
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการปลูกจิตส านึกความปลอดภัยทางถนน   

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายจิตติศักดิ์  กันหาชิน 

 
 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อ าเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 



 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

โครงการ      โครงการปลูกจิตส านึกความปลอดภัยทางถนน   
กลยุทธ์          การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา มัธยมศึกษาตามหลักสูตร  
                   และส่งเสริมความสารมารถ ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบ  นายจิตติศักดิ์  กันหาชิน  

ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีการศึกษา 
1.  เพ่ือรณรงค์ให้โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ให้คณะครู นักเรียน ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงตระหนัก                   

ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎจราจรมากข้ึน   
3.  เพ่ือให้รถจักรยานยนต์ของคณะครู นักเรียน และบุคคลในชุมชนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ 

  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
เชิงคุณภาพ 

1.  คณะครู นักเรียน โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงตระหนักถึงความ   
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎจราจรมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง 

  2. รถจักรยานยนต์ของคณะครู นักเรียน และบุคคลในชุมชนที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

• จ านวนเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  541 คน 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้        จ านวน      46 คน 

• จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด        587 คน   
งบประมาณโครงการ   
  จ านวนเงินโครงการ(เงินอุดหนุนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา) 3,000   บาท 
  ใช้ไปจ านวนเงิน                                             -        บาท  
  คงเหลือ                                            3,000    บาท  
ระยะเวลาในการด าเนินการและสถานที่ในการด าเนินการ 
        วันที่  1 พฤษภาคม  2563  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2564 
สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา   
 
  



สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 คณะครู นักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  
สวมหมวกนิรภัย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

√   

2 เพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บรุนแรงลง √   
3 เพ่ือรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ ให้คณะครู 

นักเรียน ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน                   

√   

4 เพ่ือให้รถจักรยานยนต์ของคณะครู นักเรียน 
และบุคคลในชุมชนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

√   

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย     
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. คณะครู นักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สวมหมวกนิรภัย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
2. อัตราการบาดเจ็บรุนแรงลดลงร้อยละ 10 

 
100% 
100% 

เชิงคุณภาพ 
     1. คณะครู นักเรียน โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎจราจรมากข้ึน ส่งผลให้อัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง 

2. รถจักรยานยนต์ของคณะครู นักเรียน และบุคคลในชุมชนที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 

 
ระดับดีเยี่ยม 

  
 

ระดับดีเยี่ยม 

 
 
 
 



สรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการปลูกจิตส านึกความปลอดภัยทางถนน  
 

กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา   
 สถานศึกษามีกระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 กิจกรรมอาสาจราจร 
  1. รับสมัครนักเรียนอาสาจราจร จ านวน  64 คน 
  2. จัดอบรมให้ความรู้สมาชิกชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา จ านวน  17 คน  
และนักเรียนอาสาจราจร จ านวน  64 คน 
  3.  ออกค าสั่งแต่งตั้งเวรรับผิดชอบในแต่ละวันเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
        -  อาสาจราจรหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน 
        -  จดสถิติการไม่สวมหมวกนิรภัยของคณะครูและนักเรียน 
        -  ลงโทษเมื่อนักเรียนหรือคณะคุณครูท าผิดกฎระเบียบ 
                    บทลงโทษในการขับขี่รถจักรยานยนต์  (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 
  ครั้งที่  1   ว่ากล่าวตักเตือนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
  ครั้งที่  2   ปรับเป็นเงิน  10 บาท (คณะกรรมการชมรม RSC คณะครูและบุคลากร  
                                  ทางการศึกษาปรับเป็นเงิน  20  บาท) 
  ครั้งที่  3  ส่งรายชื่อให้ฝ่ายกิจการนักเรียนท าการหักคะแนนความประพฤติ    
                                  5 คะแนน และบ าเพ็ญประโยชน์ 
                     ครั้งที่  4  ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือขอความร่วมมือในการสร้างวินัย                              
                                 จราจรต่อไป 
                      *สรุปสถิติรายเดือนทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือน 
 
 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย           
  1.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  
  2.  สืบค้นข้อมูล/จัดป้ายนิเทศ/ ให้ความรู้หน้าเสาธง 
  3.  จราจรวันละป้าย 
  4.  ประกวดภาพถ่าย/ค าขวัญ 
  5.  ตอบปัญหาชิงรางวัลในวันวิทยาศาสตร์และอาเซียนศึกษา 
  6.  ประกวดแต่งเพลง ร้องเพลง 
  กิจกรรมตรวจสภาพรถและเปลี่ยนหลอดไฟฟรี 
  ติดต่อตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์มาให้บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  และเปลี่ยน
หลอดไฟฟรี จ านวน 1 ครั้ง   
 กิจกรรมเก่าแลกใหม่/มอบหมวกนิรภัยเพื่อสร้างจิตส านึกความปลอดภัยทางถนน 
  1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
  2. รับแลกเปลี่ยนหมวกนิรภัย  โดยให้น าหมวกนิรภัยเก่า/ช ารุด มาแลกใบใหม่ในราคาลด 50% 
(รับแลกเปลี่ยนไม่เกิน 30 ใบ) ปีละ 1 ครั้ง 
  3.  สรุปสถิติการไม่สวมหมวกนิรภัย 
  4.  แจกหมวกนิรภัยฟรี ส าหรับนักเรียนที่ถูกปรับเงินเกิน 10 ครั้ง 
 
 



 กิจกรรม RSC design 
  1.  น าหมวกนิรภัยจากกิจกรรมเก่าแลกใหม่ มาคัดแยก  
  2.  หมวกท่ีซ่อมไม่ได้น าไปเป็นกระถางปลูกต้นไม้ 
  3.  หมวกท่ีซ่อมได้  น ามาซ่อมและท าความสะอาด แล้วน าไปมอบให้กับผู้ที่ไม่มีหมวกนิรภัย  
 กิจกรรม RSC  สัญจร (สัญจรสู่ชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย) 
  1.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
  2.  เดินสายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในตลาดนัดชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง 
  3.  ตอบปัญหาชิงรางวัล (ชุมชน)  
 กิจกรรมเดินสายฉายหนังสร้างความตระหนักขับข่ีปลอดภัยโรงเรียนเครือข่าย 
  1.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
  2.  ออกหนังสือถึงโรงเรียนใกล้เคียงที่จะไปให้ความรู้และขยายผล 
  3.  ออกเดินสายฉายหนังรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยแก่นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง 
 โดยโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ จากโรงเรียน และจากบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด อย่างต่อเนื่องจนถึง ปี 2561 เพราะสิ้นสุดโครงการ 
 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและ/หรือรางวัลที่ดีรับ  
 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
  1.  คณะครู นักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 80 
  2.  สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์และบาดเจ็บบาดเจ็บรุนแรงลดลงร้อยละ 10 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

 1.  คณะครู นักเรียน โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงตระหนักถึงความปลอดภัย      
ในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎจราจรมากข้ึน ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง 

   2.  การใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎจราจรมากข้ึน ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง  
   3.  รถจักรยานยนต์ของคณะครู นักเรียน และบุคคลในชุมชนที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 

สรุป การเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา (ก.ย. 2563 – เม.ย. 2564 ) 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น 
วัน/เดือน/ปีเกิด

อุบัติเหตุ 
ลักษณะการ
เกิดอุบัติเหตุ 

หมายเหตุ 

1 นางสาวปาริตา  นามบุญสี 4/1 12 ธ.ค. 63 รถชน(วัว) สวมหมวกนิรภัย 
2 นางสาวพรลภัส พันฆ้อง 4/1 9 ธ.ค. 63  รถล้ม สวมหมวกนิรภัย 
3 เด็กชายธนากร กรโสภา 1/4 8 ก.พ. 64 ตกราวรถ กระโดดข้ามเบาะที่นั่ง 
4 เด็กชายอภิรักษ์ ศรีชัยมูล 1/2 2 ก.พ. 64 รถชน  สวมหมวกนิรภัย 
5 เด็กหญิงปวีณา ค ามะโนชาติ 1/1 5 ก.พ. 64 รถล้ม สวมหมวกนิรภัย 
6 นางสาวทวินันท์  อินทิเสน 6/1 18 ก.พ. 64 รถล้ม สวมหมวกนิรภัย 
7 นายอัศนัย  ไชยะโอชะ 4/3 20 ก.พ. 64 รถล้ม สวมหมวกนิรภัย 
8 นางสาวพัชริดา วิเศษคุณ 3/1 25 ก.พ. 64 มีดบาดข้อมือ - 
9 เด็กชายรัชภูมิ รัติสิมวงศ์ 1/2 10 มี.ค. 64 รถล้ม สวมหมวกนิรภัย 

ที่มา : งานอนามัยโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
                    ข้อมูล (ก.ย. 2563 – เม.ย. 2564) 



สรุปการเกิดอุบัติเหตุ                     รวม     จ านวน       9    คน 
                 เสียชีวิต  จ านวน        -    คน 
***หมายเหตุ    เดือนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ เดือน กุมภาพันธ์        จ านวน   6  คน 

 
รางวัลที่ได้รับ 

 
ที ่ รางวัลที่ได้รับ ระดับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 

ได้ร่วมน าเสนอผลงานความปลอดภัยทางถนน  
จากนายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  วันที่  9 พฤศจิกายน  2555 

 
เกียรติบัตร

ระดับภูมิภาค 

บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถจ ากัด 

2. ผู้สนับสนุนการด าเนินการโครงการเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนนดีเด่น ระดับประเทศ  
จากพลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ วันที่  26 พฤศจิกายน  2557 

เกียรติบัตร 
ระดับประเทศ 

บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถจ ากัด 

3. น าเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง โครงการ RSC มีจิตส านึกความ
ปลอดภัยทางถนนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี 
จาก นายแพทย์วิทยา  ชาติบัญชาชัย 
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 

เกียรติบัตร 
ระดับประเทศ 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 

4. ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพภาคีเครือข่ายการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน เพ่ือประกาศว่า โรงเรียนพิบูลย์รัก์พิทยา 
จังหวัดอุดรธานี สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กร 
แบบอย่างด้านความปลอดภัยทางถนน 
จาก พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา 
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 

โล่รางวัล 
ระดับประเทศ 

ศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน 

5. สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน 
จาก นายชยพล  ธิติศักดิ์  
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 

เกียรติบัตร 
ระดับประเทศ 

กรมป้องกันและบรรเทา
สารธารณภัย 

6. มีผลการด าเนินโครงการเพื่อความปลอดภัยทางถนนดีเด่น
อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด จาก นายนภดล  สันติภากรณ์ 
กรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จ ากัด 
วันที่ 7 กันยายน 2562 

เกียรติบัตร 
ระดับจังหวัด 

บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถจ ากัด 

 
 
 
 
 



โอกาส 
 การด าเนินโครงการนี้ มีผู้สนับสนุนจากองค์กรภายนอก ดังนี้ 

1. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนงบประมาณและ
หมวกนิรภัย 

2. ส านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สนับสนุนสื่อ วัสดุ อปกรณ์  
3. ได้รับสนับสนุนหมวกนิรภัยจากบริษัท ณัฐมอร์เตอร์เซลล์  
4. สถานีต ารวจภูธรพิบูลย์รักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และเป็นพ่ีเลี้ยง 
5. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมให้ความรู้ 
 

อุปสรรค  
1. ในการรณรงค์ในการขับข่ีจักยานยนต์โดยสวมหมวกนิรภัยบางครั้งยังมีการปรับ นักเรียนบางส่วนที่

รับเพื่อนซ้อนระหว่างทางมาโรงเรียนไม่มีหมวกนิรภัยส ารอง 
 2. ขาดงบประมาณสนับสนุน เนื่องจากสิ้นสุดโครงการสนับสนุนงบประมาณปี 2561 ของบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  

 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

1. ในการรณรงค์ในการขับขี่จักยานยนต์โดยสวมหมวกนิรภัยบางครั้งยังมีการปรับ เนื่องจาก 
นักเรียนบางส่วนรับเพื่อนซ้อนระหว่างเดินทางมาโรงเรียนละไม่มีหมวกนิรภัยส ารอง 

2. กิจกรรมต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 1 และกิจกรรมเร่งด่วนมีเป็นจ านวนมาก กิจกรรมย่อยของทาง 
ชมรมจึงยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในภาคเรียนที่ 1 เช่น การขยายเครือข่ายของชมรม RSC สู่โรงเรียนใกล้เคียง 
(เดินสายฉายหนัง”  ด าเนินการได้ 2 โรงเรียน  จึงขอออกขยายในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเป้าหมายของเราจะเป็น
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
 
การสร้างความยัง่ยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืน 

1. ตลอดการด าเนินงานของชมรม ในเวลา  9 ปี การจัดกิจกรรม จะพัฒนารูปแบบของกิจกรรม  เรื่อย 
ๆ จึงส่งผลให้ในปีการศึกษา  2557 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้รับรางวัล ผลการด าเนินงานเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนน รางวัลชมเชย ระดับประเทศ และยังคงท าต่อเนื่องเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน  

2. มีการขยายผลสู่ชมชนและโรงเรียนเครือข่ายใกล้เคียงภายใต้ โครงการRSC มีจิตส านึกความ
ปลอดภัยทางถนน จากรูปแบบเดิมคือให้ความรู้และสาธิต เราได้พัฒนาปรับเปลี่ยนคือ”กิจกรรมเดินสายฉาย
หนัง” 

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านไลน์กลุ่มภายนอกชื่อ “UD New Gen” ซึ่งเป็นไลน์กลุ่มของผู้บริหาร 
และผู้ประสานงานกลุ่ม โครงการ New Generation for school (Udon  Model) คือโครงการเสริมสร้าง
เยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานีตามแนวทางอุดรโมเดล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะผู้บริหารในจังหวัด
อุดรธานี  คุณครูที่ปรึกษาเป็นหนึ่งในผู้ประสานงาน จะรายงานผลการจัดกิจกรรมชมรมถนนปลอดภัยใน
สถานศึกษา(ชมรม RSC โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา) 
 
 
 
 
 



บทเรียนที่ได้รับ 
1. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

ในอ าเภอพิบูลย์รักษ์ และเป็นโรงเรียนตัวอย่างในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

2. สมาชิกชมรม RSC และอาสาจราจรมีความรู้ความเข้าใจได้เรียนรู้แนวทางการด าเนินงาน   ความ
ปลอดภัยทางถนน ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีทักษะชีวิต มีการวางแผนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  

 
แผนการด าเนนิการในอนาคต 

1. ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่ ที่มีคณะกรรมการชุดเก่ารวมด้วย 
2. ระดมความคิดเพ่ือหากิจกรรมที่แปลกใหม่ เช่น กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับจราจรเป็นภาษาอาเซียน 
3. ดึงผู้น าชุมชนเข้าร่วมกับชมรมเพ่ือหาแนวทางในการขยายผลสู่ชุมชนในวงกว้าง เช่นกิจกรรมRSC  

สัญจร “เดินสายฉายหนัง” จะขยายลงสู่นักเรียนอนุบาลเพ่ือปลูกจิตส านึกความปลอดภัยตั้งแต่เด็กๆ 
4. ออกไปขยายผลและจัดกิจกรรมกับโรงเรียนใกล้เคียงให้ครบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
5. จากการตรวจสอบและส ารวจ รถจักยานยนต์นักเรียน เดือนสิงหาคม พบว่ามีรถจักยานยนต์บาง

คันไม่ต่อ พ.ร.บ. และไม่ต่อภาษี  ชมรม RSC ขอเป็นตัวแทนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการต่อ 
พ.ร.บ.และต่อทะเบียนรถ และประชาสัมพันธ์ให้คณะครู นักเรียน ชุมชนและผู้ปกครอง เห็นความส าคัญและ
มาต่อ พ.ร.บ. และ ต่อภาษีรถที่โรงเรียน   

 
 

 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นายจิตติศักดิ์  กันหาชิน) 
              ต าแหน่ง ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 
ภาคผนวกแนบท้าย 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  
 2) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและก าหนดการ 
 3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 5) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 6) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

ขอบคุณบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัดสาขาอุดรธานี 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประชุมคณะกรรมการชมรม RSC และอาสาจราจร 

 
 
 
 



 

 
 
 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การขับข่ีปลอดภัย และวินัยจราจร โดยวิทยากร จาก บริษัทรุ่งเรืองอินเตอร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

กิจกรรมมอบหมวกนิรภัยฟรี 
 
 

 
 



 
 

จัดบูธแสดงผลงานเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและอาเซียนศึกษา 
 

 
 
 
 
 



 
 

รับเกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน 
(Road Safety Campus Model) 

 

 
 
 
 
 
 



 

สถิติการไม่สวมหมวกนิรภัยและถูกปรับเมื่อกระท าผิดครั้งที่ 3 เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
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สรุปจ านวนนักเรียนที่มาโรงเรียนโดยรถจักยานยนต์  ปีการศึกษา 1/2563 

ชั้น จ านวน 
หมวกนิรภัย พ.ร.บ. 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี มี ไม่มี 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 70 45 25 56 14  

มัธยมศึกษาปีที่ 2 58 31 27 34 24  

มัธยมศึกษาปีที่ 3 64 44 20 56 8  

มัธยมศึกษาปีที่ 4 41 29 12 21 20  

มัธยมศึกษาปีที่ 5 41 32 9 22 19  

มัธยมศึกษาปีที่ 6 43 33 10 19 24  

คุณครู 20 20 0 20 0  

รวม 337 234 103 228 109  

คิดเป็นร้อยละ 100 69.436 30.564 67.656 32.344  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



สรุป การเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา (ก.ย. 2563 – เม.ย. 2564 ) 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น 
วัน/เดือน/ปีเกิด

อุบัติเหตุ 
ลักษณะการ
เกิดอุบัติเหตุ 

หมายเหตุ 

1 นางสาวปาริตา  นามบุญสี 4/1 12 ธ.ค. 63 รถชน(วัว) สวมหมวกนิรภัย 
2 นางสาวพรลภัส พันฆ้อง 4/1 9 ธ.ค. 63  รถล้ม สวมหมวกนิรภัย 
3 เด็กชายธนากร กรโสภา 1/4 8 ก.พ. 64 ตกราวรถ กระโดดข้ามเบาะที่นั่ง 
4 เด็กชายอภิรักษ์ ศรีชัยมูล 1/2 2 ก.พ. 64 รถชน  สวมหมวกนิรภัย 
5 เด็กหญิงปวีณา ค ามะโนชาติ 1/1 5 ก.พ. 64 รถล้ม สวมหมวกนิรภัย 
6 นางสาวทวินันท์  อินทิเสน 6/1 18 ก.พ. 64 รถล้ม สวมหมวกนิรภัย 
7 นายอัศนัย  ไชยะโอชะ 4/3 20 ก.พ. 64 รถล้ม สวมหมวกนิรภัย 
8 นางสาวพัชริดา วิเศษคุณ 3/1 25 ก.พ. 64 มีดบาดข้อมือ - 
9 เด็กชายรัชภูมิ รัติสิมวงศ์ 1/2 10 มี.ค. 64 รถล้ม สวมหมวกนิรภัย 

ที่มา : งานอนามัยโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
                    ข้อมูล (ก.ย. 2563 – เม.ย. 2564) 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

1.ชื่อโครงการ โครงการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
2.สนองกลยุทธ์ ศึกษาสพฐ.ที่ ข้อ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียน

เต็มตามศักยภาพ 
3. สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง ครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียนเต็ม

ตามศักยภาพ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอภิญญา  เที่ยงธรรม   
5.  วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ  พฤษภาคม  2563  -  กุมภาพันธ์  2564 ณ ห้องมัลติมิเดีย 
6.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1.  เพื่อพัฒนาทักษะด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา แก่นักเรียน โดยจัด    
    กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
2. เพ่ือเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
7.1 เชิงปริมาณ    

7.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พัฒนาทักษะด้านพุทธิศึกษา  จริยศึกษา หัตถศึกษา                   
และพลศึกษา สูงขึ้นร้อยละ 5 

7.1.2 นักเรียนพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
7.2 เชิงคุณภาพ  

7.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา                   
และพลศึกษา 

7.2.2 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
8.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  
• จ านวนเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 534 คน 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้        จ านวน  45 คน 
• จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  549  คน   

9. งบประมาณโครงการ   
 จ านวนเงินโครงการ 10,000  บาท 
 ใช้ไปจ านวนเงิน          0  บาท  
 คงเหลือ   10,000  บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1  เพ่ือพัฒนาทักษะด้านพุทธิศึกษา             
จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา 
แก่นักเรียน โดยจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ 

✓  นักเรียนมีทักษะด้านพุทธิศึกษา             
จริยศึกษา หัตถศึกษา และพล
ศึกษาเพ่ิมขึ้น 

2 เพ่ือเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

✓  นักเรียนได้พัฒนาทั้งด้าน
วิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพพร้อมเข้าสู่การการเรียนรู้
และการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 
21 มากขึ้น 
 

 
11.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

11.1 เชิงปริมาณ (ร้อยละ ) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พัฒนา
ทักษะด้านพุทธิศึกษา  จริยศึกษา หัตถ
ศึกษา และพลศึกษา สูงขึ้นร้อยละ 5 
 

✓  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
พัฒนาทักษะด้านพุทธิศึกษา  
จริยศึกษา หัตถศึกษา และพล
ศึกษาร้อยละ 100 

11.2 เชิงคุณภาพ (ร้อยละ) 
นักเรียนพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21ทุกคน 
 

✓  นักเรียนได้พัฒนาทั้งด้าน
วิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพพร้อมเข้าสู่การการเรียนรู้
และการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 
21ร้อยละ 100 

 
12.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
     12.1. ประเมินสภาพจริงและประเมินผลงานนักเรียน   
13.  สรุปในภาพรวม 
 13.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการพัฒนาทั้งด้นวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านทักษะ
อาชีพ ครอบคลุมทั้ง 4H โดยการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจของ
นักเรียน  

13.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
 1. เชิญวิทยากรท้องถิ่นาให้ความรู้กับผู้เรียนเพ่ือฝึกทักษะอาชีพตามความสนใจให้หลากหลายมากขึ้น 
 2. โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการฝึกประสบการณ์ 



 3. ให้นักเรียนได้ฝึกท าธุรกิจขนาดเล็กผ่านมินิมาร์เก็ตหรือร้านค้าของนักเรียนในโรงเรียน 
4. จัดประกวดผลงานนักเรียนและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 13.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
 - 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นางอภิญญา  เที่ยงธรรม) 
          ต าแหน่ง ครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 
 
ภาคผนวกแนบท้าย 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  
 2) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและก าหนดการ 
 3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 5) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 6) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 

 


