี่
รถจักรยาน แบ่งกลุ่มนักเรียนสํารวจ
สภาพรถจัก รยานที่อ ยู่ ใ นโรงเรีย น
นํ า เสนอผลงานกลุ่ ม แบ่ ง นั ก เรีย น
แสดงบทบาทการขับขีร่ ถจักรยานใน
ถนนในโรงเรียน
ศิ ลปะ
วาดภาพการขี่จ กั รยานมาโรงเรีย น
ตอนเช้าพร้อมระบายสี
ภาษาไทย
แบ่งกลุ่มแสดงความเห็นในประเด็นขี่
อย่างไรให้ปลอดภัย ให้ตวั แทนกลุ่ม
รายงานหน้าชัน้ ร่วมกันสรุปความรูท้ ่ี
ได้
คณิ ตศาสตร์
ซั ก ถ า ม อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก ก า ร ขี่
รถจักรยานปี 2555 นําข้อมูล จาก
การสํารวจมาคิดเป็ นร้อยละ
สุขศึกษา
แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธกี ารขับขีร่ ถจักรยานที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย ตัวแทนกลุ่มนํ าเสนอสรุป
เป็ นผังความคิด
วิ ทยาศาสตร์
ทดลองเตะลูกบอลอัดฝาผนังศึก ษา
ใ บ ง า น เ รื่ อ ง ห ม ว ก กั น น๊ อค สรุ ป
ประโยชน์ของหมวกกันน๊อค
ภาษาอังกฤษ
อ่ า นบัต รคํ า ฝึ ก ออกเสีย งคํ า ศัพ ท์
แบ่งกลุ่มตอบคําถามจากการฟงั และ
อ่าน เรือ่ งการเดินเท้าอย่างปลอดภัย
sit look stop walk keep right
crosswalk
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รถจักรยานยนต์
สังคมศึกษา
ร้ อ งเพลงใช้ ร ถใช้ ถ นน สนทนา
ความหมายเนื้ อ เพลง แลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ การขับ ขี่ร ถหรือ ซ้ อ น
ท้าย สรุปการปฏิบตั ิตนในการขับรถ
และนัง่ ซ้อนท้าย ศึกษาใบความรูเ้ รื่อง
กฏจราจร
คณิ ตศาสตร์
สํ า รวจข้ อ มู ล นั ก เรีย นที่ เ ดิ น ทางมา
โรงเรียน โดยการขับขี่แ ละซ้อนท้า ย
รถจักรยานต์ปี 2555 มาคิดเป็ นร้อยละ
นําเสนอข้อมูลในรูปแผนภูม ิ
ภาษาไทย
เล่ า ข่ า วการเกิ ด อุ บ ั ติ เ หตุ แ ละการ
สูญเสีย แจกใบความรู้เรื่องหลักการ
ชับขีร่ ถจักรยานยนต์และการซ้อนท้าย
อย่างปลอดภัย
สุขศึกษา
ดู วี ดี ท ั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ การขั บ ขี่ และ
อุบตั เิ หตุจากรถจักรยานยนต์ สนทนา
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
วิธีก ารขับ ขี่แ ละซ้อ นท้า ยที่ป ลอดภัย
เขียนเป็ นผังความคิด
วิ ทยาศาสตร์
ดู ภ าพหมวกกั น น๊ อคและช่ ว ยกั น
สรุปว่าชนิดใดป้องกันได้ดที ส่ี ุด ศึกษา
ใบงานที่เ กี่ย วกับ กฏหมายจราจรที่
บังคับคนเดินเท้า ผู้ขบั ขี่ และผู้ซ้อน
ท้า ย สรุ ป ผลข้อ เสนอแนะวิธีป ฏิบ ัติ
ร่วมกันในสังคม
ภาษาอังกฤษ
พูดประโยคขอร้อง slowly please ,
please stop here, please drive
more slowly

การเดิ นเท้าปลอดภัย

การขี่จกั รยานปลอดภัย

การขับขี่และการซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์

อ่ า นบัต รคํ า ฝึ ก ออกเสีย งคํ า ศัพ ท์
แบ่งกลุ่มตอบคําถามจากการฟงั และ
อ่าน เรือ่ งการเดินเท้าอย่างปลอดภัย
sit look stop walk keep right
crosswalk

ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ป.6
การเดิ นเท้าปลอดภัย

การขี่จกั รยานปลอดภัย

ภาษาไทย
เขียนแผนภาพ โครงเรือ่ งและแผนภาพ
ดูวดิ ที ศั น์ แบ่งกลุ่ม แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเดินทางปลอดภัย สรุปเป็ น
ผังความคิดนําเสนอหน้าห้อง สรุป
คณิ ตศาสตร์
อ่ า นแผนผั ง แสดงเส้ น ทาง ซั ก ถาม
ระยะทางจากบ้ า นมาโรงเรี ย น วาด
แผนผังเส้นทางการเดินทางจากบ้านมา
โรงเรียนเสนอหน้าห้อง
ภาษาอังกฤษ
การอ่านออกเสียง อ่านข้อความกลุ่มคํา
เกีย่ วกับการเดินเท้าปลอดภัย look stop
keep right keep left crosswalk นํา
ป้ ายจราจรมาถาม ว่ า เคยเห็น หรือ ไม่
ความหมายคืออะไร
สุขศึกษา
การปฐมพยาบาลอุ บตั ิเหตุ จากการเดิน
เท้า ; สนทนาเกีย่ วกับวิธกี ารเดินทางมา
โรงเรียน เล่าประสบการณ์ เดิน ทางมา
โรงเรีย น สนทนาเรื่อ งการข้า มถนน
ความรูเ้ รื่องจราจร สรุปความรูเ้ ป็ นแผนที่
ความคิด
วิ ทยาศาสตร์
การเคลื่อนที่; เดินทางไปหาอาหาร
วิธกี ารข้ามถนนให้ถกู กฏจราจร

ภาษาไทย
เขียนเรียงความ เรื่องขีร่ ถอย่างไร
ให้ปลอดภัย
คณิ ตศาสตร์
ถามนัก เรีย นเกี่ย วกับ อุ บ ัติเ หตุ ใ น
การขับขี่รถจักรยานในปี ท่ผี ่านมา/
แบ่ ง กลุ่ ม เก็ บ ข้ อ มู ล นั ก เรีย นที่ ข่ี
จักรยานมาเขียนแผนภูมแิ ท่ง
สุขศึกษา
สนทนาวิธีการขี่จกั รยานปลอดภัย
แสดงบทบาทสมมติ / สรุ ป องค์
ความรู้ เขียนผังความคิด
ศิ ลปะ
วาดภาพการขีจ่ กั รยานมาโรงเรียน
ตอนเช้า ระบายสีโ ดยใช้ส ีคู่ ต รง
ข้าม
สังคมศึกษา
ดู วิ ดี ท ั ศ น์ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ขั บ ขี่
จัก รยานที่อ าจทํา ให้เ กิด อุ บ ัติเ หตุ
ศึ ก ษาใบความรู้ เ กี่ ย วกั บ พรบ.
จราจรทางบก และพฤติกรรมทีต่ อ้ ง
ปฏิบ ัติเ พื่อ ความปลอดภัย สรุ ป
ความรู้
วิ ทยาศาสตร์
สนทนาข่าวการเกิดอุบตั เิ หตุ/ศึกษา
กฏหมายการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยาน/
รถจัก รยานยนต์ / ประเมิน ผลการ
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การขับขี่และการซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์
คณิ ตศาสตร์
สํารวจข้อมูลการเดิน ทางด้วยการ
ขับขี/่ นังซ้
่ อนท้ายรถจักรยานยนต์ใน
แต่ละระดับชัน้ เขียนกราฟ
ภาษาไทย
เล่ า ข่ า วการเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ / ครู ใ ห้
ความรูเ้ รื่องการเดินทางโดยการขับ
ขี่ร ถจัก รยานยนต์ และซ้ อ นท้ า ย
ด้วยความปลอดภัย แบ่งกลุ่มแสดง
ความคิ ด เห็ น นํ า เสนอหน้ า ชั น้
สรุป
สังคมศึกษา
เ ห มื อ น เ รื่ อ ง ขั บ ขี่ ร ถ จั ก ร ย า น
ปลอดภัย (ดูวดิ ที ศั น์ พฤติกรรมการ
ขับ ขี่จ กั รยานยนต์ท่ีอ าจทํา ให้เ กิด
อุบตั เิ หตุ ศึกษาใบความรูเ้ กี่ยวกับ
พรบ.จราจรทางบก และพฤติกรรม
ที่ต้ อ งปฏิ บ ัติ เ พื่ อ ความปลอดภัย
สรุปความรู)้
ศิ ลปะ
จับกลุ่มคิดบทละคร เกี่ยวกับการ
ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
นํามาแสดงในชัวโมงถั
่
ดไป
สุขศึกษา/พลศึกษา
สนทนาสาเหตุ อุ บ ัติ เ หตุ วิธี ก าร
ป้องกัน/แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น
เรื่อ งการสู ญ เสีย สํ า รวจการเกิ ด

การเดิ นเท้าปลอดภัย

การขี่จกั รยานปลอดภัย

การขับขี่และการซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์

ปฏิบตั ติ ามกฏหมาย/สร้างข้อตกลง อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก ส ม า ชิ ก ใ น ก ลุ่ ม
นําเสนอแนวทางลดอุบตั เิ หตุ
ภาษาอังกฤษ
ดูภาพจัก รยาน บอกคํา ศัพท์ส่วน วิ ทยาศาสตร์
ชมวิดที ศั น์ เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุท่เี กิด
ต่างๆอ่านออกเสียง
จากการซ้อนท้ายจักรยานยนต์ หา
ข้อสรุปว่าเกิดจากอะไร สาเหตุเกิด
จากสิ่ง ใด มีอ ะไรมาเกี่ย วข้อ งใน
การเกิ ด เหตุ นั ้ น สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
เ พิ่ ม เ ติ ม นํ า ม า จั ด ผั ง ค ว า ม คิ ด
นํ า เ ส น อ ห น้ า ชั ้น ส รุ ป ว่ า ถ้ า ไ ม่
ต้ อ งการให้ เ กิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ต้ อ งทํ า
อย่างไร
ภาษาอังกฤษ
สนทนาเกี่ยวกับการขับขี/่ ซ้อนท้าย
ฝึกพูดประโยคขอร้อง เช่น slowly
please please stop here แสดง
บทบาทสมมติ

3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โรงเรียนได้มกี ารจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการจัดทําสนามจราจรจําลองภายในบริเวณ
โรงเรียนเพือ่ ใช้เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทีจ่ อดรถจักรยาน
ของเด็กนักเรียน นอกจากนี้ยงั ได้มกี ารสํารวจจุดเสีย่ งโดยคณะครู นักเรียนและกรรมการสถานศึกษา
และได้เชิญเจ้าหน้าทีต่ ํารวจมาให้ความรูน้ กั เรียนในระดับชัน้ ป.1-6 เรือ่ งการขับขีร่ ถตามกฎจราจร
4. การจัดมาตรการและระบบในโรงเรียน
โรงเรียนได้มกี ารจัดมาตรการและระบบในโรงเรียน โดยการจัดระบบการเดินทางกลับบ้านของ
นักเรียนด้วยการจัดแถวเด็กเพื่อเดินทางกลับบ้านแยกตามวิธีการเดินทางกลับ บ้านของเด็ก มีการ
จัดระบบการจราจรในโรงเรียนโดยการกําหนดทางเข้าออกทีช่ ดั เจน และในปี การศึกษา 2556 ได้มกี าร
จัดลูกเสืออาสาจราจรเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ทุกวันที่ประตูด้านหน้าและด้านหลังโรงเรียนโดยมีคุณครูคอย
ควบคุม รวมถึงการจัดทําไฟกระพริบตัง้ บริเวณทีล่ กู เสืออาสาจราจรปฏิบตั งิ านบริเวณประตูดา้ นหน้าและ
ด้านหลัง
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5. ผลลัพธ์จากการดําเนินงานของโรงเรียน
นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความปลอดภัยในการเดินทางเพิม่ ขึน้ จากการประเมินผลตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ครูได้สงั เกตเห็นว่านักเรียนมีพฤติกรรมทีเ่ ป็ นระเบียบเรียบร้อยในการ
เดินทางมาโรงเรียนและกลับบ้านมากขึน้
6. ปจั จัยความสําเร็จ
ผูบ้ ริหารแม้จะเพิง่ เข้ามารับตําแหน่งใหม่แต่กใ็ ห้ความสําคัญและมีการมอบหมายให้ครูแกนนํา
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ครูแกนนํามีความตัง้ ใจทีจ่ ะดําเนินงานตามโครงการแม้วา่ จะมีขอ้ จํากัดหลาย
อย่าง
7. ปญั หาอุปสรรค
ครูมภี าระงานทีม่ าก เนื่องจากครู 1 คนสอนหลายวิชา / หลายสายชัน้ ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อ
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ครูยงั มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการ
เดิน ทางน้ อ ย ทํา ให้แ ผนการจัด การเรียนรู้ท่ีโ รงเรีย นจัด ทํายัง ไม่ส อดคล้องกับ เป้ า หมายเรื่อ งความ
ปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนมากนัก
ผลการดําเนิ นงานโรงเรียนสันป่ าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
1. สถานการณ์การเดินทางของนักเรียน
โรงเรียนสันปา่ ตอง (สุวรรณราษฎร์วทิ ยาคาร) เป็ นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่
หมู่ท่ี 10 ตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านหน้าติด ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ในปี
การศึกษา 2555 มีนกั เรียน 981 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็ นนักเรียนมาจากหลายท้องทีซ่ ง่ึ อยูห่ า่ งไกลจาก
โรงเรียน นักเรียนจะเดินทางโดยการใช้พาหนะทีห่ ลากหลาย ได้แก่ การเดินทางโดยการโดยสารรถยนต์
รถรับ-ส่งนักเรียนรายเดือน รถยนต์รบั -ส่งโดยผูป้ กครอง รถยนต์โดยสารประจําทาง รถจักรยานยนต์
รถจักรยาน และเดินเท้า ดังนี้

วิธกี ารเดินทาง

จํานวน(คน)

จักรยาน

1

จักรยานยนต์

145

รถยนต์ (รถเก๋ง,ปิ คอัพ,รถตู)้

334
37

วิธกี ารเดินทาง

จํานวน(คน)

รถรับ-ส่งนักเรียน

478

รถประจําทาง

15

เดินเท้า

7
รวม

980 (ขาดข้อมูล 1 คน)

2. การจัดแผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนสันปา่ ตอง(สุวรรณราษฎณ์วทิ ยาคาร) ได้จดั ทําแผนการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งความ
ปลอดภัยในการเดินทาง โดยบูรณาการเข้ากับสาระวิชา ทัง้ นี้ได้แบ่งการดําเนินงานตามสายชัน้ ได้แก่
สายชัน้ อนุ บาล สายชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1–6 โดยแต่ละสายชัน้ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยมีเนื้อหา
3 เรือ่ งยกเว้นสายชัน้ อนุ บาลทีท่ าํ เนื้อหารวมๆเรือ่ งความปลอดภัยในการเดินทาง และมีรายละเอียดของ
เรือ่ งการเดินข้ามถนน สัญญานไฟ และการโดยสารรถ ดังนี้
ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ อนุบาล
กิ จกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
กิ จกรรมกลางแจ้ง
กิ จกรรมเกมการศึกษา
กิ จกรรมเสริ ม
ประสบการณ์
กิ จกรรมสร้างสรรค์

กิ จกรรมเสรี

ความปลอดภัยในการเดิ นทาง (6 ชม.)
ทําท่าประกอบเพลงอย่างอิสระ“เพลงเดิน เพลงตํารวจจ๋า เพลงอย่าเหม่อมอง เพลงจะ
ข้ามถนน”
เล่นเกมสัญญาณไฟจราจร
เล่นเกมสังเกตรายละเอียดของภาพ หาส่วนประกอบของภาพมาต่อให้สมบูรณ์
ให้อาสาสมัครออกมาเล่าประสบการณ์การปฏิบตั ติ นในการขึน้ -ลงรถยนต์ รถรับส่ง
นักเรียน รถจักรยานยนต์ เล่นบทบาทสมมติเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นในการโดยสารทีไ่ ม่
ถูกวิธแี ละถูกวิธี
สนทนาซักถามเกีย่ วกับการโดยสารรถยนต์ให้ปลอดภัยหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ให้ปลอดภัย วาดภาพตามจินตนาการขณะทีต่ นเองกําลังโดยสารรถยนต์ จักรยานยนต์
นําผลงานมาเล่าให้ครูและเพือ่ นฟงั
เตรียมสือ่ ของเล่นเพือ่ ให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ 4 มุม
1) ของเล่นจําลองเกีย่ วกับการเดินทาง
2) บล็อกไม้รปู ทรงต่างๆ
3) เลโก้รปู ทรงต่างๆ
4) ดินนํ้ามัน กระดาษแข็ง หรือจานรองปนั ้
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ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ป.1
การเดิ นอย่างปลอดภัย
ภาษาไทย
พูดแสดงความคิดเห็นในการเดิน
อย่างปลอดภัย อ่านชื่อเครือ่ งหมาย
จราจร เขียนชื่อเครือ่ งหมายจราจร
และแต่งประโยค
สุขศึกษาและพลศึกษา
สนทนา เล่าประสบการณ์ วิเคราะห์
ข่าวเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุ และสรุปวิธกี าร
ป้องกัน และปฎิบตั ติ นเพือ่ ให้เกิด
ความปลอดภัยในการเดินทางเท้า
ศิ ลปะ
เล่นเกม ดูภาพการข้ามถนนและ
แสดงความคิดเห็น ร้องเพลงข้าม
ถนนและคิดท่าประกอบเพลง

เครื่องหมายและสัญญาณจราจร
การงาน
สืบค้นเครือ่ งหมายจราจร จาก
อินเตอร์เน็ต และใช้โปรแกรมในการ
วาดภาพเครือ่ งหมาย
ภาษาอังกฤษ
สนทนาสิง่ ทีพ่ บเห็นบนท้องถนนและ
เรียนรูค้ าํ ศัพท์เป็ นภาษาอังกฤษ

การโดยสารรถ
สังคมศึกษา
มารยาทในการขึน้ -ลงรถ

ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ป.2
การโดยสารยานพาหนะประเภท
ต่างๆอย่างปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สนทนาถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิ ให้นกั เรียนดูยานพาหนะจําลอง ซักถาม
ว่าเคยเห็นไหม ให้นกั เรียนออกมาหยิบ
ตามป้ายสัญญาณจราจรและฝึก
บัตรคําศัพท์เกีย่ วกับยานพาหนะ อ่าน
ปฏิบตั ติ ามป้ายสัญญาณ
ออกเสียง สนทนาเกีย่ วกับความหมาย
ศิ ลปะ
เล่นเกมทําตามคําสังเกี
่ ย่ วกับท่าทาง สุขศึกษา
การใช้รถ อ่านเนื้อเพลง ร้องเพลงและ ทบทวนเครือ่ งหมายและสัญญาณจราจร
คิดท่าทางประกอบ สนทนา
มารยาทในการโดยสารรถยนต์ รถ
ความหมายของเพลงเกีย่ วกับวิธกี าร ประจําทาง รถจักรยานยนต์ครูนํา
ข้ามถนนทีถ่ กู ต้อง
เครือ่ งหมายและสัญญาณจราจรไปวาง
บริเวณสนามหญ้า กําหนดสถานการณ์
คณิ ตศาสตร์
วัดความยาวและคาดคะเนความยาว นักเรียนปฏิบตั ติ าม และร่วมกันสรุป
ของป้ายจราจร
การงาน
สนทนาเกีย่ วกับความหมายและ
วิธกี ารทําป้ายจราจร แบ่งกลุม่ ให้
นักเรียนประดิษฐ์ป้ายจราจร
เครื่องหมายและสัญญาณจราจร
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กฎ ระเบียบ วิ นัยในการโดยสารรถ
ภาษาไทย
เขียนตามคําบอกเกีย่ วกับสัญญาณ
จราจร ทําใบงาน จับคูเ่ ครือ่ งหมาย
และสัญญาณป้ายจราจร กับ วิธี
ปฏิบตั สิ งั คม ร่วมกันสนทนาเกีย่ วกับ
กฎ ระเบียบ วินยั และการปฏิบตั ติ น
ในการโดยสารยานพาหนะ ศึกษาใบ
ความรู้ สรุป และเขียนบรรยายภาพ

เครื่องหมายและสัญญาณจราจร

การโดยสารยานพาหนะประเภท
ต่างๆอย่างปลอดภัย

กฎ ระเบียบ วิ นัยในการโดยสารรถ

วิ ทยาศาสตร์
โครงงานสืบค้นข้อมูลเรือ่ งสัญลักษณ์
เครือ่ งหมายจราจร

ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ป.3
ความปลอดภัยในการโดยสารรถ
และขับขี่รถจักรยาน
สังคมศึกษา
ให้นกั เรียนเล่าเรือ่ งการโดยสารสรถ
รับ-ส่งของนักเรียน นําเสนอแนวทาง
ในการโดยสารรถรับ-ส่งอย่างมี
มารยาททีม่ ี ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุป เขียนผังความคิด
สุขศึกษา
นํารูปและข่าวเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุจาก
การขีจ่ กั รยานให้นกั เรียนดูและร่วม
แสดงความคิดเห็น ให้นกั เรียน
ออกมาเล่าประสบการณ์ แบ่งกลุม่
ศึกษาใบความรูเ้ รือ่ งข้อควรปฏิบตั ใิ น
การขีจ่ กั รยาน ทําใบงาน ให้ตวั แทน
มานําเสนอ สรุปความรูแ้ ละให้
นักเรียนจัดทําแผ่นพับ

กฎ ระเบียบ วิ นัยจราจรที่ควร
ทราบ
ภาษาไทย
ศิ ลปะ
-นําป้ายมาให้นกั เรียนดู สนทนา
เล่นเกมทําตามคําสังโดยใช้
่
ภาษา
แลกเปลีย่ นความเห็น แบ่งกลุม่ ฝึกอ่าน ท่าทางอ่านเนื้อเพลง ร้องเพลงและคิด
ความหมาย ส่งตัวแทนมาอ่านหน้าหน้อง ท่าทางประกอบ สนทนาความหมาย
ของเพลงเกีย่ วกับวิธกี ารข้ามถนนที่
เขียนคําอ่านและร่วมกันสรุป
-ครูทบทวนการอ่านสัญญาณไฟจราจร ถูกต้อง
และความหมาย แบ่งกลุม่ ศึกษาใบ
ความรู้ ส่งตัวแทนนําเสนอหน้าชัน้ และ
แสดงบทบาทสมมติ ร่วมกันสรุปและทํา
ใบงาน
ภาษาอังกฤษ
สนทนาถึงการเดินทางบนท้องถนนว่า
เคยพบเห็นป้าย สัญลักษณ์อะไรบ้าง
ดูป้ายเครือ่ งหมายจราจรและอภิปราย
ความหมาย อ่านคําภาษาอังกฤษจาก
บัตรคําทีเ่ กีย่ วกับป้าย แบ่งกลุม่ เล่นเกม
Road fun และให้นกั เรียนทําใบงาน
คณิ ตศาสตร์
วัดความยาวและคาดคะเนความยาว
ของป้ายจราจร
การงาน
ประดิษฐ์ป้ายจราจร สนทนาเกีย่ วกับ
ความหมายของป้าย
เครื่องหมายและสัญญาณจราจร

ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ป. 4
การเดิ นทางไป-กลับระหว่างบ้าน
และโรงเรียน
สังคมศึกษา
กําหนดประเด็นในการเก็บข้อมูล

เครื่องหมายและสัญญาณจราจร
การงาน
สนทนาเกีย่ วกับการเดินทางระหว่าง
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กฎ ระเบียบ วิ นัยจราจรของผูข้ บั ขี่
สุขศึกษา
แบ่งกลุม่ ให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ ว

การเดิ นทางไป-กลับระหว่างบ้าน
และโรงเรียน
เกีย่ วกับการเดินทางมาโรงเรียนของ
นักเรียนชัน้ ป. 4 และให้นกั เรียนไป
เก็ยข้อมูลและจัดทํารายงานการ
เดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4
คณิ ตศาสตร์
ให้นกั เรียนรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
ระยะทางและพาหนะทีใ่ ช้ในการ
เดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4และจัดทําเป็ น
แผนภูมแิ ท่ง
ศิ ลปะ
วาดภาพระบายสีแผนทีก่ ารเดินทาง
มาโรงเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท4่ี
วิ ทยาศาสตร์
แบ่งกลุม่ นักเรียนเก็บข้อมูลการ
เดินทางมาโรงเรียนตามแบบบันทึก
ศึกษาและทําความเข้าใจข้อมูล
สรุปและระบุขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการศึกษา
เพือ่ นําไปใช้ในการเดินทางที่
ปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรมของ
ตนเองและเพือ่ นๆทีม่ คี วามสอดคล้อง
กับข้อมูลทีไ่ ด้ศกึ ษา

เครื่องหมายและสัญญาณจราจร

กฎ ระเบียบ วิ นัยจราจรของผูข้ บั ขี่

บ้านมาโรงเรียน พบเห็นป้าย
สัญลักษณ์อะไร แบ่งกลุม่ ให้นกั เรียน
ประดิษฐ์ป้ายจากวัสดุเหลือใช้
ภาษาต่างประเทศ
นักเรียนดูรปู และร่วมสนทนาถึง
ความหมายของสัญลักษณ์เครือ่ งหมาย
ป้ายจราจร ฝึกการออกเสียงคําศัพท์
กลุม่ คํา ประโยคทีถ่ ามเกีย่ วกับ
สัญลักษณ์เครือ่ งหมายป้ายจราจร แสดง
บทบาทสมมติฝึกถาม – ตอบเลียนแบบ
บทสนทนา

เกีย่ วกับอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากการดื่มสุรา
นําเสนแ และจัดทําเป็ นสมุดข่าว
ภาษาไทย
นําข่าวทีเ่ รียนจากวิชาสุขศึกษามา
แสดงความเห็น เขียนคําขวัญรณรงค์
เรือ่ งความปลอดภัยในการเดินทาง

ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ป.5
ความปลอดภัยในการสัญจรบน
ถนน (6 ชม.)
ศิ ลปะ (1 ชม.)
ฟงั เพลงข้ามถนน สนทนาถามตอบ
เพือ่ นําเข้าสูเ่ นื้อหา ฝึกร้องเพลงข้าม
ถนน ให้นกั เรียนบอกว่าเพลงนี้
ต้องการสือ่ อะไรให้กบั ผูฟ้ งั และสรุป
ความรู้
ภาษาไทย (2 ชม.)
นําภาพให้นกั เรียนดู สนทนาซักถาม
ความเห็นเรือ่ งการข้ามทางม้าลาย
และสะพานลอย คัดลายมือเพลงข้าม

สัญญาณจราจรที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน (8 ชม.)
คณิ ตศาสตร์ (2 ชม.)
สนทนาซักถามการเดินทางของ
นักเรียนว่าเคยเห็นป้ายสัญลักษณ์
หรือไม่ ให้นกั เรียนยกตัวอย่างป้าย
ครูให้นกั เรียนดูลกั ษณะป้ายอธิบายว่า
มี 2 ประเภท และสนทนาถึงรูปร่าง
ลักษณะป้าย แบ่งกลุม่ จัดทํา
เครือ่ งหมายจราจร
สังคมศึกษา (2 ชม.)
ดูเครือ่ งหมายจราจรแบบต่างๆ
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อุบตั ิ เหตุและการสูญเสีย (12 ชม.)
คณิ ตศาสตร์ (2 ชม.)
การเขียน-อ่านสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ
โดยการสํารวจสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ
จากการเดินทางบนถนน แยกตาม
อายุ นําเสนอเป็ นแผนภูมแิ ท่ง
ภาษาอังกฤษ (2 ชม.)
Accident and wastage
สังคมศึกษา (2ชม.)
ดูภาพอุบตั เิ หตุ อภิปรายสาเหตุ

ความปลอดภัยในการสัญจรบน
ถนน (6 ชม.)
ถนน
สังคมศึกษา (2 ชม.)
นําภาพคนข้ามทางม้าลายและ
สะพานลอยให้นกั เรียนดูและอภิปราย
แสดงความคิดเห็น ให้อาสาสมัคร
ออกมาเล่าประสบการณ์การข้ามถนน
ตรงสะพานลอย แบ่งกลุม่ ศึกษาใบ
ความรูเ้ กีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ติ นในการ
ข้ามสะพานลอยและข้ามถนนตรงทาง
ข้ามม้าลาย ฝึกแสดงบทบาทสมมติ
นําเสนอหน้าชัน้ นํานักเรียนไปดูทาง
ม้าลายหน้าโรงเรียน ร่วมกันอภิปราย
และสรุป
ภาษาอังกฤษ (1 ชม.)
นําภาพคนข้ามทางม้าลายและ
สะพานลอยให้นกั เรียนดู สนทนา
ถาม-ตอบ ถามคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของคําว่า ทางม้าลายและสะพานลอย
ค้นหาความหมายของคําศัพท์ท่ี
กําหนด สุม่ นักเรียนออกมานําเสนอ
ฝึกพูดประโยคแนะนําในการข้าม
ถนนทีส่ ะพานลอยหรือตรางทางม้า
ลาย

สัญญาณจราจรที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน (8 ชม.)
อภิปรายซักถาม แบ่งกลุม่ ศึกษาป้าย
จราจรและสัญลักษณ์มอื จราจร ฝึก
ปฏิบตั ติ ามเครือ่ งหมายและสัญญาณ
มือ นําเสนอหน้าชัน้ เรียน สรุปผลดี
และผลเสียของการปฏิบตั แิ ละไม่
ปฏิบตั ติ ามเครือ่ งหมายจราจรและ
สัญญาณมือ อภิปรายต่อถึงหน้าที่
พลเมืองทีต่ อ้ งปฎิบตั ติ ามกฎเพื่อ
ความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ (2 ชม.)
นําภาพสัญลักษณ์จราจรให้นกั เรียนดู
อภิปรายซักถาม ให้นกั เรียนค้นหา
ความหมายของคําศัพท์และเขียนไว้
ใต้ภาพ สุม่ นักเรียนออกมานําเสนอ
อ่านคําศัพท์ฝึกวาดภาพและเขียน
คําศัพท์
ภาษาไทย (2 ชม.)
นําภาพเครือ่ งหมายและสัญลักษณ์
จราจรให้นกั เรียนดู สนทนาซักถาม
และแสดงความคิดเห็นว่าเครือ่ งหมาย
มีประโยชน์อย่างไร ให้นกั เรียนดู
หนังสือพิมพ์ อ่านบทความเกีย่ วกับ
การเกิดอุบตั เิ หตุ อภิปรายสาเหตุของ
อุบตั เิ หตุ แบ่งกลุม่ คุยเกีย่ วกับข้อดีข้อเสียในการปฏิบตั ติ ามเครือ่ งหมาย
เขียนเรือ่ งตามจินตนาการ

อุบตั ิ เหตุและการสูญเสีย (12 ชม.)
ความสูญเสียและการป้องกัน
แบ่งกลุม่ ศึกษาใบความรู้ จัดทําผัง
ความคิดเกีย่ วกับการป้องกันอุบตั เิ หตุ
นําเสนอผังความคิด แสดงบทบาท
สมมติ สรุปการป้องกันอุบตั เิ หตุ
สุขศึกษา (2 ชม.)
ชมวิดโี อคลิป อภิปรายการเกิด
อุบตั เิ หตุ แบ่งกลุม่ อภิปรายและ
วิเคราะห์สาเหตุ ผลเสีย และวิธรการ
ปฏิบตั ติ นเพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุ นํา
ข้อมูลมานําเสนอ สรุปและจัดทํา
แผนผังความคิด
วิ ทยาศาสตร์ (2 ชม.)
แรงเสียดทาน

ตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ป.6
เครื่องหมายและสัญญาณจราจร
สังคมศึกษา
-นําภาพอุบตั เิ หตุให้นกั เรียนดูและ
ชวนสนทนา สุม่ นักเรียนมาเล่า
ประสบการณืในการเดินทาง ซักถาม
นักเรียนเกีย่ วกับสัญลักษณ์ทพ่ี บเห็น
แบ่งกลุม่ นักเรียนสืบค้นเครือ่ งหมาย
และป้ายตามประเภท และส่งตัวแทน

การขับขี่จกั รยาน
สุขศึกษา
-สอบถามนักเรียนว่าใครขีจ่ กั รยาน
เป็ น แนะนําวิธกี ารปฏิบตั ติ นในการ
ขับขีจ่ กั รยานทีถ่ กู ต้อง ศึกษาใบ
ความรู้ นําเสนอหน้าชัน้ และสรุป
ความรู้
-สอบถามนักเรียนว่าทราบกฎจราจร
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การโดยสารยานพาหนะ
สุขศึกษา
-ดูภาพอุบตั เิ หตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ วิเคราะห์สาเหตุ
แบ่งกลุม่ บอกพฤติกรรมในการขับขีท่ ่ี
ไม่ปลอดภัย ศึกษาใบความรู้ วิธกี าร
ปฏิบตั ติ นเพื่อความปลอดภัยในการ
ขับขี่

เครื่องหมายและสัญญาณจราจร
กลุม่ มารายงานหน้าชัน้
-ครูทบทวนเรื่องเครือ่ งหมายทีเ่ คย
เรียนมา ซักถามเกีย่ วกับเครือ่ งหมาย
บนพืน้ ถนน แบ่งกลุม่ ให้นกั เรียน
ศึกษาเส้นทางการใช้รถใน
ชีวติ ประจําวันแล้วรวบรวม
เครือ่ งหมายบนพืน้ ถนน ส่งตัวแทน
มานําเสนอหน้าชัน้
กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
-สนทนาเกีย่ วกับการเดินทางและ
เครือ่ งหมายจราจรทีร่ จู้ กั ศึกษาใบ
ความรู้ สรุปและนําเสนอหน้าชัน้
-นักเรียนเล่าประสบการณ์ สาธิตการ
แสดงสัญญาณจราจร และฝึก
ปฏิบตั กิ ารใช้สญ
ั ญาณจราจร
ภาษาอังกฤษ
-บอกเครือ่ งหมายจราจรเป็ น
ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงและแต่ง
ประโยคเกีย่ วกับเครือ่ งหมายจราจร

การขับขี่จกั รยาน
สําหรับผูข้ บั ขีจ่ กั รยานหรือไม่
แบ่งกลุม่ ศึกษาใบความรู้ นําเสนอ
หน้าชัน้ และร่วมกันสรุป
-ดูภาพอุบตั เิ หตุการการขับขีจ่ กั รยาน
และวิเคราะห์สาเหตุ แบ่งกลุม่ บอก
พฤติกรรมทีไ่ ม่ปลอดภัยและนําเสนอ
หน้าชัน้ ศึกษาใบความรูแ้ ละทําใบ
กิจกรรม
ภาษาอังกฤษ
ดูภาพรถจักรยาน ค้นตําศัพท์ของ
ส่วนต่างๆเป็ นภาษาอังกฤษ ศึกษาใบ
ความรู้ Diagram bicycle จับคูถ่ าม
ตอบ สุม่ นําเสนอหน้าชัน้
ภาษาไทย
-อ่านจับใจความสําคัญเรือ่ งการขับขี่
จักรยานและ พรบ.การจราจรทางบก
-นักเรียนเล่าประสบการณ์ในการขับ
ขีจ่ รั ยานทีไ่ ม่ปลอดภัย อภิปรายแสดง
ความเห็น ศึกษาใบความรู้ จัดทําป้าย
ประกาศ

การโดยสารยานพาหนะ
-ดูภาพอุบตั เิ หตุจากการโดยสาร
รถยนต์ วิเคราะห์สาเหตุ แบ่งกลุม่
บอกพฤติกรรมในการขับขีท่ ไ่ี ม่
ปลอดภัย ศึกษาใบความรู้ วิธกี าร
ปฏิบตั ติ นเพื่อความปลอดภัยในการ
โดยสารรถยนต์
-ดูภาพการโดยสารรถประจําทางไม่
ปลอดภัย วิเคราะห์วา่ หากปฏิบตั ิ
ดังกล่าวจะเกิดอะไร แบ่งกลุม่ บอก
พฤติกรรมการโดยสารรถไม่ปลอดภัย
ศึกษาใบความรูเ้ รือ่ งการโดยสารรถ
ประจําทาง
ภาษาอังกฤษ
สนทนาวิธกี ารเดินทางทาโรงเรียน
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกีย่ วกับ
ยานพาหนะ จับคูน่ กั เรียนถาม-ตอบ
เกีย่ วกับการเดินทางมาโรงเรียน
ภาษาไทย
แต่งกลอนสุภาพเกีย่ วกับการโดยสาร
ยานพาหนะทีถ่ ูกต้องปลอดภัย
คณิ ตศาสตร์
ฝึกการเขียนและอ่านทิศ ศึกษาและ
ฝึกวิธกี ารอ่าน การอธิบายเส้นทาง
การเดินทาง เขียนแผนที่ แสดง
เส้นทางการเดินจากบ้านมาโรงเรียน
โดยคํานึงถึงความปลอดภัย

3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โรงเรีย นได้มีก ารปรับ ปรุ ง สภาพแวดล้อ มในโรงเรีย นและจัด เป็ น แหล่ ง เรีย นรู้เ รื่อ งความ
ปลอดภัยภายในโรงเรียนให้แก่นักเรียน เช่น ทางม้าลาย ป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆ โรงเรียนได้จดั
ระเบียบรถรับส่งด้านหลังโรงเรียน โดยจัดพืน้ ทีจ่ อดทีช่ ดั เจนและเป็ นระเบียบ
4. การจัดมาตรการและระบบในโรงเรียน
โรงเรียนมีการจัดระบบการกลับบ้านของเด็กทีก่ ลับโดยรถรับ-ส่งโดยให้เด็กรออยูใ่ นบริเวณ
โรงเรียน และให้คนขับรถรับส่งเข้ามารับเด็กในโรงเรียน
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5. ผลลัพธ์จากการดําเนินงานของโรงเรียน
จากการประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูพบว่านักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความ
ปลอดภัย ในการเดิน ทางเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ค รูไ ด้ส งั เกตเห็นว่า นัก เรีย นมีพฤติก รรมที่เ ป็ น ระเบีย บ
เรียบร้อยในการเดินทางกลับบ้านมากขึน้ และลดความเสีย่ งในการรอรถรับส่งในช่วงเย็นมากขึน้ ด้วย
6. ปจั จัยความสําเร็จ
ผูบ้ ริหารให้ความสําคัญและให้ความสนใจ มีการบริหารจัดการให้มกี ารดําเนินงานในโรงเรียน
และติดตามงานอย่างสมํ่าเสมอ ระบบภายในโรงเรียนในเรื่องการมีครู 1 คน สอน 1 ชัน้ ในระดับประถม
ต้น และครู 1 คน สอน 1 วิชา ในระดับประถมปลายทําให้ครูมโี อกาสในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
และดํ า เนิ น งานได้จ ริง อีก ทัง้ คณะครู มีค วามสามารถในการออกแบบหลัก สู ต ร และมีร ะบบการ
ประสานงานภายในโรงเรียนทีด่ ี มีการประชุมกันอย่างสมํ่าเสมอจึงทําให้การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
มีความก้าวหน้ามาก
7. ปญั หาอุปสรรค
ครูแกนนํ าทีร่ บั ผิดชอบมีงานทีต่ ้องรับผิดชอบหลายโครงการทําให้มภี าระงานที่ค่อนข้างหนัก
นอกจากนี้โรงเรียนยังขาดมาตรการและระบบสําหรับนักเรียนทีเ่ ดินทางมาโดยรถรับ-ส่งในช่วงเช้าทีเ่ ด็ก
มาโรงเรีย น และยัง ไม่มีแ ผนการดํา เนิ น งานที่ช ดั เจนกับ ผู้ป ระกอบการขับ รถรับ -ส่ง แม้ว่ า จะมีเ ด็ก
นักเรียนจํานวนมากทีเ่ ดินทางมาโรงเรียนด้วยรถรับส่งก็ตาม อีกทัง้ รถรับ-ส่งทีม่ ารับนักเรียนนัน้ รับส่ง
นักเรียนหลายโรงเรียนจึงเป็ นข้อจํากัดของโรงเรียนในการทํางานร่วมกับผูป้ ระกอบการขับรถรับ-ส่ง

44

บทที่ 3
ภาพรวมความก้าวหน้ าข้อค้นพบ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

1. ความก้าวหน้ าโดยรวม
1.1 การสํารวจวิ ธีการเดิ นทางไปกลับของนักเรียน
ทัง้ 4 โรงเรียน มีการสํารวจวิธกี ารเดินทางไปกลับของนักเรียน โดยมูลนิธฯิ ได้จดั ทํา
เครือ่ งมือสํารวจการเดินทางของนักเรียน โดยประยุกต์แนวทางมาจากเครือ่ งมือของศูนย์วจิ ยั
เพือ่ สร้างเสริมความปลอดภัยและการบาดเจ็บในเด็ก และได้เพิม่ เติมบางส่วน พบว่าทุกโรงเรียน
สามารถดําเนินงานสํารวจวิธกี ารเดินทางไปกลับของนักเรียนได้คอ่ นข้างดี บางโรงเรียนได้นํา
ข้อมูลดังกล่าวนําเสนอในรูปแบบ clip วิดโี อ ทําให้เห็นภาพความเสีย่ งของนักเรียนได้คอ่ นข้าง
ชัดมาก ในการนําไปใช้ต่อในปีการศึกษาต่อไป พบว่ามี 2 โรงเรียน ทีม่ กี ารดําเนินงานต่อเนื่อง
ในการสํารวจการเดินทางของนักเรียน แต่มกี ารสํารวจทีแ่ ตกต่างจากรอบแรก คือ สํารวจวิธกี าร
เดินทางโดยยานพาหนะ อาทิ มาโดยการเดินเท้า การขับขีจ่ กั รยาน / จักรยานยนต์ มากับ
ผูป้ กครอง อาจจะไม่มกี ารสํารวจละเอียดเหมือนรอบแรกทีม่ ลู นิธฯิ ให้ทาํ
ข้อค้นพบเรื่องการสํารวจวิ ธีการเดิ นทางไปกลับของนักเรียน
จากการทีโ่ รงเรียนนําแบบสํารวจวิธกี ารเดินทางไปกลับของนักเรียนไปสํารวจ
ทําให้
โรงเรียนได้เห็นถึงความเสีย่ งของเด็กต่อการเดินทาง โดยเฉพาะครูทท่ี าํ หน้าทีส่ าํ รวจ มีโรงเรียน
ทีน่ ําเสนอข้อมูลการเดินทางของนักเรียนในรูปแบบ clip วีดโี อ ซึง่ พบว่า เป็ นสือ่ ทีช่ ว่ ยขยาย
ความตระหนักในวงกว้างได้คอ่ นข้างดี อีกทัง้ การนําเสนอด้วย clip วิดโี อ จะช่วยให้ผชู้ มเห็นถึง
พฤติกรรมการขับขีห่ รือพฤติกรรมการเดินทางไปกลับของนักเรียนทีม่ คี วามเสีย่ งได้คอ่ นข้างชัด
ข้อเสนอแนะต่อการสํารวจวิ ธีการเดิ นทาง
ในการสํารวจการเดินทางไปกลับของนักเรียน โดยสํารวจเพียงแค่ยานพาหนะทีน่ กั เรียนใช้
จะทําให้เห็นข้อมูลเฉพาะเรือ่ งเดียว
แต่หากโรงเรียนสามารถลงรายละเอียดของการเดินทาง
ได้มากขึน้ จะช่วยในการวิเคราะห์ความเสีย่ งได้คอ่ นข้างชัด เช่น เด็กเดินทางมาโดยยานพาหนะ
ต่างๆ ตามลําพัง หรือ ไม่ หากมีผเู้ ดินทางมาด้วย เป็ นการเดินทางมากับพีน่ ้อง เพือ่ น หรือ
ผูป้ กครอง รวมถึงระยะทางในการเดินทางไปกลับบ้านโรงเรียนของนักเรียนมากน้อยแค่ไหน
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เส้นทางในการเดินทางไปกลับบ้านของนักเรียนผ่านถนนใหญ่หรือไม่ หรือเส้นทางคดเคีย้ ง หรือ
มีขอบทางหรือไม่ เป็ นต้น
1.2 หลักสูตร
ทัง้ 4 โรงเรียน มีการบูรณาการเรือ่ งความปลอดภัยในการเดินทางเข้าไปในหลักสูตร
การเรียนการสอน โดยบางโรงเรียนทํา 3 เรือ่ งในแต่ละระดับชัน้ และ บางโรงเรียนทํา 1 เรือ่ งใน
แต่ละระดับชัน้ บางโรงเรียนเห็นว่าในช่วงทดลองทํานัน้ การลองทํา 1 เรือ่ งในแต่ละระดับชัน้ นัน้
มีความเป็ นไปได้มากกว่า เนื่องจากไม่เบียดเวลาการเรียนของเด็กมากเกินไป และครูสามารถ
คิดและวางแผนการจัดการเรียนรูไ้ ด้ดกี ว่า หลังจากการทดลองทํา 1 เรือ่ งแล้ว อาจจะมีการขยาย
ออกไปเป็ น 2 -3 เรือ่ งได้ต่อไป เรือ่ งทีโรงเรียนทํามาก ได้แก่ 1.กฎจราจรและสัญญาณ/
เครือ่ งหมายจราจร 2.การเดินเท้า 3.การโดยสารรถ 4.การขับขีร่ ถจักรยาน/จักรยานยนต์ 5.
อุปกรณ์นิรภัย ในเรือ่ งอุปกรณ์นิรภัยพบว่ามีเรือ่ งหมวกนิรภัยเพียงอย่างเดียว
ข้อค้นพบในเรื่องเนื้ อหาหลักสูตร
เนื้อหา ในเรือ่ งเนื้อหาหลักสูตรนัน้ โดยส่วนใหญ่พอจะจัดกลุ่มตามช่วงชัน้ ได้ดงั นี้
1) ช่วงชัน้ อนุ บาล ส่วนใหญ่จะเน้นไปทีเ่ รือ่ งป้าย / สัญลักษณ์จราจรง่ายๆ การ
เดินเท้า การโดยสารรถ
2) ช่วงชัน้ ประถมต้นจะคล้ายกับช่วงชัน้ อนุบาล คือ ส่วนใหญ่จะเน้นไปทีเ่ รือ่ งป้าย
/ สัญลักษณ์จราจรง่ายๆ การเดินเท้า การโดยสารรถ
3) ช่วงชัน้ ประถมปลายเริม่ มีเนื้อหาเกีย่ วกับกฎจราจร การขับขี่ และอุบตั เิ หตุสว่ น
เรือ่ งทีม่ เี หมือนกับช่วงชัน้ อนุบาลและประถมต้น คือ การเดินเท้าและการ
โดยสารรถ พบว่าในช่วงชัน้ นี้ เด็กนักเรียนจะเริม่ ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ แม้วา่ จะ
ไม่ได้ขบั ขีม่ าโรงเรียน แต่นกั เรียนขับขีใ่ นชีวติ ประจําวันจากบ้านไปยังสถานที่
ต่างๆ เนื่องจากในต่างจังหวัด โดยเฉพาะนอกอําเภอเมือง ระบบการขนส่ง
สาธารณะยังไม่ดเี ท่าทีค่ วร ประชาชนรวมถึงเด็กนักเรียน จึงมักเดินทางโดย
วิธกี ารขับขีร่ ถจักรยานยนต์
4) ช่วงชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นในช่วงชัน้ นี้ จะไม่มเี รือ่ งการเดินเท้า เรือ่ งทีม่ ี
เหมือนกับช่วงชัน้ ประถมปลาย คือ เรือ่ งกฎจราจรการขับขีอ่ ุบตั เิ หตุ และ การ
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โดยสารรถ เรือ่ งทีม่ เี พิม่ มาจากช่วงชัน้ อื่น คือ ลูกเสือจราจร และ การปฐม
พยาบาล
ข้อค้นพบในเรื่องวิ ธีการจัดการเรียนรู้
‐ จากการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
เรียนรูท้ ส่ี รุปได้ ดังนี้

พบว่าทุกโรงเรียนจะมีแนววิธกี ารจัดการ

● ขัน้ เกริน่ นํา / นําเข้าสูบ่ ทเรียน
เทคนิค - ชวนคุย (สนทนา ซักถาม) และให้นกั เรียนเล่าหน้าชัน้
-ใช้สอ่ื (clip/ภาพข่าว) และให้นกั เรียนแสดงความเห็น / ชวนวิเคราะห์
สาเหตุ
●ขัน้ เนื้อหา
เทคนิค -ใบความรู้ / ครูอธิบายความรูท้ ต่ี อ้ งการให้นกั เรียนรู้
- ใบงาน (ใบงานทําในห้องเรียน , ใบงานให้ไปสังเกต/สํารวจนอก
ห้องเรียน)และนําเสนอ
- กิจกรรม (เพลง / เกม / วาดรูป / ประดิษฐ์)
●ขัน้ สรุป
เทคนิค ครูและนักเรียน ร่วมกันสรุปสิง่ ทีไ่ ด้จากการเรียนรูต้ ามหัวข้อนัน้ ๆ
●ขัน้ ต่อยอด
เทคนิค นักเรียนขยายผลความรูส้ ผู่ อู้ ่นื (สือ่ รณรงค์ , พีส่ อนน้อง)

โรงเรียนส่วนใหญ่จะจัดการเรียนรูต้ งั ้ แต่ขนั ้ เกริน่ นํา ไปจนถึงขัน้ สรุป มีเพียง 1
โรงเรียนทีไ่ ปสูข่ นั ้ ต่อยอด โดยให้พน่ี ําสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูม้ าสอน/เผยแพร่ให้รนุ่ น้องได้รบั รู้
ซึง่ พีไ่ ด้ออกแบบกิจกรรมด้วยตัวเอง การจัดการเรียนรูท้ ไ่ี ปจนถึงขัน้ ต่อยอดจะช่วยให้
นักเรียนมีความสนุ ก สนใจ และเรียนรูใ้ นเนื้อหาทีเ่ รียนได้ดกี ว่า
ข้อค้นพบในเรื่องระบบการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่
ส่งผลต่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้
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ระบบการแบ่งภารกิจครูในโรงเรียน โรงเรียนทัง้ 4 โรง มีระบบการแบ่งภารกิจ
ครูในโรงเรียนทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ส่งผลต่อการบูรณาการหลักสูตร ดังนี้
1) โรงเรียนทีม่ รี ะบบการสอนแบบที่ ครู 1 คนสอน 1 สายชัน้ การวางแผนการบูรณา
การเรือ่ งความปลอดภัยเข้าไปในหลักสูตรนัน้ ครูแต่ละสายชัน้ จะคิดแยกแต่ละสาย
ชัน้ ซึง่ พบว่าการคิดแบบแยกสายชัน้ มีขอ้ ดี คือ ช่วยให้เนื้อหาและวิธกี ารมีความ
ชัดเจนมากขึน้ มีการเรียงลําดับวิชาทีต่ อ้ งเริม่ ก่อน เริม่ หลัง การวางแผนค่อนข้าง
รอบคอบ และคาดหวังผลได้คอ่ นข้างดี การจัดการเรียนรูใ้ นแต่ละสาระและแต่ละ
สายชัน้ จะไม่คอ่ ยซํ้าซ้อนกัน แต่ขอ้ เสีย คือ การเชื่อมโยงระหว่างสายชัน้ จะน้อย
2) โรงเรียนทีม่ รี ะบบการสอนแบบที่ ครู 1 คนสอนหลายสายชัน้ /หลายวิชา การ
วางแผนบูรณาการเรือ่ งความปลอดภัยเข้าไปในหลักสูตรนัน้ ครูจะคิดร่วมกันเป็น
ช่วงชัน้ ทัง้ นี้ขอ้ ดีของการคิดเป็ นช่วงชัน้ คือ ครูสามารถคิดทีเดียว และนําไปใช้ได้
ทัง้ 3 สายชัน้ ในขณะทีข่ อ้ เสีย คือ การเชื่อมโยงในสายชัน้ ตัวเองจะน้อย บางครัง้
อาจมีวธิ กี ารสอนทีซ่ ้าํ ซ้อน โดยเฉพาะในวิชาเดียวกันแต่คนละสายชัน้ และ การ
สอนจะไม่รอ้ ยเรียง
อีกทัง้ ครูไม่สามารถลงรายละเอียดในแผนการจัดการเรียนรู้
ได้มากนัน้ เนื่องจากต้องคิดกับหลายๆสายชัน้ หรือ ในหลายวิชา
หากพิจารณาโดยละเอียดแล้ว พบว่า การทีโ่ รงเรียนมีระบบการสอนแบบทีค่ รู 1 คน
สอน 1 สายชัน้ จะเอือ้ ต่อการบูรณาการเรือ่ งความปลอดภัยเข้าสูห่ ลักสูตรได้ดกี ว่า
แต่ตอ้ งไปวางแผนแก้ไขให้แต่ละสายชัน้ มีการเชื่อมโยงกัน และ ไต่ระดับจากง่าย สู่
ยาก
ข้อค้นพบในเรื่องการประเมิ นผล
จากการดําเนินงานของโรงเรียนทัง้ 4 โรง พบว่า การประเมินผลยังไม่มคี วาม
ชัดเจน ส่วนใหญ่โรงเรียนจะบอกได้ในภาพรวมว่านักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจมาก
ขึน้ จากการสังเกต
ข้อเสนอแนะต่อเรื่องหลักสูตร
1. ในเรือ่ งเนื้อหา โดยส่วนใหญ่โรงเรียนจะคิดเนื้อหาหลักทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์การเดินทาง
ของนักเรียน และ สอดคล้องกับวัยของนักเรียน อาทิ นักเรียนอนุ บาล-ประถมต้น เน้นการเดิน
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เท้า การโดยสารรถ รวมถึงสัญญาณไฟจราจร นักเรียนประถมปลาย-มัธยมต้น เน้นการขับขี่
การโดยสารรถ กฎหมายจราจร แต่พบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ยงั เป็ นเนื้อหาทัวไป
่ เป็ นเนื้อหากลางๆ
เช่น การสอนเรือ่ งป้ายหรือสัญลักษณ์จราจร มักจะสอนสัญลักษณ์ทวไป
ั่
ทัง้ นี้หากโรงเรียน
สามารถออกแบบเนื้อหาและวัตถุประสงค์ให้ละเอียดและชัดเจนขึน้ จะสอดคล้องกับสถานการณ์
ของนักเรียนมากขึน้ อาทิ หากเป็ นโรงเรียนทีอ่ ยูบ่ ริเวณทางโค้ง ควรให้เด็กได้เรียนรูส้ ญ
ั ลักษณ์
จราจร/ป้ายทีเ่ กีย่ วกับทางโค้ง และ เข้าใจถึงความโค้ง/ชัน ของถนน ทีส่ ง่ ผลต่อความปลอดภัย
และการโดยสารในเส้นทางคดเคีย้ วในยานพาหนะต่างๆควรทําอย่างไรให้ปลอดภัย เป็ นต้น
2. ในเรือ่ งวิธกี ารจัดการเรียนรู้ หากจะบูรณาการเข้าไปในหลักสูตร ควรจะดําเนินงานเป็ น 2 ส่วน
คือ
2.1 หากใช้หลักสูตรแกนกลางเป็ นตัวตัง้ ควรจะทําวัตถุประสงค์ 2 ส่วน คือ 1) วัตถุประสงค์การ
เรียนรูต้ ามสาระนัน้ ๆ และ 2)วัตถุประสงค์ในเรือ่ งความปลอดภัย ซึง่ จะช่วยให้ผลลัพธ์
สอดคล้องกับเรือ่ งเป้าหมายเรือ่ งการเดินทางทีป่ ลอดภัยของนักเรียนมากขึน้ ดังตาราง
ต่อไปนี้
สาระวิ ชา

มาตรฐาน

ตัวชี้วดั

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
ตามตัวชี้วดั
เรือ่ งความ
ปลอดภัย

วิ ธีการ
จัดการ
เรียนรู้

การ
ประเมิ นผล

2.2 หากไม่ใช้หลักสูตรแกนกลางเป็ นตัวตัง้ แต่ใช้เรือ่ งความปลอดภัยเป็ นตัวตัง้ ควรกําหนด
วัตถุประสงค์หลักในเรือ่ งความปลอดภัยให้ชดั เจน แล้วออกแบบการจัดการเรียนรูใ้ ห้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้ แล้วจึงมาดูวา่ แต่ละสาระวิชามีตวั ชีว้ ดั ใดสามารถผนวกเข้ากับการ
เรียนการสอนนี้ได้ ดังตารางต่อไปนี้
เรื่อง

วัตถุประสงค์
เรื่องความ
ปลอดภัย

วิ ธีการ
จัดการ
เรียนรู้

สอดคล้อง
กับสาระ
วิ ชา
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สอดคล้อง สอดคล้อง
การ
กับ
กับตัวชี้วดั ประเมิ นผล
มาตรฐาน

3. ในเรือ่ งการประเมินผล
โรงเรียนควรมีการออกแบบการประเมินผลทีช่ ดั เจนขึน้
โดยอาจเทียบเคียงกับการสํารวจ
สถานการณ์การเดินทางของนักเรียนในเรือ่ งพฤติกรรมในช่วงต้นปีการศึกษา กลางปี และปลายปี อาทิ
ต้นปี การศึกษาสํารวจการเดินทางของนักเรียน สํารวจพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัย เช่น การ
เดินเท้า (มีพฤติกรรมการเดินเท้าปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร) การโดยสารรถ (มีพฤติกรรมการโดยสารรถ
ปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร) การขับขีจ่ กั รยาน (มีพฤติกรรมการขับขีจ่ กั รยานปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร)
หลังจากจัดการเรียนรูไ้ ปแล้ว กลางปี มกี ารสํารวจอีกครัง้ เพือ่ ดูวา่ มีพฤติกรรมใดทีด่ ขี น้ึ มีพฤติกรรมใดที่
เหมือนเดิม และมีพฤติกรรมใดทีแ่ ย่ลง โดยนําข้อมูลทีไ่ ด้มาวางแผนการจัดการเรียนรูอ้ กี ครัง้ ในเทอม
ต่อไป ปลายปีการศึกษาสํารวจอีกครัง้ และเทียบเคียงกับเมือ่ ตอนเริม่ ต้น
4. เรือ่ งระบบในโรงเรียน
เพือ่ ให้การดําเนินงานสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อาจมีการแบ่งการดําเนินงานในโรงเรียนทีม่ รี ะบบแตกต่างกันได้ 2
ลักษณะ คือ
1) โรงเรียนทีม่ รี ะบบ ครู 1 คนสอนหลายสายชัน้ หรือ สอนหลายวิชาโรงเรียนทีร่ ะบบแบบนี้
น่าจะเหมาะสําหรับการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการเข้ากับสาระวิชา
โดยใช้เรือ่ งความ
ปลอดภัยเป็ นตัวตัง้ แล้วค่อยเชื่อมโยงเข้ากับสาระวิชา เนื่องจากครูจะช่วยกันคิด ช่วยกันทํา
แล้วครูแต่ละคนค่อยไปดูวา่ สิง่ ทีท่ าํ นัน้ เชื่อมโยงกับ
ไม่จาํ เป็ นต้องทําในวิชาใดวิชาหนึ่ง
ตัวชีว้ ดั ของสาระวิชาทีต่ นเองรับผิดชอบอย่างไร
2) โรงเรียนทีม่ รี ะบบ ครู 1 คนสอนสายชัน้ เดียว หรือ วิชาเดียวโรงเรียนทีม่ รี ะบบแบบนี้จะ
เหมาะสําหรับการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการเข้ากับสาระวิชา โดยใช้หลักสูตรแกนกลาง
เป็ นตัวตัง้ ได้ไม่ยากนัก เนื่องจากครูมเี วลาในการคิด ออกแบบ การจัดการเรียนรูม้ าก
พอทีจ่ ะทําให้การจัดการเรียนรูน้ นั ้ มีประสิทธิภาพมากขึน้
และควรมีการวางแผนการจัด
เรียงลําดับสาระวิชาทีส่ อดคล้องเหมาะสม นอกจากนี้ โรงเรียนในลักษณะนี้กย็ งั สามารถ
จัดการเรียนรูแ้ บบใช้เรือ่ งความปลอดภัยเป็ นตัวตัง้ ได้ โดยอาจเน้นแต่ละสายชัน้ ของตนเอง

1.3 กิ จกรรมเสริ ม
ภาพรวมของทัง้ 4 โรงเรียน พบว่าโดยส่วนใหญ่จะมีการจัดกิจกรรมเสริม โดยเชิญ
วิทยากรภายนอกมาอบรมให้ความรูน้ กั เรียน ซึง่ ส่วนมากจะเป็ นตํารวจ และมักอบรมเรือ่ ง
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วินยั จราจร และสัญญาณมือต่างๆ ทัง้ นี้ ยังไม่คอ่ ยพบว่ามีกจิ กรรมเสริมกับผูป้ กครอง หรือ
บุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ในลักษณะทีเ่ ป็ นการสร้างความตระหนัก และ ดึงการมีสว่ นร่วมให้คน
เหล่านี้ชว่ ยกันวางแผนแก้ไขความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ นอกจากนี้กจิ กรรมเสริมทีจ่ ดั ให้กบั เด็กมัก
ไม่คอ่ ยเชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียนการสอน ส่วนมากจะเป็ นการจัดกิจกรรมเสริมให้กบั
กลุ่มนักเรียนอาสาจราจร หรือ ลูกเสือจราจร
นอกจากนี้ กิจกรรมเสริมทีน่ อกเหนือจากการอบรมให้ความรู้ จะเป็นเรือ่ งของการ
ปรับปรุงจุดจอดรถ จุดรับส่ง การจัดทําป้ายรณรงค์ การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เอือ้ ต่อความ
ปลอดภัยหน้าโรงเรียนมากขึน้ ซึง่ ส่วนใหญ่โรงเรียนจะเป็ นผูด้ าํ เนินงานตามลําพัง
ข้อเสนอแนะต่อเรื่องกิ จกรรมเสริ ม
โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมเสริมในลักษณะนี้สร้างบรรยากาศโดยรวมให้นกั เรียน
ครู ผูป้ กครอง คนขับรถรับส่งมีความตระหนักต่อเรือ่ งความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึง
การสร้างความร่วมมือในการสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางให้กบั นักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง จะช่วยให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

1.4 มาตรการ/ระบบ
มาตรการ/ระบบทีโ่ รงเรียนส่วนใหญ่ทาํ คือ เรื่องการจะระบบการจราจรในช่วงเช้า
และเย็น โดยเฉพาะช่วงเย็นหลังเลิกเรียน โรงเรียนทัง้ 4 โรง มีการจัดระบบการเดินทางกลับ
บ้านของนักเรียนใหม่ เพือ่ ให้มคี วามเป็ นระเบียบและมีความปลอดภัยมากขึน้ อาทิ การ
กําหนดเส้นทางการเข้า-ออกโรงเรียน , การจัดลําดับการเข้า-ออกของนักเรียนทีเ่ ดินทาง
กลับโดยวิธตี ่างาๆในช่วงเช้า-เย็น , การกําหนดสถานทีก่ ารรับส่งหรือการเก็บยานพาหนะที่
นักเรียนนํามา เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการย่อยๆ ทีโ่ รงเรียนดําเนินการ คือ เรือ่ งการสวมใส่หมวก
นิรภัย ซึง่ ส่วนใหญ่จะทําในลักษณะการติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าโรงเรียน และ
การสอนนักเรียนให้เห็นความสําคัญของหมวกนิรภัย และการออกมาตรการว่านักเรียนทีน่ ํา
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนจะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกคน เป็ นต้น
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ในส่วนรถรับส่งทีน่ กั เรียนเดินทางไปกลับ บางโรงเรียนมีการกําหนดมาตรการให้มี
นักเรียนดูแลประจํารถ ซึง่ จะมีหน้าทีใ่ นการดูแลความเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของ
นักเรียนในขณะโดยสารบนรถ
มีโรงเรียนทีด่ าํ เนินการเกีย่ วกับมาตรการทีค่ อ่ นข้างมีความท้าทาย คือ การออก
มาตรการห้ามไม่ให้นกั เรียนนํารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ซึง่ เดิมเป็ นโรงเรียนทีน่ กั เรียนนํา
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนค่อนข้างมาก
โดยโรงเรียนเริม่ จากงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และใช้วธิ คี ดิ ทีม่ องถึงผลประโยชน์รว่ มกันระหว่างครอบครัวและโรงเรียน โดย
โรงเรียนเห็นว่าการทีน่ กั เรียนนํารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนมีผลเสีย คือ 1.ทําให้สมาชิกใน
ครอบครัวไม่สามารถใช้จกั รยานยนต์ได้ในระหว่างวัน เนื่องจากต้องจอดทิง้ ไว้ทโ่ี รงเรียน จะ
ใช้ได้อกี ทีหลังจากนักเรียนกลับจากโรงเรียน 2.การทีน่ กั เรียนนํารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
ส่งผลให้นกั เรียนกลับบ้านไม่ตรงเวลา เนื่องจากนักเรียนมักจะแวะเทีย่ วก่อนกลับบ้านใน
ตอนเย็น
จากการวิเคราะห์
ทําให้โรงเรียนออกมาตรการว่าห้ามไม่ให้นกั เรียนนํา
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน และได้มกี ารชีแ้ จงให้ผปู้ กครองทราบ โดยชีใ้ ห้เห็นถึงประโยชน์
ร่วมกัน โดยโรงเรียนได้มที างออกด้วยการจัดหารถรับส่งนักเรียนเพิม่ ขึน้ สําหรับรับส่ง
นักเรียนทีเ่ คยนํารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
ข้อเสนอแนะต่อเรื่องมาตรการ/ระบบ
การออกมาตรการ / ระบบ ใดๆก็ตาม ควรมีกระบวนการสร้างความร่วมมือ และ
การหาหนทางทีจ่ ะช่วยให้มาตรการหรือระบบดังกล่าวเป็ นจริงควบคูไ่ ปด้วย อาทิ การออก
มาตรการเรือ่ งการไม่ให้นํารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
ควรมีการสร้างความร่วมมือกับ
ผูป้ กครอง และ มีหนทางทีจ่ ะช่วยให้มาตรการเป็ นจริง โดยการจัดหารถรับส่งนักเรียนมา
เพิม่ ในเส้นทางทีน่ กั เรียนนํารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน เป็ นต้น

2. ปัญหาอุปสรรคโดยรวม
จากการทดลองดําเนินงานของโรงเรียน พบว่า ปญั หาอุปสรรคสําคัญในการดําเนินงานแต่ละ
เรือ่ ง มีดงั นี้
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2.1 เรื่องหลักสูตร
‐ ภารกิจของครูคอ่ นข้างมาก ทําให้ไม่มเี วลาในการวางแผนการจัดการเรียนรูไ้ ด้มาก
นัก ส่งผลให้แผนการจัดการเรียนรูอ้ อกมายังไม่ชดั เจน และ ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทว่ี างไว้
‐ ความเชีย่ วชาญของครูต่อเรือ่ งการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนมีน้อย ซึง่
พบว่าโรงเรียนทีค่ รูมคี วามเชีย่ วชาญน้อย
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการออกแบบ
หลักสูตร โรงเรียนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญมาก การออกแบบการจัดการเรียนรูก้ จ็ ะมี
ประสิทธิภาพมาก
‐ ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน โรงเรียนทีค่ รู 1 คนสอน 1 สายชัน้ การ
ออกแบบการสอนจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีกว่าโรงเรียนทีค่ รู 1 คนสอนหลาย
สายชัน้ และจะดีมากถ้าครู 1 คนสอน 1 สายชัน้ และสอน 1 วิชา
‐ การออกแบบการจัดการเรียนรูใ้ นบางวิชา ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในเรือ่ งการ
เดินทางปลอดภัยของนักเรียน แม้วา่ จะสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เช่น ใน
วิชาคณิตศาสตร์ การให้เด็กวิเคราะห์แยกแยะจํานวนนักเรียนทีเ่ ดินทางไปกลับบ้าน
โรงเรียนด้วยวิธกี ารต่างๆและทําเป็ นกราฟ
เด็กมีความสามารถในการแยกแยะ
วิธกี ารเดินทางไปกลับได้ แต่จะนําไปสูก่ ารเดินทางทีป่ ลอดภัยของนักเรียนอย่างไร
ยังไม่มกี ารเชื่อมโยงเข้าสูเ่ ป้าหมายนี้ทช่ี ดั เจน
‐ วิธกี ารจัดการเรียนรูส้ ว่ นใหญ่เน้นความรูม้ ากกว่ากระบวนการคิด อาทิ ในขัน้ สอน ที่
เริม่ ต้นด้วยใบความรู้ จะไม่ได้กระตุน้ ให้นกั เรียนร่วมคิด ร่วมแลกเปลีย่ น และ ร่วม
สรุป ด้วยตนเองมากนัก แต่ควรให้เด็กเกิดความสนใจ และสํารวจด้วยตนเอง ก่อน
แล้วจึงนําไปสูก่ ารได้ขอ้ สรุปด้วยตนเอง
‐ ครูยงั มีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กทีไ่ ม่มากพอ
ทําให้การออกแบบการจัดการเรียนรูย้ งั ไม่ชดั เจน และ ลึกซึง้ มากนักโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การไม่รถู้ งึ ทีม่ าทีไ่ ปของเรือ่ งนัน้ ๆ และการเชื่อมโยงเรือ่ งนัน้ ๆเข้าสูเ่ รือ่ ง
ความปลอดภัย อาทิ เรียนเรือ่ งสัญลักษณ์จราจร ต้องเข้าใจถึงทีม่ าทีไ่ ปของ
สัญลักษณ์ต่างๆ ว่าเพราะอะไรจึงต้องมีสญ
ั ลักษณ์ดงั กล่าว และนําไปสูเ่ รือ่ งความ
ปลอดภัยอย่างไร ทัง้ ขนาดของสัญลักษณ์ สี ระยะห่างของสัญลักษณ์นนั ้ ๆกับจุดที่
เกีย่ วข้อง เป็นต้น
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2.2 เรื่องกิ จกรรมเสริ ม
‐ โรงเรียนส่วนใหญ่ยงั ไม่มกี ารดําเนินงานกับพ่อแม่ผปู้ กครอง และ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการเดินทางไปกลับของนักเรียน เช่น คนขับรถรับส่ง ทัง้ นี้เนื่องจาก 1.โรงเรียนมี
ภารกิจมาก ยังไม่สามารถจัดสรรเวลาในการวางแผนและดําเนินงานในส่วนนี้ได้ 2.
โรงเรียนยังขาดประสบการณ์ในการดําเนินงานทีจ่ ะดึงความร่วมมือกับพ่อแม่
ผูป้ กครองและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ร่วมกันสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง
ให้กบั นักเรียน
‐ การดําเนินงานในสว่นกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับนักเรียน ส่วนใหญ่จะเป็ นการ
เชิญวิทยากรจากภายนอกมา และมักแยกส่วนกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
2.3 เรื่องมาตรการ/ระบบ
‐ การดําเนินงานในส่วนมาตรกร/ระบบ ยังเป็ นลักษณะโรงเรียนคิดฝา่ ยเดียวเป็ นหลัก
และใช้วธิ กี ารสร้างความร่วมมือโดยการติดป้ายแจ้ง
ซึง่ ทําให้ผลลัพธ์ยงั ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร มีเพียงโรงเรียนเดียวและบางเรือ่ งทีม่ กี ารชีแ้ จงผูป้ กครอง
ร่วมด้วย โดยชีใ้ ห้เห็นผลประโยชน์รว่ มกัน แต่ยงั ขาดการมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการกําหนดมาตรการ/ระบบร่วมกัน
3. Key of success
3.1 ผูบ้ ริ หาร
1) ผูบ้ ริ หารเห็นความสําคัญอย่างจริ งใจ และ สนับสนุนอย่างจริ งจังพบว่าโรงเรียนที่
ผูบ้ ริหารเห็นความสําคัญในประเด็นนี้ และ เข้ามาสนับสนุนและกระตุน้ ให้คณะครูมกี าร
ดําเนินงาน จะมีความคืบหน้าในการดําเนินงานทีด่ ี เช่น ความคิดทีว่ า่ “ถ้าทําแล้ว
เกิดผลดีต่อเด็ก โรงเรียนรับหมด ไม่วา่ จะอย่างไร” หรือ “ทีผ่ า่ นมาเด็กของเราไม่เกิด
อุบตั เิ หตุ เพราะโชคดี แต่ต่อไปนี้เด็กของเราจะไม่เกิดอุบตั เิ หตุ เพราะระบบทีเ่ ราวางไว้
และการดําเนินงานของเรา”
2) ผูบ้ ริ หารมีการบริ หารจัดการที่ดี พบว่าการทีจ่ ะทําให้โรงเรียนดําเนินงานไปได้ดแี ละมี
ประสิทธิภาพนัน้ ผูบ้ ริหาร หรือ คณะผูบ้ ริหารของโรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการที่
ดี บางโรงเรียนผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนมีการบริหารจัดการทีด่ อี ยูใ่ นตัวเอง สามารถบริหาร
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จัดการให้คณะครูมกี ารประชุม ทบทวน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือ มีรอง
ผูอ้ าํ นวยการทีช่ ว่ ยบริหารจัดการให้คณะครูมกี ารดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึง่
หากไม่มกี ารบริหารจัดการทีด่ ี แม้วา่ ผูบ้ ริหารจะเห็นความสําคัญ งานก็จะเดินไปได้
ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากคณะครูมภี ารกิจประจําอยูแ่ ล้ว
3.2 คณะครู
1) คณะครูมีการประสานงานภายในที่ดี
จะช่วยให้การดําเนินงานก้าวหน้าไปได้
ค่อนข้างดี โดยการประสานงานไม่เพียงแต่เป็ นลักษณะการประสานงานแนวดิง่ คือ การ
สังโดยผู
่
บ้ งั คับบัญชาเท่านัน้ แต่ยงั ต้องมีการประสานงานในแนวราบ ซึง่ ถือว่าเป็ นการ
ประสานงานทีส่ าํ คัญมาก ทีจ่ ะช่วยให้งานขับเคลื่อนไปได้
2) คณะครูมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบหลักสูตร การทีค่ ณะครูมคี วามรูค้ วาม
เข้าใจในหลักสูตรแกนกลาง และมีความเชีย่ วชาญในการออกแบบหลักสูตร จะช่วยให้
การบูรณาการเนื้อหาความปลอดภัยเข้าสูห่ ลักสูตรนัน้ เป็ นไปได้ดมี ากขึน้
3) คณะครูมีความคิ ดสร้างสรรค์ ในการออกแบบวิธกี ารจัดการเรียนรูห้ ากครูมคี วามคิด
สร้างสรรค์ จะช่วยให้การออกแบบการจัดการเรียนรูม้ คี วามน่าสนใจ สร้างการเรียนรูไ้ ด้
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
4) ความรู้ความเข้าใจของคณะครูต่อเรือ่ งความปลอดภัยในการเดิ นทางของ
นักเรียน หากคณะครูมคี วามเข้าใจต่อเรือ่ งความปลอดภัยในการเดินทางทีล่ กึ ซืง้ จะช่วย
ให้การออกแบบเนื้อหาการจัดการเรียนรูม้ คี วามลึกซึง้ มากขึน้ ตามไปด้วย
3.3 วิ ธีการทํางาน
1) วิ ธีการทํางานที่มีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาพบว่า การดําเนินงานทีม่ กี ารนําสิง่ ที่
ดําเนินงานมาทบทวน และวิเคราะห์ดผู ลลัพธ์เป็ นระยะ จะช่วยให้มกี ารปรับปรุงพัฒนา
งานได้ดยี งิ่ ขึน้
2) วิ ธีการดําเนิ นงานที่ดึงการมีส่วนร่วม จะช่วยให้เกิดประสิทธิผลทีด่ มี าก เช่น การ
จัดการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียนทีใ่ ห้นกั เรียนได้มสี ว่ นร่วมคิด ร่วมแลกเปลีย่ น อย่างแท้จริง
จะช่วยให้ผลลัพธ์มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
3) วิ ธีการสร้างความร่วมมือกับผูป้ กครอง ทีใ่ ช้ผลประโยชน์รว่ มกันเป็ นตัวตัง้ จะช่วย
ให้เกิดความร่วมมือมากขึน้
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3.4 อื่นๆ
1) บรรยากาศการทํางานพบว่า หากโรงเรียนนัน้ ๆ มีบรรยากาศการทํางานทีด่ ี มี
ความสุข จะเป็ นต้นทุนทีด่ มี ากในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ ในโรงเรียน ซึง่
บรรยากาศการทํางานทีม่ คี วามสุข จะช่วยให้คณะครูมคี วามสุข และ การดําเนินงานกับ
นักเรียนก็จะมีประสิทธิภาพตามมาบรรยากาศการทํางานทีด่ ี มักมาจากการหมันสื
่ อ่ สาร
กันอย่างสมํ่าเสมอ และมีการสือ่ สารเชิงบวกต่อกัน
2) เครือข่ายภาคีภายนอกโรงเรียน หากโรงเรียนมีความร่วมมือทีด่ กี บั ภาคีเครือข่าย
ภายนอกโรงเรียน ทัง้ ผูป้ กครอง ชุมชน หรือตํารวจ จะช่วยให้การดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับระบบภายนอกโรงเรียนดําเนินงานไปได้ดยี งิ่ ขึน้
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บทที่ 4
แนวทางการสร้างเสริ มความปลอดภัยในการเดิ นทางสําหรับนักเรียน
1) พืน้ ฐานที่โรงเรียนพึงมี
1.1 ผูบ้ ริหาร เห็นความสําคัญต่อเรือ่ งนี้ และ ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังโดยเฉพาะ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน ควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
1.2 การบริหารจัดการทีด่ ใี นโรงเรียน โรงเรียนนัน้ ๆระบบการบริหารจัดการทีด่ ภี ายในโรงเรียน
โดยอาจจะต้องมีระดับบริหารทีจ่ ะลงมาบริหารจัดการเพือ่ ให้คณะครูมกี ารดําเนินงานตาม
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพซึง่ อาจเป็ นผูอ้ าํ นวยการ หรือ รองผูอ้ าํ นวยการ
1.3 การประสานงานทีด่ รี ะหว่างคณะครูคณะครูในโรงเรียนควรมีการทํางานเป็ นทีมทีด่ ี มีการ
ประสานงานทีด่ ี มีการสือ่ สารระหว่างกันอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ ให้งานสําเร็จลุลว่ งไปได้
1.4 ศักยภาพของครูในการออกแบบหลักสูตรหมายถึง ความเข้าใจของครูต่อหลักสูตรแกนกลาง
และ
ทักษะของครูในการคิดและออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับกระบวนการ
เรียนรูข้ องนักเรียนแต่ละระดับชัน้

2) การสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดิ นทางของนักเรียน
เชื่อมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
1. การรู้จกั นักเรียนเป็ นรายบุคคล
ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ระบุวา่ การรูจ้ กั นักเรียนรายบุคคล โรงเรียนจะต้อง
รูจ้ กั นักเรียน 4 ด้าน คือ 1.ด้านความสามารถ(การเรียน และ ความสามารถอื่นๆ) 2.
ด้านสุขภาพ(ร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม) 3.ด้านครอบครัว (เศรษฐกิจ การคุม้ ครอง
นักเรียน) 4 ด้านอื่นๆ ซึง่ โรงเรียนสามารถนําประเด็นเรือ่ งความปลอดภัยในการเดิน
ทางเข้าไปบูรณาการดังนี้
1) ด้านความสามารถ โรงเรียนควรมีวธิ กี ารทีร่ ไู้ ด้วา่ นักเรียนมีความสามารถในการ
ดูแลตนเองในการเดินทางอย่างปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร
2) ด้านสุขภาพ โรงเรียนควรมีวธิ กี ารทีร่ ไู้ ด้วา่ นักเรียนมีพฤติกรรมการไป-กลับบ้าน
และโรงเรียนอย่างไร ทัง้ เดินทางด้วยวิธใี ด และมีพฤติกรรมการเดินทางนัน้ ๆ
อย่างไร
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3) ด้านครอบครัว โรงเรียนควรมีวธิ กี ารทีร่ ไู้ ด้วา่ ครอบครัวปล่อยให้นกั เรียนเดินทาง
ไป-กลับบ้านและโรงเรียนตามลําพัง หรือมีคนดูแลคุม้ ครอง โดยเฉพาะในเด็กเล็ก
เด็กทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือพิเศษ หรือ เด็กพิเศษ, พฤติกรรมการขับขีร่ ถของ
พ่อแม่ผปู้ กครองในการมารับ-ส่งเด็ก เป็ นอย่างไร
4) ด้านอื่นๆ โรงเรียนควรมีวธิ กี ารทีร่ ไู้ ด้วา่ เส้นทางจากบ้านของนักเรียนมาโรงเรียน
มีความเสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยอะไรหรือไม่ อย่างไร , ยานพาหนะที่
นักเรียนโดยสารไป-กลับระหว่างบ้านและโรงเรียนมีความปลอดภัยหรือไม่
อย่างไร
ทัง้ นี้ โรงเรียนสามารถนําแบบสํารวจการเดินทางของนักเรียนไปใช้เป็ นเครือ่ งมือหนึ่ง
ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก1)

2.

การคัดกรองนักเรียน
ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ระบุวา่ การคัดกรองนักเรียน ให้คดั กรองนักเรียน
ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสีย่ ง และกลุ่มมีปญั หา ซึง่ หลังจากนักเรียนรูจ้ กั
นักเรียนเป็ นรายบุคคลแล้ว โรงเรียนสามารถนําข้อมูลจากข้อ 1. มาวิเคราะห์หาความ
เสีย่ ง ดังนี้
1) กลุ่มปกติได้แก่
‐ กลุ่มนักเรียนทีเ่ ดินทางไป-กลับบ้านและโรงเรียนกับผูป้ กครอง
‐ กลุ่มนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 ขึน้ ไปทีเ่ ดินทางไป-กลับบ้านและโรงเรียนด้วย
การเดินเท้า/ขีจ่ กั รยาน/โดยรถรับส่งตามลําพัง
‐ นักเรียนทีเ่ ส้นทางจากบ้านนักเรียน- โรงเรียน ไม่มคี วามเสีย่ ง
‐ นักเรียนทีผ่ ปู้ กครองมีพฤติกรรมการขับรถมารับ-ส่งนักเรียน ไม่มคี วามเสีย่ ง
‐ ยานพาหนะในการเดินทางไปกลับบ้าน-โรงเรียน ของนักเรียน ไม่มคี วามเสีย่ ง
‐ นักเรียนทีไ่ ม่มพี ฤติกรรมเสีย่ งในการเดินทางไป-กลับบ้านและโรงเรียน
2) กลุ่มเสีย่ ง ได้แก่
‐ กลุ่มนักเรียนตํ่ากว่าประถมศึกษาปีท่ี 4 /กลุ่มนักเรียนทีเ่ ป็ นเด็กพิเศษ/กลุ่มนักเรียน
ทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือพิเศษ ทีเ่ ดินทางไป-กลับบ้านและโรงเรียนตามลําพัง ทัง้
เดินเท้า/ขีจ่ กั รยาน/โดยรถรับส่ง
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‐ นักเรียนทีเ่ ส้นทางจากบ้านนักเรียน- โรงเรียน มีความเสีย่ ง
‐ นักเรียนทีผ่ ปู้ กครองมีพฤติกรรมการขับรถมารับ-ส่งนักเรียน มีความเสีย่ ง
‐ ยานพาหนะในการเดินทางไปกลับบ้าน-โรงเรียน ของนักเรียน มีความเสีย่ ง
‐ นักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งในการเดินทางไป-กลับบ้านและโรงเรียน
3) กลุ่มมีปญั หา ได้แก่
‐ กลุ่มนักเรียนระดับชัน้ อนุบาลทีเ่ ดินทางไป-กลับบ้านและโรงเรียนตามลําพัง
‐ นักเรียนระดับชัน้ อนุบาลทีต่ อ้ งโดยสารรถรับส่งและลงรถเป็ นคนสุดท้าย
‐ กลุ่มนักเรียนทีน่ ํารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
โรงเรียนสามารถใช้เครือ่ งมือคัดกรองความเสีย่ งในเรือ่ งการเดินทางของนักเรียน เป็ น
หนึ่งในเครือ่ งมือคัดกรองนักเรียนได้ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก2)
3. การส่งเสริ มพัฒนา
โรงเรียนควรจะมีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการเดินทางอย่าง
ปลอดภัย โดยวางแผนให้สอดคล้องกับข้อมูลการเดินทางไป-กลับโรงเรียนของนักเรียน และ
สามารถบูรณาการเข้าไปในหลักสูตร เชื่อมโยงกับกิจกรรม / มาตรการต่างๆทีโ่ รงเรียนจะ
ดําเนินการโดยในการบูรณาการเข้ากับหลักสูตร
โรงเรียนควรวิเคราะห์บริบทโรงเรียนว่าจะ
ดําเนินการในลักษณะใด ได้แก่
3.1 บูรณาการเข้ากับหลักสูตร โดยยึดหลักสูตรแกนกลางเป็ นตัวตัง้ วิธแี บบนี้เหมาะสําหรับ
โรงเรียนทีม่ รี ะบบครู 1 คนสอน 1 วิชา หรือ 1 สายชัน้ โดยให้นําสาระวิชาต่างๆมาดู และดู
ว่ามาตรฐานไหน ตัวชีว้ ดั ไหน ทีส่ ามารถแทรก/ผนวกเรือ่ งความปลอดภัยเข้าไปด้วยได้
หลังจากนัน้ ให้ดงึ มา แล้วมาตัง้ วัตถุประสงค์ในเรือ่ งความปลอดภัย แล้วออกแบบวิธกี าร
จัดการเรียนรูแ้ ละการประเมินผล แล้วเรียงลําดับสาระวิชาก่อน-หลังในการจัดการเรียนรู้
เพือ่ ให้ผลลัพธ์มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก3)
3.2 บูรณาการเข้ากับหลักสูตร
โดยยึดเรือ่ งความปลอดภัยเป็ นตัวตัง้ วิธแี บบนี้เหมาะสําหรับ
โรงเรียนทีม่ คี รู 1 คนสอนหลายวิชา / หลายสายชัน้ โดยให้ครูทาํ งานร่วมกันเป็ นทีม เริม่ จาก
การตัง้ วัตถุประสงค์เรือ่ งความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน จากนัน้ ออกแบบวิธกี าร
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผล แล้วจึงมาดูวา่ สอดคล้องกับสาระวิชาใด มาตรฐานใด
ตัวชีว้ ดั ใด (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 4)
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4. การป้ องกันและแก้ไขปัญหา
กรณีพบว่าเด็กมีความเสีย่ ง หรือ มีปญั หา โรงเรียนควรวางระบบป้องกันและแก้ไขปญั หา ดังนี้
- มีระบบการเช็คเด็กทีเ่ ดินทางมาโรงเรียนโดยลําพังทุกวัน หากเด็กไม่มา โรงเรียนควรมี
ระบบตรวจสอบกับผูป้ กครองถึงสาเหตุของการทีเ่ ด็กไม่มาโรงเรียน
- มีระบบสําหรับนักเรียนทีเ่ ดินทางโดยรถรับส่ง โดยมีการเช็คเด็กเมือ่ เด็กขึน้ รถ และ ครู
เซ็นต์ช่อื รับเมือ่ เด็กมาถึงโรงเรียน และผูป้ กครองเซ็นชื่อรับเมือ่ เด็กกลับถึงบ้าน
- สร้างระบบให้เด็กนักเรียนดูแลกันในการเดินทางอย่างปลอดภัย
- ฝึกทักษะให้กบั นักเรียนในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆทีจ่ ะนําไปสูค่ วามเสีย่ งในการ
เดินทางไปกลับโรงเรียน
- มีระบบรองรับ สําหรับเด็กทีใ่ ช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางไป-กลับบ้านและโรงเรียน
5. การช่วยเหลือ
่ บส่งโดยลงเป็ นคนสุดท้าย
กรณีทม่ี เี ด็กอนุ บาล/เด็กพิเศษต้องเดินทางตามลําพัง เช่น นังรถรั
ควรมีระบบการช่วยเหลือโดยหาผูด้ แู ลเด็กจนกว่าเด็กจะลงจากรถ เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เมือ่ เกิดเหตุคบั ขัน
6. การทํางานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ
โรงเรียนควรมีการนําเสนอข้อมูลการเดินทางของนักเรียนให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้อง และให้ผเู้ กีย่ วข้อง
ร่วมกันวิเคราะห์ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดกับเด็ก รวมถึงร่วมกันวางแผนป้องกันช่วยเหลือ
3) ขัน้ ตอนการสร้างเสริ มความปลอดภัยในการเดิ นทางสําหรับนําเรียน
ในการดําเนินงานในโรงเรียน สิง่ สําคัญอย่างยิง่ คือ การสร้างความร่วมมือกับผูเ้ กีย่ วข้อง โดยให้
ผูเ้ กีย่ วข้องเริม่ ต้นดําเนินงานด้วยความรูส้ กึ ตระหนักถึงความสําคัญในเรือ่ งนี้จริงๆ จะช่วยให้การ
ดําเนินงานในขัน้ ตอนต่อๆไปง่ายขึน้
3.1 ขัน้ สร้างความตระหนักและเกิดเป้าหมายร่วม
เป้าหมายของขัน้ ตอนนี้ คือ การทําให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรูส้ กึ ร่วมว่าสมควรมีการ
ดําเนินงานใดๆต่อเรือ่ งความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย สามารถทําแยกระหว่าง ครู ผูป้ กครอง และ คนขับรถรับส่งได้ หรือ จะทํา
รวมกันก็ได้ในขัน้ ตอนแรก หลังจากนัน้ แยกคุยแต่ละกลุ่มตามบทบาทหน้าที่
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เครือ่ งมือทีด่ ที ส่ี ดุ คือ การเริม่ ต้นด้วยการนําเสนอสถานการณ์การเดินทางของนักเรียน หาก
นําเสนอเป็ น clip วิดโี อได้จะดีมาก โดยการถ่ายให้เห็นบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าที่
นักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียน ในช่วงเย็นทีน่ กั เรียนเดินทางกลับ ภาพการเดินทางกลับ
บ้านของนักเรียน ได้แก่ การเดินเท้า การขับขีจ่ กั รยาน / จักรยานยนต์ การโดยสารรถรับส่ง
การซ้อนท้ายรถจักรยาน / จักรยานยนต์
วิธกี าร ทีค่ วรจะเป็ น คือ 1. เกริน่ ให้เข้าใจถึงการมาประชุมร่วมกันในครัง้ นี้ 2.นําเสนอ
สถานการณ์ประกอบภาพนิ่ง / clipวิดโี อ 3.แลกเปลีย่ นความคิดเห็น/ความรูส้ กึ ภายหลังจาก
การรับรูส้ ถานการณ์การเดินทางของักเรียน 4.แลกเปลีย่ นความคิดเห็นประเด็นสิง่ ทีเ่ ราคิด
ว่าเป็ นความเสีย่ งคืออะไรบ้าง ประกอบด้วย เรือ่ งยานพาหนะ ถนน พฤติกรรม 5.
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นประเด็น หากจะทําให้นกั เรียนปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ ยานพาหนะที่
นักเรียนนังควรเป็
่
นอย่างไร ถนนทีน่ กั เรียนเดินทางไปกลับบ้านโรงเรียนควรจะเป็ นอย่างไร
พฤติกรรมของนักเรียนและผูเ้ กีย่ วข้องควรจะเป็ นอย่างไรแล้วนํามากําหนดเป็ นเป้าหมาย
ร่วมของโรงเรียน
3.2 ขัน้ เกิดแผนดําเนินงาน
เป้าหมายของขัน้ ตอนนี้ คือ การนําเอาเป้าหมายทีไ่ ด้ มาออกแบบเป็ นแผนปฏิบตั กิ าร
กลุ่มเป้าหมาย ในขัน้ ตอนนี้ ควรแยกประชุมแต่ละกลุม่ ตามบทบาทหน้าที่ ได้แก่ กลุ่มครู
กลุ่มผูป้ กครอง กลุ่มผูป้ ระกอบการรถรับส่ง เป็ นต้น
เครือ่ งมือทีด่ ที จ่ี ะช่วยให้ผเู้ ข้าร่วมมีมมุ มองทีก่ ว้างขึน้ คือ การนําตัวอย่างการดําเนินงานของ
ทีอ่ ่นื ทีด่ ๆี มานําเสนอให้เห็น อาทิ การนําตัวอย่างการทํางานของครู/โรงเรียนอื่นทีม่ กี าร
ดําเนินงานเรือ่ งนี้มาให้เห็นเป็ นตัวอย่าง วิธกี ารปฏิบตั ติ วั ของพ่อแม่ผปู้ กครองทีช่ ว่ ยสร้าง
เสริมความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน วิธกี ารปฏิบตั ขิ องคนขับรถรับส่ง
ยานพาหนะทีป่ ลอดภัย การดําเนินงานของชุมชนในการสร้างเสริมความปลอดภัยในการ
เดินทางของนักเรียน เป็ นต้น
วิธกี าร1.นําเสนอตัวอย่างดีๆของทีอ่ ่นื 2.เชื่อมโยงกับเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้ในขัน้ ตอนก่อน
หน้านี้ และแลกเปลีย่ นในประเด็น เราควรทําอะไร ทําอย่างไร ทํากับใคร และทําเมือ่ ไหร่
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีเ่ ราวางไว้ 3.นําเสนอและได้ขอ้ สรุปของกลุ่ม
ในส่วนของครู ในการบูรณาการความปลอดภัยเข้าสูห่ ลักสูตรให้ทาํ แผนการจัดการเรียนรูแ้ ต่
ละสายชัน้ / ช่วงชัน้ (ตามตารางในภาคผนวก 3 หรือ 4 ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมของแต่ละ
โรงเรียน)
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แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรูส้ าํ หรับนักเรียน
1) ขัน้ กระตุ้นให้เกิ ดความสนใจใครรู้ / ความสงสัย
แนวคิด ในขัน้ ตอนนี้ ควรจะใช้วธิ กี ารทีท่ าํ ให้นกั เรียนเกิดความสนใจ เกิดความ
สงสัย และ นําไปสูค่ วามกระตือรือร้นในการไปค้นหาคําตอบ
เทคนิคทีด่ ี - การให้นกั เรียนได้คดิ ตัง้ คําถาม กับเรือ่ งทีก่ าํ ลังจะเรียน โดยอาจใช้
ภาพจริง แล้วตัง้ คําถาม หรือ สือ่ เคลื่อนไหว
ตัวอย่าง หากจะสอนเกีย่ วกับหมวกนิรภัย ควรเริม่ ต้นทีศ่ รีษะ อาจให้เด็กได้
เรียนรูเ้ กีย่ วกับศรีษะ ว่ามีอะไรอยูใ่ นศรีษะบ้าง มีความสําคัญอย่างไรต่อชีวติ
นํ้าหนักศรีษะเท่าไหร่ ตัง้ คําถามให้เด็กคิดว่า ทุกวันนี้ศรีษะของคนเรามีความเสีย่ ง
อย่างไร
2) ขัน้ ค้นหาคําตอบ
แนวคิด ขัน้ ตอนนี้ เป็ นขัน้ ตอนทีใ่ ห้นกั เรียนค้นหาคําตอบด้วยตัวเอง ผ่าน
กิจกรรม หรือ กระบวนการทีค่ รูได้เตรียมการไว้ (ไม่ควรเป็ นการสอน หรือ อธิบาย)
เทคนิคทีด่ ี การใช้กระบวนการ / กิจกรรมการเรียนรู้ ทีจ่ ะทําให้นกั เรียนได้คาํ ตอบ
ตัวอย่าง การสอนเกีย่ วกับหมวกนิรภัย หลังจากนักเรียนไปพิจารณาว่าศรีษะ
ของคนเรามีความเสีย่ งอย่างไร
ให้นกั เรียนมาแลกเปลีย่ นกัน
และครูสร้าง
กระบวนการเรียนรูใ้ หม่ดว้ ยการทดลองขว้างผลแตงโมทีม่ นี ้ําหนักเท่ากับศรีษะให้
กระแทกของแข็ง ก่อนทีจ่ ะขว้าง อธิบายว่าสมมติให้ผลแตงโมคือศรีษะของเรา ซึง่
ครูได้เลือกผลแตงโมทีม่ นี ้ําหนัก 2 กิโลกรัม เท่ากับนํ้าหนักศรีษะของเรา แล้วให้
นักเรียนตัง้ สมมติฐานก่อนว่า คิดว่าผลแตงโมจะเป็ นอย่างไร หลังจากนัน้ โยนผล
แตงโมให้แรงทีส่ ดุ ให้กระแทกของแข็ง แล้วให้นกั เรียนบันทึกการเปลีย่ นแปลง
หลังจากนัน้ ให้นกั เรียนมาแลกเปลีย่ นกัน
3) ขัน้ ได้ข้อสรุปด้วยตนเอง
แนวคิด เป็ นขัน้ ตอนทีน่ กั เรียนจะวิเคราะห์ให้ได้ขอ้ สรุป
หลังจากผ่าน
กระบวนการในข้อ 1) และ ข้อ 2) ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็ นคนตัง้ คําถามชวนคิด
เทคนิค ครูตงั ้ คําถาม นําไปสูค่ าํ ตอบสุดท้าย นักเรียนร่วมกันแลกเปลีย่ น
คําตอบ ครูสรุปความคิดจากคําตอบของนักเรียนให้ชดั เจนอีกครัง้
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ตัวอย่าง ครูตงั ้ คําถามว่า
จากการทดลองเมือ่ สักครู่
นักเรียนเห็นการ
เปลีย่ นแปลงอะไรทีผ่ ลแตงโมบ้าง? เห็นผิวด้านนอกเป็ นอย่างไร ด้านในเป็ น
อย่างไร เชื่อมโยงเข้ากับศรีษะของมนุษย์ นักเรียนคิดว่า ถ้าศรีษะของเราล้ม
กระแทกพืน้ จะเกิดอะไรขึน้ ? จะส่งผลกระทบอะไรกับตัวเราได้บา้ ง? ครูเปิด clip
เกีย่ วกับผลกระทบจากการทีไ่ ม่ใส่หมวกนิรภัย เพือ่ ให้เด็กเข้าใจชัดขึน้ หลังจากนัน้
ตัง้ คําถามว่า
ถ้าเช่นนัน้ เราจะทําอย่างไรเพือ่ ไม่ให้ศรีษะของเราได้รบั การ
กระทบกระเทือน ให้นกั เรียนแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และ สรุปรวมยอดเป็ น
ความคิดร่วมกันให้ชดั เจนอีกครัง้ ครูอาจให้นกั เรียนช่วยสรุปก่อนได้
4) ขัน้ เข้าใจถ่องแท้
แนวคิด ขัน้ ตอนนี้ จะช่วยให้นกั เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาทีเ่ รียนมากขึน้ ผ่าน
การทําชิน้ งานด้วยตนเอง
เพือ่ รณรงค์เผยแพร่ให้คนอื่นได้รบั รูแ้ ละเกิดการ
เปลีย่ นแปลง
เทคนิค นักเรียนวางแผนและดําเนินงานเกีย่ วกับการรณรงค์หลังจากตระหนัก
ถึงผลกระทบหรือเห็นควาสําคัญของเนื้อหาทีไ่ ด้เรียนไป โดยขยายผลความรูส้ ผู่ อู้ ่นื
ผ่านสือ่ หรือ กิจกรรมต่างๆ
ตัวอย่าง เรือ่ งหมวกนิรภัย หลังจากทีน่ กั เรียนมีความเข้าใจในขัน้ ตอนที่ 3) แล้ว
ครูสร้างโจทย์ให้นกั เรียนคิดต่อว่า
ขณะนี้สถานการณ์การสวมหมวกนิรภัยของ
นักเรียนในโรงเรียนของเราเป็ นอย่างไร เพราะอะไรนักเรียนจึงไม่ใส่หมวกนิรภัย
หลังจากนัน้ ให้นกั เรียนไปหาคําตอบ และ มาอภิปรายแลกเปลีย่ นกัน ครูให้โจทย์
ต่อไปว่า แล้วนักเรียนคิดว่า เราจะทําอะไรได้บา้ ง เพือ่ ให้นกั เรียนใส่หมวกนิรภัย
มากขึน้ และให้นกั เรียนได้ทาํ จริง หลังจากนัน้ ให้นกั เรียนมาสรุปบทเรียน
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก 5)
3.3 ขัน้ พัฒนาการดําเนินงาน
เป้าหมายของขัน้ ตอนนี้ คือ การทบทวนการดําเนินงานตามแผนทีว่ างไว้ และพัฒนาการ
ดําเนินงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายมากยิง่ ขึน้
กลุ่มเป้าหมาย ทําแยกกลุม่ ครู ผูป้ กครอง และ ผูป้ ระกอบการรถรับส่ง
เครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยให้เกิดการพัฒนาการดําเนินงาน คือ การให้ผเู้ ชีย่ วชาญมาร่วมประชุม
ด้วย เพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์
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วิธกี าร1.ผูร้ บั ผิดชอบแต่ละคน นําเสนอการดําเนินงานของตนเองว่าได้ทาํ อะไร ผลเป็ น
อย่างไร อะไรทีท่ าํ แล้วไม่ได้ตามทีว่ างแผนไว้ ปญั หาอุปสรรคคืออะไร อะไรทีท่ าํ แล้วได้ผลดี
อะไรทีเ่ ป็ นตัวช่วยทีท่ าํ ให้ได้ผลดี 2.ทีป่ ระชุมช่วยกันให้ขอ้ เสนอแนะ 3.ผูเ้ ชีย่ วชาญช่วยให้
ข้อเสนอแนะและให้ความรูเ้ พิม่ เติมเพือ่ ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดําเนินงานได้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (ดูรายชื่อผูเ้ ชีย่ วชาญในภาคผนวก 6)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
แบบสํารวจนักเรียนรายบุคคลเรื่อง การเดิ นทางของนักเรียน
ชื่อ-สกุล..............................................................................ชัน้ .................วันที่เก็บข้อมูล.................
ข้อ
คําถาม
1 นักเรียนมีความสามารถดูแลตนเองในการเดินทางอย่าง
ปลอดภัย
2 นักเรียนเดินทางไปกลับบ้าน-โรงเรียนตามลําพัง
ระบุวธิ กี ารเดินทาง
O เดินเท้า
O ขีจ่ กั รยาน
O ขีจ่ กั รยานยนต์
O โดยสารรถรับส่งของโรงเรียน
O โดยสารรถรับจ้างสาธารณะ O อื่นๆ.............
3 นักเรียนเดินทางไปกลับบ้าน-โรงเรียนกับพ่อแม่ผปู้ กครอง/
ญาติผใู้ หญ่
ระบุวธิ กี ารเดินทาง
O เดินเท้า
O ขีจ่ กั รยาน
O ขีจ่ กั รยานยนต์
O โดยสารรถรับส่งของโรงเรียน
O โดยสารรถรับจ้างสาธารณะ O อื่นๆ.............
4 นักเรียนเดินทางไปกลับบ้าน-โรงเรียนกับพีน่ ้อง/เพือ่ น/เด็ก
นักเรียนด้วยกัน
ระบุวธิ กี ารเดินทาง
O เดินเท้า
O ขีจ่ กั รยาน
O ขีจ่ กั รยานยนต์
O โดยสารรถรับส่งของโรงเรียน
O โดยสารรถรับจ้างสาธารณะ O อื่นๆ.............
5 ผูป้ กครองหรือผูใ้ หญ่ทข่ี บั ขีร่ ถทีน่ กั เรียนเดินทางมาด้วย มี
พฤติกรรมการขับขีท่ เ่ี สีย่ งอันตราย เช่น ขับรถเร็ว ฯลฯ
6 พฤติกรรมการเดินทางไปกลับบ้าน-โรงเรียนของนักเรียนมี
ความเสีย่ ง เช่น ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย การโดยสารบน
หลังคารถโดยสาร ฯลฯ
7 ยานพาหนะทีน่ กั เรียนใช้ในการเดินทางไปกลับบ้านโรงเรียน
มีความเสีย่ งต่อการความไม่ปลอดภัย
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ใช่

ไม่ใช่

รายละเอียด

ระยะทางจาก
บ้าน-โรงเรียน ....
กิโลเมตร

ระยะทางจาก
บ้าน-โรงเรียน ....
กิโลเมตร

ระยะทางจาก
บ้าน-โรงเรียน ....
กิโลเมตร

พฤติกรรมทีเ่ สีย่ ง
คือ.....................
..........................
พฤติกรรมทีเ่ สีย่ ง
คือ ....................
.........................
ความเสีย่ ง คือ ...
..........................

ข้อ
คําถาม
8 เส้นทางทีน่ กั เรียนใช้ในการเดินทางไป-กลับบ้านโรงเรียนมี
ความเสีย่ งต่อความไม่ปลอดภัย
9 นักเรียนเคยประสบอุบตั เิ หตุ หรือ เกิดอันตรายระหว่าง
เดินทางไป-กลับบ้านโรงเรียน

ใช่

ไม่ใช่

รายละเอียด
ความเสีย่ ง คือ....
..........................
อุบตั เิ หตุ/
อันตรายทีเ่ กิดขึน้
คือ ....................
..........................

วิ ธีการใช้งาน
1. หากนักเรียนคนใดมีคาํ ตอบว่า “ใช่” ในข้อ 2,4,5,6,7,8,9 แสดงว่านักเรียนมีความเสีย่ งต่อ
การเกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง โดยครูตอ้ งไปหาข้อมูลเพิม่ เติมตามข้อมูลในแบบ
คัดกรองในภาคผนวก 2 อีกครัง้
2. นําข้อมูลทีไ่ ด้มาสรุปเป็ นภาพรวมตามตารางด้านล่าง
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ตารางสรุปข้อมูลการเดิ นทางของนักเรียนระดับชัน้ ......................................
ข้อ

ใช่
จํานวน (คน)

คําถาม

1 นักเรียนมีความสามารถดูแลตนเองในการเดินทางอย่าง
ปลอดภัย
2 นักเรียนเดินทางไปกลับบ้าน-โรงเรียนตามลําพัง
ระบุวธิ กี ารเดินทาง(ระบุจาํ นวนคนลงในช่อง “ใช่”)
O เดินเท้า
O ขีจ่ กั รยาน
O ขีจ่ กั รยานยนต์
O โดยสารรถรับส่งของโรงเรียน
O โดยสารรถรับจ้างสาธารณะ
O อื่นๆ.............
3 นักเรียนเดินทางไปกลับบ้าน-โรงเรียนกับพ่อแม่ผปู้ กครอง/
ญาติผใู้ หญ่
ระบุวธิ กี ารเดินทาง(ระบุจาํ นวนคนลงในช่อง “ใช่”)
O เดินเท้า
O ขีจ่ กั รยาน
O ขีจ่ กั รยานยนต์
O โดยสารรถรับส่งของโรงเรียน
O โดยสารรถรับจ้างสาธารณะ
O อื่นๆ.............
4 นักเรียนเดินทางไปกลับบ้าน-โรงเรียนกับพีน่ ้อง/เพือ่ น/เด็ก
นักเรียนด้วยกัน
ระบุวธิ กี ารเดินทาง(ระบุจาํ นวนคนลงในช่อง “ใช่”)
O เดินเท้า
O ขีจ่ กั รยาน
O ขีจ่ กั รยานยนต์
O โดยสารรถรับส่งของโรงเรียน
O โดยสารรถรับจ้างสาธารณะ
O อื่นๆ.............
5 ผูป้ กครองหรือผูใ้ หญ่ทข่ี บั ขีร่ ถทีน่ กั เรียนเดินทางมาด้วย มี
พฤติกรรมการขับขีท่ เ่ี สีย่ งอันตราย เช่น ขับรถเร็ว ฯลฯ
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ไม่ใช่
จํานวน (คน)

ข้อ

คําถาม

ใช่
จํานวน (คน)

6 พฤติกรรมการเดินทางไปกลับบ้าน-โรงเรียนของนักเรียนมี
ความเสีย่ ง
O ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย
O โดยสารบนหลังคารถโดยสาร
O อื่นๆ ..........................
7 ยานพาหนะทีน่ กั เรียนใช้ในการเดินทางไปกลับบ้านโรงเรียน
มีความเสีย่ งต่อการความไม่ปลอดภัย
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ไม่ใช่
จํานวน (คน)

ภาคผนวก 2
แบบคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิ ดความไม่ปลอดภัยในการเดิ นทางและนักเรียนที่
ต้องการความช่วยเหลือ

ชื่อ-สกุล..............................................................................ชัน้ .................วันที่เก็บข้อมูล.................
ข้อ
คําถาม
1 กรณีนกั เรียนเดินทางไป-กลับบ้านตามลําพัง
: นักเรียนอยูร่ ะดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1-3
2 กรณีทเ่ี ส้นทางจากบ้าน-โรงเรียนมีความเสีย่ ง
: เส้นทางชํารุด คดเคีย้ ว ไม่มไี หล่ทาง
3 กรณีทผ่ี ปู้ กครอง/ผูข้ บั รถมีพฤติกรรมการขับขีท่ ม่ี คี วาม
เสีย่ ง
: ไม่มใี บขับขี่ ขับขีเ่ ร็ว ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎจราจร
4 กรณีทย่ี านพาหนะทีน่ กั เรียนใช้ในการเดินทางไป-กลับบ้าน
โรงเรียนมีความเสีย่ ง
: ยานพาหนะเก่า ชํารุด อุปกรณ์ไม่ครบ
5 กรณีทน่ี กั เรียนมีพฤติกรรมเสีย่ งในการเดินทางไป-กลับ
บ้านโรงเรียน
: เดินเท้าเรียงหน้ากระดาน โดยสารบนหลังคารถ/ท้ายรถ
ขับขีโ่ ดยไม่ใส่หมวกนิรภัย
6 กรณีนกั เรียนเดินทางไป-กลับบ้านตามลําพัง
: นักเรียนอยูร่ ะดับชัน้ อนุบาล
7 กรณีนกั เรียนเดินทางไป-กลับบ้านตามลําพัง
: นักเรียนขึน้ รถเป็ นคนแรกในตอนเช้าคนเดียว หรือ ลงรถ
เป็ นคนสุดท้ายในตอนเย็นคนเดียว
8 นักเรียนทีข่ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์มาโรงเรียน

ใช่

ไม่ใช่ ระดับความเสี่ยง
ถ้าใช่ = เสีย่ ง
ถ้าใช่ = เสีย่ ง
ถ้าใช่ = เสีย่ ง

ถ้าใช่ = เสีย่ ง

ถ้าใช่ = เสีย่ ง

ถ้าใช่ = ต้องการ
ความช่วยเหลือ
ถ้าใช่ = ต้องการ
ความช่วยเหลือ
ถ้าใช่ = ต้องการ
ความช่วยเหลือ

การดําเนินงานต่อ
ครูนําข้อมูลทีไ่ ด้มาวางแผนการเฝ้าระวัง ลดความเสีย่ ง และ แก้ปญั หา รวมถึงสรุปข้อมูลภาพรวมความ
เสีย่ งในตารางต่อไป
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ตารางสรุปข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิ ดความไม่ปลอดภัยในการเดิ นทางและ
นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ข้อ
คําถาม
1 มีนกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท1่ี -3เดินทางไป-กลับบ้านตามลําพัง
2 มีนกั เรียนทีเ่ ดินทางไป-กลับบ้านโรงเรียนโดยผ่านเส้นทางทีม่ คี วามเสีย่ ง
: เส้นทางชํารุด คดเคีย้ ว ไม่มไี หล่ทาง
3 มีนกั เรียนทีเ่ ดินทางไป-กลับบ้านโรงเรียนกับผูป้ กครอง/รถรับส่ง โดย
ผูป้ กครอง/ผูข้ บั รถมีพฤติกรรมการขับขีท่ ม่ี คี วามเสีย่ ง
: ไม่มใี บขับขี่ ขับขีเ่ ร็ว ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎจราจร
4 มีนกั เรียนเดินทางไป-กลับบ้านโรงเรียนโดยยานพาหนะทีใ่ ช้ในการ
เดินทางไป-กลับบ้านโรงเรียนมีความเสีย่ ง
: ยานพาหนะเก่า ชํารุด อุปกรณ์ไม่ครบ
5 มีนกั เรียนทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งในการเดินทางไป-กลับบ้านโรงเรียน
: เดินเท้าเรียงหน้ากระดาน โดยสารบนหลังคารถ/ท้ายรถ ขับขีโ่ ดยไม่ใส่
หมวกนิรภัย
รวมนักเรียนทีม่ คี วามเสีย่ งทัง้ สิน้
6 มีนกั เรียนระดับชัน้ อนุบาลเดินทางไป-กลับบ้านตามลําพัง
7 มีนกั เรียนระดับชัน้ อนุบาลเดินทางไป-กลับบ้านตามลําพัง โดยนักเรียน
ขึน้ รถเป็ นคนแรกในตอนเช้าคนเดียว หรือ ลงรถเป็ นคนสุดท้ายในตอน
เย็นคนเดียว
8 มีนกั เรียนทีข่ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
รวมนักเรียนทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือทัง้ สิน้
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จํานวน(คน)

ภาคผนวก 3
ตารางการออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับนักเรียน โดยเอาหลักสูตรแกนกลางเป็ นตัวตัง้
สาระวิ ชา

มาตรฐาน

ตัวชี้วดั

วัตถุประสงค์ตาม
ตัวชี้วดั

วัตถุประสงค์เรื่อง
ความปลอดภัย
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วิ ธีการจัดการเรียนรู้

การประเมิ นผล

ภาคผนวก 4
ตารางการออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับนักเรียน โดยเอาเรือ่ งความปลอดภัยเป็ นตัวตัง้
เรื่อง

วัตถุประสงค์เรื่องความ
ปลอดภัย

สอดคล้อง สอดคล้องกับ
กับสาระวิ ชา มาตรฐาน

วิ ธีการจัดการเรียนรู้
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สอดคล้อง
กับตัวชี้วดั

การประเมิ นผล

ภาคผนวก 5
ใบงานสําหรับออกแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการเดิ นทางสําหรับนักเรียน
ชัน้ .....................เรือ่ ง....................................................
วัตถุประสงค์ในเรื่องความปลอดภัย
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

วิ ธีการจัดการเรียนรู้

● ขัน้ กระตุน้ ให้เกิดความสนใจใคร่รู้ / ความสงสัย
วิธกี าร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

●ขัน้ ค้นหาคําตอบ
วิธกี าร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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●ขัน้ ได้ขอ้ สรุปด้วยตนเอง
วิธกี าร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

●ขัน้ เข้าใจถ่องแท้
วิธกี าร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 6

รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านความปลอดภัย
ชื่อ-สกุล
นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์

หน่ วยงาน
ศูนย์วชิ าการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนนมูลนิธสิ าธารณสุข
แห่งชาติ
รศ.นพ.อดิศกั ดิ ์ ผลิตผลการพิมพ์ ศูนย์วจิ ยั เพือ่ สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บใน
เด็ก ร.พ.รามาธิบดี
ศ.ดร.พิชยั ธานีรณานนท์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ทวีศกั ดิ ์ แตะกระโทก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
น.ส.ชฎาพร สุขสิรวิ รรณ
คุณศิรกิ ุลกุลเลียบ
คุณพิมพ์จนั ทร์โพธิ ์สาวัง
ดร.ดนุลดา จามจุรี
คุณสุรพล เหลีย่ มสูงเนิน
คุณเทวธิดา ขันคามโภชก์
คุณสมบัติ เหสกุล

ศูนย์วจิ ยั เพือ่ สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บใน
เด็ก ร.พ.รามาธิบดี
โรงพยาบาลขอนแก่น
สอจร.ภาคเหนือ จ.ลําพูน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ

ด้านการส่งเสริมพัฒนาเด็ก
ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.สมบัติ ตาปญั ญา
รศ.อภิญญา เวชยชัย
พญ.พรรณพิมล วิปลุ ากร
นพ.สุรยิ เดว ทรีปาตี

หน่ วยงาน
นักวิชาการอิสระ
คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผูบ้ ริหารและครูแกนนําในโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับนักเรียน
ชื่อ-สกุล
นายจํานงค์อภิญดา
นางอนงค์สขุ เกษม
นางสุปราณีกนั ทาปนั
นายวินยั บัวป้อง
นายราเชนทร์ศรีชยั
นายสมมิตร มนต์วเิ ศษ
นางฉวีวรรณจุนโท
นางฉวีวรรณซุน้ สุวรรณ
นายสุธน ชูไพร
นายสมจิตต์เกตพิบลู ย์
นายทัฐศิน สลางสิงห์

หน่ วยงาน
โรงเรียนสันปา่ ตอง (สุวรรณราษฎร์วทิ ยาคาร)จ.เชียงใหม่

โรงเรียนวัดตโปทาราม จ.ชลบุรี

โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกลู ) จ.สงขลา

โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) จ.ขอนแก่น

หัวหน้าโครงการ
นางทองไพรํา ปุ้ยตระกูล

มูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก

โทร.02-4120738

มูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก

โทร.02-4120738

ผูป้ ระสานงานโครงการ
นางสาวฑัณฑิกา สวัสดิ ์ภักดี
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ภาคผนวก 7
ประวัติหวั หน้ าโครงการ
ชื่อ

นางทองไพรํา ปุ้ยตระกูล

ตําแหน่ ง

ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก

ที่อยู่

มูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก
185/16 ซ.วัดดีดวด ถ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600

โทรศัพท์

02-4120738 , 02-4129834 , 081-5550035

โทรสาร

02-4129833

อีเมล์

thongpairam@yahoo.com

ขอบเขตการทํางาน วางแผน และกํากับ ดูแล งานโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก งานโครงการส่งเสริม
พัฒนาพ่อแม่ งานโครงการโรงเรียนคุม้ ครองเด็ก งานโครงการชุมชนคุม้ ครอง
เด็กและงานป้องกันในโรงพยาบาล
ประวัติการศึกษา

อักษรศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2538
นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2544

ประวัติการทํางาน

ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก (ปี 2544ปจั จุบนั )
ฝา่ ยรณรงค์เผยแพร่ มูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก (ปี 2539-2544)

ประวัติการดูงาน/อบรม-ดูงานด้าน Child Protection ทีป่ ระเทศอังกฤษ (เดือนกค.ปี2542)
-ดูงานด้านFamily programทีป่ ระเทศออสเตรเลีย(เดือนกค.ปี 2543)
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ประวัติผปู้ ระสานงานโครงการ
ชื่อ

นส.ฑัณฑิกา สวัสดิ ์ภักดี

ตําแหน่ ง

เจ้าหน้าทีโ่ ครงการโรงเรียนคุม้ ครองเด็กและ ผูป้ ระสานงานโครงการ“ศึกษา
และพัฒนาแนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับเด็ก
นักเรียน”

ที่อยู่

มูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก
185/16 ซ.วัดดีดวด ถ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600

โทรศัพท์

02-4120738 , 02-4129834 , 089-1234196

โทรสาร

02-4129833

อีเมล์

sawadpakdee@hotmail.com

ขอบเขตการทํางาน

ประสานงานโครงการโรงเรียนคุม้ ครองเด็ก และ โครงการ“ศึกษาและพัฒนา
แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับเด็กนักเรียน”

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548

ประวัติการทํางาน
-เจ้าหน้าทีโ่ ครงการโรงเรียนคุม้ ครองเด็ก มูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก (2555-ปจั จุบนั )
เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานต่างประเทศมูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก (2554-2555)
-ผูช้ ว่ ยผูป้ ระสานงานโครงการพัฒนาระบบคุม้ ครองเด็กในอนุ ภมู ภิ าคลุ่มแม่น้ําโขง
มูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก (2550-2554)
-เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานป้องกันในครอบครัวมูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก (2548-2550)
ประวัติการฝึ กอบรม
Training : สิทธิเด็ก จัดโดย UNICEF (2006)
Regional Training : 9th COMMIT Regional Counter Trafficking Programme by UNIAP (2009)
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ภาคผนวก 8
ภาพการดําเนิ นงาน

ประชุมนําเสนอผลการศึกษาแนวทางจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับ

จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง แนวทางจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับเด็กนักเรียน

จัดประชุมพัฒนาแผนการดําเนินงานในโรงเรียน
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ล น้ ทีต่ ดิ ตามการดําเนินงานนของโรงเรียน ครัง้ ที่ 1
ลงพื

สังเกตการณ์
ณ์การเดินทางกลลับบ้านของนักเรี
ก ยน

จัดสัมมนาาสรุปบทเรียนกการดําเนินโครงงการ
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ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามการดําเนินงานของโรงเรียน ครัง้ ที่ 2

การดําเนินงานของโรงเรียนสันปา่ ตอง(สุวรรณราษฎร์วทิ ยาคาร)

การดําเนินงานของโรงเรียนวัดตโปทาราม
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การดําเนินงานของโรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกลู )

การดําเนินงานของโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปภัมภ์)
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