“ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตนแบบ”
สู โ ร ง เ รี ย น ป ล อ ด ภั ย ท า ง ถ น น

โครงการขยายผลศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบสูโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยทางถนน
โดยการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน

โครงการขยายผล

“ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ”

สูโรงเรียนปลอดภัยทางถนน

“ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ”

สูโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยทางถนน
โดยการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน
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จากขอมูลสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุของประเทศไทยป พ.ศ.2559 พบวา มีผเู สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
ทางถนน 21,754 คน เฉลี่ยคิดเปน 60 คนตอวัน ซึ่งเปนเด็กและเยาวชนถึง 1 ใน 4 ที่เสียชีวิต
จากอุบตั เิ หตุทางรถจักรยานยนต (ขอมูลจาก IDCC Injury Data Collaboration Center www.public.
tableau.com) ซึ่งแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว คือ การใหความรู การปลูกฝงและสรางวินัย
ในการขับขี่ใหปลอดภัยตั้งแตวัยเด็ก
ในป 2554 ไดมีการสรางตนแบบความปลอดภัยทางถนนใหเกิดขึ้นในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในพืน้ ทีต่ าํ บลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยการดําเนินงานของมูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพือ่ ทองถิน่
ภาคเหนือ ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) ผานศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) การดําเนินงานดังกลาวทําให Node
Action ไดปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น โดยการสรางการมีสวนรวมของ
ชุมชนดวยงานวิจัยทองถิ่น เนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม ซึ่งทําใหเกิดการจัดการเรียน
การสอนเรือ่ งความปลอดภัยทางถนน เกิดการจัดการจุดเสีย่ ง ไปจนถึงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ ง
ในการใชรถใชถนนของเด็กและผูป กครอง การทํางานดังกลาวสงผลสําเร็จ ทีมจึงไดรว มกันขยายผลตอ
ใหเกิดขึ้นในจังหวัดนํารองจาก 4 ภูมิภาค โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. จึงไดดําเนินงาน
โครงการพัฒนา “ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กตนแบบ” ในการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยการ
มีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน (เฟส I) ซึ่งดําเนินการในป 2560-2561
ครอบคลุมพื้นที่ 4 ภูมิภาค โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาใหเกิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สามารถเปน
ตนแบบในดานความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนนําไปสูการเชื่อมประสานพลังกันอยางเขมแข็ง
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน ชุมชน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการพัฒนางานดาน
ความปลอดภัยทางถนนใหเขาไปสูวิถีชีวิตของชุมชน

เมื่อสิ้ นสุดโครงการกอ ให เกิ ดศูน ย พัฒ นาเด็ กเล็ กตน แบบด านความปลอดภั ยทางถนน
จํานวน 30 แหง ใน 4 ภูมิภาค 8 จังหวัด 16 อปท. ที่มีกลไกการทํางานรวมกันกับ อปท. และชุมชน
ในการดําเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางถนนในเด็กเล็กทั้งการกําจัดจุดเสี่ยง การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยง และการจัดการเรียนการสอนดานความปลอดภัยทางถนน

สรางวินัย บมเพาะจิตสํานึก

พี่เลี้ยง
หนุนเสริม+ให Tool
ตน ไม
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+
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เชื่อมถึถึงผูผป กครอง ครอ
ครอบครัว
ปรับพฤติกรรม

ครู
+
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ชุมชนปลอดอุบัติเหตุ

เกิดการจัดการใน 3 ดาน

1) การจัดการจุดเสี่ยง
2) การจัดการพฤติกรรมเสี่ยง
3) การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็ก

ทั้งนี้ นิยามศัพท: ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนตนแบบดานความปลอดภัยทางถนน คือ
โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีกระบวนการใชขอมูล ความรู และการมีสวนรวมของชุมชน
สรางใหเกิดรูปธรรมความเปลีย่ นแปลงในมิตคิ วามปลอดภัยทางถนนทีเ่ ดนชัดครอบคลุมอยางนอย
3 ดาน คือ 1) การจัดการจุดเสีย่ ง 2) การจัดการพฤติกรรมเสีย่ ง และ 3) การจัดการเรียนรูท เี่ หมาะสม
กับเด็กเล็ก

สูโรงเรียนปลอดภัยทางถนน

ติดตั้ง Mindset

“ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ”

ในป 2562-2563 ไดดาํ เนินงานโครงการขยายผล “ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กตนแบบ” สูโ รงเรียน
เพือ่ ความปลอดภัยทางถนนโดยการมีสว นรวมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และชุมชน (เฟส II)
ซึง่ มีเปาหมายเพือ่ ขยายผลศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กสูโ รงเรียนระดับประถมศึกษาเพือ่ สรางความปลอดภัย
ทางถนน โดยการสรางวินัย บมเพาะจิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนน โดยการจัดการเรียน
การสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งทํางานรวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ชุมชน ในการจัดการจุดเสี่ยง จัดการพฤติกรรมเสี่ยงทั้งกับเด็กและผูปกครอง ซึ่งจะสงผลใหชุมชน
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
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วัตถุประสงคโครงการ

เปาหมายโครงการ
เพื่อขยายผลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตนแบบสู โรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
เพื่อความปลอดภัยทางถนน
โดยการมีสวนรวม
ขององคกรปกครองทองถิ่นและชุมชน
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สูโรงเรียนปลอดภัยทางถนน

“ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ”
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เพื่อยกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบดานความปลอดภัย
ทั้ง 16 อปท. เปนแหลงเรียนรู และเปนพี่เลี้ยงในการขยายผล
การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหครอบคลุมใน 8 จังหวัด
เพื่อรวมพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพครูศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและทีมงาน อปท.” และนําความรูมาเพาะบมวินัย
จราจร ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให เ ด็ ก เล็ ก และเป น กลไกร ว มกั น
ขับเคลื่อนงานสรางความปลอดภัยทางถนนตอไป

เพื่อยกระดับผลลัพธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตนแบบสูโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ดําเนินการใน 4 ภาค 8 จังหวัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 15 แหง โรงเรียน 8 แหง
ภาคเหนือ
o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
o ภาคกลาง
o ภาคใต
o

ไดแก ลําพูน เชียงใหม
ไดแก อุบลราชธานี อํานาจเจริญ
ไดแก ราชบุรี สุพรรณบุรี
ไดแก สุราษฎรธานี ระนอง

กลุมเปาหมายหลัก: เด็กเล็ก นักเรียน และครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
กลุมเปาหมายรอง: องคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูป กครอง ชุมชน ครู ผูบ ริหาร
โรงเรียน และภาคีหนวยงานในพื้นที่

กรอบแนวคิดในการทํางานของโครงการ
มีทั้งกลไกกลางและกลไกในระดับภูมิภาค

Input
เหนือ

ชุมชน
ผปค. ศพด.
อปท. นวก.

NNode
จังหวัด

ร.ร.

Node
จังหวัด

อีสาน
Node
จังหวัด

4
8 จังหวัด

16 อปท. 8 ร.ร.
กลาง

Node
จังหวัด

Node
จังหวัด

Tool : ใชกระบวนการ CBR/PAR

เนนการมีสวนรวมในการสราง ศพด. +
ร.ร.ตนแบบ ดานความปลอดภัยทางถนน

สรางแกนนําครูและผลักดัน
ใหเกิดกลไก อปท.

ใต
Node
จังหวัด

เปาหมาย 2 ระดับ

1. ระดับสวนกลาง
- เกิดชุดความรู หลักสูตร
แผนการสอนปลอดภัยทางถนน
2. ระดับพื้นที่
- เกิดกลไกการทํางาน อปท.
ดานความปลอดภัยทางถนน
ในเด็กเล็ก
- เกิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนตนแบบ

1. การจัดการจุดเสี่ยง
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
3. การจัดการเรียนรู

พื้นที่รูปธรรม

สราง ศพด. + ร.ร.ตนแบบ
ปลอดอุบัติเหตุจราจร

บทบาทการดําเนินงาน
กลไกกลาง ทําหนาทีเ่ ชือ่ มประสาน สรางกลไกการทํางานของทัง้ 4 ภาค หนุนเสริมความรู

และกระบวนการเรียนรูใหกับโหนดภูมิภาค ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน รวมถึงการทบทวน
องคความรู และสังเคราะหความรูเ พือ่ ใหเกิดชุดความรูห ลักสูตรศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กปลอดภัยทางถนน
พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน

กลไกภูมิภาค ทํางานรวมกับชุมชน ครูศูนยเด็กเล็ก และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

(เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล) ดําเนินการสรางกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนใหเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม โดยมีนกั วิชาการประจําโหนดภูมภิ าค ทําหนาทีเ่ ปนพีเ่ ลีย้ งชวยหนุนเสริมการทํางาน
ใหกับครูและทองถิ่น
กระบวนการทํางาน: เนนการทํางานโดยใชชุมชนเปน
ฐานดําเนินงานผานทางการวิจัยเพื่อทองถิ่น (Community
Based Research: CBR) ที่ใหชุมชนเขามามีสวนรวมตั้งแต
การคนหาปญหา จัดเก็บขอมูล และวางแนวทางการทํางานรวมกัน
โดยมีเปาหมายเพื่อตอบและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

สูโรงเรียนปลอดภัยทางถนน

Node
ภูมิภาค

สรางกลไกเชื่อมประสาน
การทํางาน 4 ภาค
สังเคราะหความรู
ภาค

“ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ”

กลไกกลาง
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เปาหมายของโครงการมี 2 ระดับ คือ
1. ระดับสวนกลาง เกิดชุดความรู หลักสูตรแผนการสอน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยทางถนน

สูโรงเรียนปลอดภัยทางถนน

“ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ”

2. ระดับพืน้ ที่ เกิดกลไกการทํางาน อปท. ดานความปลอดภัย
ทางถนนในเด็กเล็ก และเกิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนตนแบบ

6

การดําเนินโครงการขยายผลศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กตนแบบ
สูโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยทางถนนโดยการมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน (เฟส II) ดําเนินการควบคูรวมกับโครงการพัฒนาหลักสูตร
“การพัฒนาศักยภาพครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กและทีมงาน อปท. เพื่อสรางศูนยเด็กเล็กตนแบบ
ดานความปลอดภัยทางถนน” ซึ่งมีมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
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• ปูแนวคิดเรื่อง Road safety
• เรียนรูเครื่องมือ 3 ชิ้น
แนวคิด และเครื่องมือ
การพัฒนา ศพด.ตนแบบ

1

2
วิทยากรกระบวนการ
ยากรกระบว
ยากรกระบ
และ
การเก็บขอมูล
แบบมีสวนรวม

• เรียนรูเรื่องการมีสวนรวม
• ฝกทักษะวิทยากรกระบวนการ

4

3

การจั
การ
รจดทําแผน
และสืื่อการเรียนรู

การบริ
การ
รบ หารจัดการ
โโครงการ

ทบทวนเปาหมาย เงื่อนไข
ผูเกี่ยวของ และแผนงาน
โครงการ

การถอดบทเรีียน และ
การประเมินเสริมพลัง

เรียนรูการถอดบทเรียนและ
เรียนรูการจัดทําแผน และสื่อ การประเมินแบบเสริมพลัง
การเรียนรูเรื่องการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน

เสนทางการเรียนรู

ภายใตหลักสูตรการพัฒนา ศพด.ตนแบบดานความปลอดภัยทางถนนฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ เนนการใหเครื่องมือ วิธีการ วิธีคิด ที่ครูและทองถิ่นจะนําไปใช
ในการทํางาน ไมวา จะเปนการจัดการจุดเสีย่ ง การปรับพฤติกรรม รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน
ซึง่ วิธกี ารตางๆ เหลานี้ ไดมกี ารดําเนินการมาแลวในเฟส I แตเปนการดําเนินการอยางอิสระภายใต
การทํางานของพี่เลี้ยงแตละพื้นที่ เมื่อหมดโครงการในเฟส I แลว ไดสรุปเนื้อหาและเครื่องมือ
ทีจ่ าํ เปนในการเพิม่ ศักยภาพใหกบั ครู และดําเนินการอบรมใหกบั ครูศนู ยพฒ
ั นาเด็กเล็กในเฟส II ดังนี้
1. เติมแนวคิดและเครือ่ งมือการพัฒนาศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กตนแบบดานความปลอดภัย
ทางถนน

● เรียนรูความสําคัญของการสรางการมีสวนรวม วิธีการสรางการมีสวนรวมของชุมชน
และการสรางความเปนทีม
● ฝกทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ การตัง้ คําถาม การเก็บขอมูล การชวนพูดคุย
3. การบริหารจัดการโครงการ
● กระบวนการทบทวนระหวางการทํางาน วาสิง่ ทีก่ าํ ลังทําอยูเ ปนไปตามเปาหมายทีต่ งั้ ไว
หรือไม อยางไร หากไมเปนไปตามเปาหมายทีต่ งั้ ไว จะปรับปรุงอยางไร มีใครตองเขามาเกีย่ วของบาง
4. การจัดทําแผนและสื่อการเรียนรู
● เรียนรูการเขียนแผนการจัดประสบการณเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนน ซึ่งตองกําหนดการเรียนรูของเด็ก
ใหชัดเจน มีวิธีการประเมินการเรียนรู และตองใหเหมาะสม
กับชวงวัยของเด็ก
● เรียนรูการทําสื่อการเรียนรู เทคนิคการสอน
โดยการเรียนรูจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบในเฟส I

สูโรงเรียนปลอดภัยทางถนน

2. อบรมวิทยากรกระบวนการและการเก็บขอมูลแบบมีสวนรวม

“ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ”

● มีเปาหมายเพื่อสรางความตระหนักใหกับครูและผูเกี่ยวของวาทําไมถึงตองทําเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนน ทําแลวไดประโยชนอยางไร ไมทําแลวจะเสียอะไรบาง
● เรียนรูเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชวางแผนและดําเนินโครงการ ไดแก ทุน 5 ดาน ตนไม
ปญหา แผนที่จุดเสี่ยง
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5. การถอดบทเรียนและประเมินแบบเสริมพลัง
● เรียนรูความสําคัญของการถอดบทเรียน
● วิธีการถอดบทเรียนแบบเสริมพลัง โดยการทบทวนเปาหมาย กิจกรรมที่ดําเนินการ
ผลที่เกิดขึ้น แตละกิจกรรมทําไดดีอยางไร มีจุดออน จุดแข็งอะไรบาง
● การประเมินแบบผังใยแมงมุม โดยใหคะแนนตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 6 ดาน ไดแก

รายละเอียด
● เปนแบบอยางที่ดีเรื่อง Road Safety
● มีแนวคิด ความรู ทักษะ ในการทํางานเรื่อง Road Safety

2. พฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย
ในเด็กและผูปกครอง

● เด็กมีพฤติกรรมขับขีป่ ลอดภัย เชน สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัด
การโดยสารรถนักเรียนปลอดภัย เปนตน
● ผูปกครองมีพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย เชน สวมหมวกนิรภัย
คาดเข็มขัด ไมขับรถเร็ว เมาไมขับ ฯลฯ

3. เสนทางและสภาพแวดลอม
ปลอดภัย

● สภาพแวดลอมรอบบริเวณ ศพด./โรงเรียน มีความปลอดภัย
จากเรื่องอุบัติเหตุ
● เสนทางการเดินทางของเด็กมายัง ศพด./โรงเรียน มีความ
ปลอดภัย จุดเสี่ยงไดรับการแกไข
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4. ศพด./โรงเรียนเปนแบบอยาง
การทํางานเรื่อง Road safety

● มีแผนการจัดการเรียนรู สื่อและคูมือสําหรับการสรางความ
ปลอดภัยทางถนนสําหรับเด็กเล็ก
● มีมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่อง Road Safety
● มีการจัดเก็บขอมูล/สถิติเรื่อง Road Safety อยางสมํ่าเสมอ
และเปนระบบ

5. การสนับสนุนของ อปท.

● อปท. ใหการสนับสนุนการทํางาน อยางเปนรูปธรรม
● อปท. มีมาตรการ/แผนงานสนับสนุนเรื่อง Road Safety
ใน ศพด./โรงเรียน

6. การมีสวนรวมของชุมชน
และเครือขายภาคี

● คนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน ใหขอเสนอแนะ
แกปญหารวมกัน
● มีภาคีเครือขายที่เกี่ยวของทั้งในและนอกพื้นที่เขามาใหการ
สนับสนุน (บุคลากร ความรู งบประมาณ) รวมขับเคลื่อน
ชวยผลักดันสูนโยบายระดับตางๆ

“ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ”

1. ครูตนแบบดาน Road Safety

สูโรงเรียนปลอดภัยทางถนน

ตัวชี้วัด

1. การพัฒนาครูใหเปนนักจัดกระบวนการเรียนรู จากเปาหมายที่ตองการใหชุมชนเขามา
มีสว นรวมในการสรางความปลอดภัยทางถนนใหเกิดขึน้ ทัง้ ในสถานศึกษาและชุมชน ครูตอ งปรับเปลีย่ น
ตนเอง จากครูทที่ าํ หนาทีเ่ พียงสอนนักเรียน ดูแลเด็กเล็ก กลายเปนนักวิจยั ทีท่ าํ หนาทีจ่ ดั กระบวนการ
เรียนรูรวมกับผูปกครองและคนในชุมชนใหได
2. จัดกระบวนการเรียนรูกับผูปกครอง และคนในชุมชน ทั้งเพื่อสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของการทําใหชมุ ชนมีความปลอดภัยทางถนน รวมถึงแสวงหาความรวมมือกับผูป กครอง
และคนในชุมชน
3. การจัดสภาพแวดลอมใหเอือ้ กับการปรับพฤติกรรม และกําจัดจุดเสีย่ งทัง้ ในสถานศึกษา
และชุมชนโดยรอบรวมกับชุมชนและ อปท.ในพื้นที่ โดยครู ผูปกครอง คนในชุมชน เปนผูจัดเก็บ
ขอมูลจุดเสี่ยง และรวมกันวิเคราะห พิจารณาแกไขจุดเสี่ยงรวมกัน
4. ครูจัดการเรียนการสอนดานความปลอดภัยทางถนน โดยการทําแผนการสอน สรางสื่อ
การเรียนรูที่เหมาะกับแตละชวงวัย และแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
5. กําหนดมาตรการ ขอตกลงและแนวปฏิบัติรวมกันระหวางครู นักเรียน และผูปกครอง
ซึ่งพบวาสวนใหญเปนการใหความสําคัญในการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยระหวางขับขี่
นอกจากนี้ยังมีบางสวนที่มีการจัดระเบียบการรับสงนักเรียน การจัดจุดจอดรถ ทางเขาออก และ
กฎระเบียบของรถรับสงนักเรียนอีกดวย

สูโรงเรียนปลอดภัยทางถนน

โครงการฯ พี่เลี้ยง และครู รวมถึง อปท. ในพื้นที่ ชุมชน ไดรวมกันดําเนินกิจกรรมตางๆ
เพื่อสรางใหเกิดความปลอดภัยทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน ดังนี้

“ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ”

กิจกรรมที่ดําเนินการ
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6. สรุปบทเรียน ติดตามและคืนขอมูล การทํางานรวมกันกับชุมชนและ อปท. จําเปน
อยางยิง่ ตองมีการสรุปบทเรียนการทํางานรวมกัน เพือ่ ใหเห็นจุดแข็ง จุดออนของการทํางาน ติดตาม
ผลการดําเนินงาน ไมวาจะเปนจํานวนผูสวมหมวกนิรภัย สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ พรอมทั้ง
คืนขอมูลใหกับคนในชุมชนไดรับทราบ

ผลลัพธ

ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู มี แ ผ น จั ด
ประสบการณ ฯ และสื่ อ การเรี ย นรู
มาตรการองคกร เกิดขอตกลงรวมกับ
ที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่
ผู ป กครองและเด็ ก เกิ ด แนวปฏิ บั ติ
ในการสวมหมวกกันน็อก เกิดการปรับ
สภาพแวดลอมโดยรอบ

ศพด.

สูโรงเรียนปลอดภัยทางถนน

“ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ”

ครู ต น แบบ ใส ใ จและเข า ใจการจั ดการเรี ย น
การสอนเพื่อสรางสํานึกความปลอดภัยแกเด็ก
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เกิดความยั่งยืน เกิดการจัดตั้ง
ศูนยการเรียนรูเรื่องถนน
จุดเสี่ยง ไดรับการแกไข
ตามความตองการของคนในพื้นที่
อุบัติเหตุ มีการเก็บขอมูลอยางละเอียด

เด็ก เกิดการปลูกจิตสํานึก/
สรางพฤติกรรม
ผูปกครอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ทัศนคติ
ครู มีทักษะในการออกแบบการเรียนรู/
ปรับพฤติกรรมการขับขี่
คนในชุมชน มีสวนรวมในการจัดการจุดเสี่ยงในชุมชน
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู

คน

อปท. ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน/
สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร
กลไกขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชน
เขาใจการจัดกระบวนการสรางจิตสํานึก
ตั้งแตในวัยเด็ก
หนวยงานอื่นๆ สนับสนุน
เกิดเครือขาย กลไก โครงสรางคณะทํางาน
ชุดความรูเรื่องถนนจําลอง/
ในการทํางานรวมกันในระดับภาค
ตอยอดเรื่องการขับขี่ปลอดภัย

พื้นที่

ภาคี

การดําเนินกิจกรรมตางๆ เหลานี้ สงผลใหเกิดผลผลิตในพื้นที่ดําเนินงาน ไดแก
1. เด็กนักเรียนมีการสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน 100% และผูปกครองที่มารับสงมีการ
สวมหมวกนิรภัย 70-90%
2. เกิดศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ/ศูนยเรียนรูดานความปลอดภัยทางถนนใน 4 ภูมิภาค
ที่จะเปนแบบอยางใหที่อื่นๆ ได ไมนอยกวา 9 แหง
3. เด็กนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู มีวนิ ยั และสํานึกเรือ่ งความปลอดภัยทางถนน
และเปนสื่อที่มีชีวิต สามารถสื่อสารใหกับผูปกครองปรับพฤติกรรมใหขับขี่ปลอดภัย
4. เกิดทีมครูที่เปนนักจัดกระบวนการเรียนรูใน 4 ภูมิภาคโดยผานการเรียนรูจากหลักสูตร
การพัฒนาครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานความปลอดภัยทางถนน
5. เกิดการปรับสภาพแวดลอมเพื่อจัดการจุดเสี่ยง มีมาตรการรวมกันในการปรับพฤติกรรม
การขับขี่ การจัดระบบขนสงนักเรียน
6. เกิดกลไกการมีสวนรวมของทองถิ่น
ในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งสามารถเปนแบบอยางใหกับ
พื้นที่อื่นๆ ได

How to

วิธีการสูความสําเร็จ
จากการดําเนินงานโครงการฯ จึงไดมีการสกัดความรูจาก
ประสบการณการทํางานที่ผานมาของทั้ง 8 พื้นที่ เปนความรู
ในการสรางความปลอดภัยทางถนน ดังนี้
ทําอยางไรใหเด็กและผูปกครองสวมหมวกนิรภัย 100%
n การจัดการเรียนการสอนดานความปลอดภัยทางถนน ทําอยางไร
n การจัดการจุดเสี่ยงและจัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัย

ทําอยางไร… ใหเด็กและผูปกครอง
สวมหมวกนิรภัย 100%
ใหขอมูล

สรางความตระหนัก

สนับสนุนสิ่งที่ขาด

เก็บขอมูลจํานวนการสวม
หมวกนิรภัยทั้งเด็กและ
ผูปกครอง

ใหดูคลิปเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย
ผลกระทบตอศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุ
ยกตัวอยางเหตุการณจริง

สนับสนุนในการจัดหาหมวกนิรภัย
ใหกับเด็กเล็ก ผานทางการประสาน
ภาคีเครือขาย/โครงการตางๆ

คืนขอมูลในเวทีประชุม
ผูปกครอง

ขอตกลงรวมกันระหวางโรงเรียนและ
ผูปกครอง มีขอกําหนดบทลงโทษ

สรางความรูสึกเปนเจาของ
โดยออมเงิน
วันละบาทซื้อหมวก

จัดการเรียนการสอน/กิจกรรม

เลานิทาน

รองเพลง
มโนราห
เพลงพื้นบาน

เลนเกมส

แสดงบทบาท
สมมติ

สนามขับขี่
จําลอง

สูโรงเรียนปลอดภัยทางถนน

“ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ”

n
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หัวใจสําคัญคือ
1. ใหขอมูล 2. สรางความตระหนัก 3. สนับสนุนสิ่งที่ขาด
มีรายละเอียดดังนี้

สูโรงเรียนปลอดภัยทางถนน

“ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ”

1. ใหขอ มูล เริม่ จากการเก็บขอมูลพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนและผูป กครอง
และคืนขอมูลสถิติการสวมหมวกนิรภัย ใหกับผูปกครอง ผานทางการประชุมผูปกครอง
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2. สรางความตระหนัก ใหเห็นความสําคัญของการสวมหมวกนิรภัยทีจ่ ะชวยเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ
และผลกระทบที่เกิดขึ้นหากไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
2.1 ให ดู ค ลิ ป เกี่ ย วกั บ การสวมหมวกนิ ร ภั ย ผลกระทบต อ ศี ร ษะหากเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
การยกตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง หรือนําผูไดรับผลกระทบมาเลาประสบการณ
2.2 ผูปกครอง ทําใหเห็นความสําคัญและปฏิบัติตาม โดยการกําหนด
● ทําความเขาใจกับผูปกครองในการประชุมผูปกครอง
● ขอตกลงรวมกันระหวางโรงเรียนและผูปกครองในการสวมหมวกนิรภัยมารับสง
นักเรียน มีรายละเอียดถึงขอกําหนด และบทลงโทษ หากไมปฏิบัติตาม เชน การจายคาปรับ
หากไมสวมหมวกนิรภัย ฯลฯ
● บางโรงเรียนมีขอ กําหนดในการรับนักเรียนเขาเรียน วาตองมีการสวมหมวกนิรภัย
ทั้งผูปกครองและนักเรียนในการรับสงนักเรียน
2.3 เด็กนักเรียน ทําใหเห็นความสําคัญของการสวมหมวกนิรภัย ผานการจัดการเรียน
การสอน หรือกิจกรรมตางๆ พรอมทั้งมีอุปกรณสําหรับสื่อการสอนใหเขาใจ อาทิ
● การเลานิทาน เลาเรื่อง
● การรองเพลง มโนราห เพลงพื้นบาน
● การเลนเกมส การแสดงบทบาทสมมติ สนามขับขี่จําลอง
3. สนับสนุนสิ่งที่ขาด โดยครูและโรงเรียนทําหนาที่เปนผูสนับสนุนและจัดกระบวนการ
เพื่อใหรูสึกถึงความเปนเจาของ
3.1 การจัดหาหมวกนิรภัยใหกับเด็กเล็ก ผานทางการประสานเครือขาย เชน มูลนิธิ
เมาไมขับ โครงการตางๆ
3.2 การสรางแรงจูงใจและการมีสว นรวมเพือ่ ใหเด็กรูส กึ ถึงความเปนเจาของหมวกนิรภัย เชน
● ออมเงินวันละบาทซื้อหมวกของหนู
● การทําโครงการหมวกเพื่อนอง ธนาคารหมวกนิรภัย ฯลฯ
● การใหคําชื่นชม และใหคะแนน รางวัลกับเด็กที่สวมหมวกมาทุกวัน
● การทํากิจกรรมเชิงบวก โดยการใหดาวกับเด็กทีใ่ สหมวกนิรภัย “หนูนอ ยสอยดาว”
● การโพสต/ถายทอดตัวอยางการสวมหมวกนิรภัยในชองทาง Social media อาทิ
Facebook /Line
● กิจกรรมถาม-ตอบ เพื่อสอบถามความเขาใจจากตัวเด็ก และพฤติกรรมการขับขี่
ของผูปกครองรวมถึงสิ่งที่เด็กสื่อสารกับผูปกครอง

เก็บขอมูล
คนหาความรู

จัดการเรียนการสอน

ครู ผูปกครอง นักเรียน รวมกัน
เก็บขอมูลความปลอดภัย
ทางถนนที่เกิดขึ้น

จัดทําแผนการสอน
โดยการใช 4 คําถามหลัก
กอนการเขียนแผนการเรียนรู
เราจัดประสบการณใหกับใคร ที่ไหน

คนหาความรู อาทิ
เครื่องหมายจราจร กฎหมาย
จราจร การขับขี่ที่ปลอดภัย

01 อยางไร?

ประเมินผล
ประเมินสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรู
จากแผนการสอนแตละกิจกรรม
แลวนํามาปรับปรุงแผนการสอน
วัดผลการเรียนรูจากเด็ก

การดูแลตัวเองและการปองกันตัวเอง

02 จากอุบัติเหตุอยางไร?

ทําอยางไรใหเด็กเรียนรูใหดีที่สุด

03 จะจัดกิจกรรมอยางไร?

04 รูไดอยางไรวาเด็กไดเรียนรู?

การจัดการเรียนการสอน ไดจดั ทําแผนการสอนทีเ่ หมาะสําหรับชวงวัยตางๆ โดยมีวธิ กี ารดังนี้
1. เก็บขอมูล คนหาความรู 2. จัดการเรียนการสอน 3. ประเมินผล
มีรายละเอียด ดังนี้
1. เก็บขอมูล คนหาความรู
1.1 ครู ผูป กครอง นักเรียน รวมกันเก็บขอมูลสถานการณความปลอดภัยทางถนนทีเ่ กิดขึน้
อาทิ พฤติกรรมการขับขี่ของผูปกครอง/นักเรียน สถิติการสวมหมวกนิรภัย/การคาดเข็มขัดนิรภัย
ความรูเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยของนักเรียน
1.2 คนหาความรู อาทิ ความหมายเครือ่ งหมายจราจร กฎหมายจราจร การขับขีท่ ปี่ ลอดภัย

สูโรงเรียนปลอดภัยทางถนน

ดานความปลอดภัยทางถนน… ทําอยางไร

“ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ”

การจัดการเรียนการสอน
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สูโรงเรียนปลอดภัยทางถนน

“ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ”
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2. จัดการเรียนการสอน
2.1 จัดทําแผนการสอน โดยการใช 4 คําถามหลัก กอนการเขียนแผนการเรียนรู
คําถามที่ 1 เราจัดประสบการณใหกับใคร ที่ไหน อยางไร?
คําถามที่ 2 ตองการใหเด็กเรียนรูอะไร? ตองการใหเด็กเรียนรูการดูแลตัวเองและ
การปองกันตัวเองจากอุบัติเหตุอยางไร
คําถามที่ 3 ทําอยางไรใหเด็กเรียนรูใหดีที่สุด จะจัดกิจกรรมอยางไร? ทําอยางไร
ใหเด็กสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได สรางจิตสํานึกจากการปฏิบัติซํ้าๆ และตองเห็นผล
จากการปฏิบัติจริง
คําถามที่ 4 รูไ ดอยางไรวาเด็กไดเรียนรู? ตองมีวธิ กี ารวัดผล/การประเมินทีเ่ หมาะสม
2.2 กําหนดวาจะนําแผนการสอนไปใชในรูปแบบใด
รูปแบบที่ 1 เปนการนําเอาการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ความปลอดภัยทางถนนไป
กระจายใน 6 กิจกรรมหลัก / 8 สาระวิชา
รูปแบบที่ 2 จัดกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนแยกออกมาจากหลักสูตรแกนกลาง
รูปแบบที่ 3 เปนการจัดทําโปรแกรมการพัฒนาจิตสํานึกในการขับขี่ปลอดภัยอยาง
เต็มรูปแบบ ทั้งนี้แตละศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับบริบท
ของตนเอง
3. ประเมินผล โดยประเมินสิง่ ทีน่ กั เรียนไดเรียนรูจ ากแผนการสอนแตละกิจกรรม แลวนํามา
ปรับปรุงแผนการสอน

บมเพาะเมล็ดพันธุแหงความปลอดภัย ผานสื่อ แผนการสอน ลงมืิอปฏิบัติ

จัดการสอน ปลูกฝงวินัย
จิตสํานึกตั้งแตเด็กเล็ก
เพราะเด็กคือพลังของแผนดิน

การจัดการจุดเสี่ยงและจัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัย

คครูทําหนาที่อํานวยการประชุมดวยการ

02 สสรางการมีสวนรวม
“แผนที่จุดเสี่ยง”
“แผนที่เดินดิน”

03 นนําเสนอขอมูลจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

04 กกําหนดแนวทางการแกไขจุดเสี่ยงรวมกัน
05

•
•
•
•
•

การติดตั้งกระจกโคง
ไฟกะพริบ
การทําทางมาลาย
ลูกระนาดชะลอความเร็ว
การปรับเปลี่ยนเสนทาง
เดินรถ
การกําหนดจุดจอดรถ/
จุดรับสงนักเรียน
อปท. เปนเจาภาพหลัก
ในการแกไขจุุดเสี่ยง

ติดตาม
ประเมินผล

ครู /อปท./
แกนนําชุมชน
ผูปกครอง
รวมติดตาม
ประเมินผล
สะทอนผล

กํกาหนดผูรับผิดชอบของแตละจุดเสี่ยง
ตตามหนาที่แตละองคกร/หนวยงาน

การจัดการจุดเสีย่ งและสภาพแวดลอมทีป่ ลอดภัย ตองอาศัยความรวมมือจากภาคสวนตางๆ
ในพื้นที่ ไมวาจะเปน อปท. โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง ชุมชน โดยมีวิธีการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

เก็บขอมูลจุดเสี่ยง จุดอันตรายในชุมชน
สรางความตระหนัก การมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน
ลงมือแกไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย
ติดตามประเมินผล

มีรายละเอียดดังนี้
1. เก็บขอมูล เปนการเก็บขอมูลลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ และจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
ผานทางการใชเครื่องมือ “แผนที่จุดเสี่ยง” “แผนที่เดินดิน” ดําเนินการโดย
● จัดทํา วาดแผนที่รอบบริเวณสถานศึกษา ที่แสดงใหเห็นเสนทาง ซอย ทางโคง ชุมชน
สถานที่สําคัญ เชน ตลาด โรงเรียน สถานที่ราชการ ฯลฯ
● แสดงพิกดั ทีม่ กี ารเกิดอุบตั เิ หตุ โดยกําหนดสัญลักษณแทนความรุนแรง เชน ติดสติกเกอร
สีแดงลงบนจุดที่มีการเกิดอุบัติเหตุแลวเสียชีวิต สีเขียวแทนจุดที่มีอุบัติเหตุแลวเกิดการบาดเจ็บ
สีเหลืองแทนจุดที่มีอุบัติเหตุเฉี่ยวชนแตไมมีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
2. สรางความตระหนัก ดวยการนําเสนอขอมูล
เหตุการณจริงที่เกิดขึ้น ดําเนินการโดย
2.1 จัดการประชุมรวมกันระหวางผูปกครอง
ผู  นํ า ชุ ม ชน คนในชุ ม ชน เพื่ อ นํ า เสนอข อ มู ล ที่ ไ ด จ าก
การเก็บขอมูล เพื่อใหเห็นภาพรวมกันถึงความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในพื้นที่และหาแนวทางการแกไขรวมกัน

สูโรงเรียนปลอดภัยทางถนน

จัดั การประชุมรวมกัน นําเสนอขอมูล

01 แแล
และหาแนวทางการแกไขรวมกัน

ลงมือแกไข
จุดเสี่ยง

“ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ”

สราง
ความตระหนัก

เก็บขอมูลจุดเสี่ยง
จุดอันตราย
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2.2 ครูทําหนาที่อํานวยการประชุมดวยการสรางการมีสวนรวม ใหคนในที่ประชุมไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นเพือ่ การแกไขปญหา โดยใชเครือ่ งมือทีช่ ว ยใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญ
ของตนเอง อาทิ ทุน 5 ดาน ตนไมปญหา เพื่อวิเคราะหทุนเดิมและสถานการณปญหา
2.3 นําเสนอขอมูลจุดเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ ผานการใช “แผนทีจ่ ดุ เสีย่ ง” พรอมทัง้ รวมกัน
กําหนดความจําเปนเรงดวนของแตละจุดเสี่ยง
2.4 กําหนดแนวทางการแกไขจุดเสีย่ งรวมกัน โดยมีการวางแผนการดําเนินการ (Timeline
กิจกรรม) และกําหนดผลลัพธที่จะเกิดขึ้น
2.5 กําหนดผูรับผิดชอบของแตละจุดเสี่ยง ตามอํานาจหนาที่ปกติของแตละองคกร/
หนวยงาน ในกรณีทนี่ อกเหนือจากอํานาจหนาทีร่ บั ผิดชอบ รวมกันหาชองทางในการสือ่ สาร นําเสนอ
ขอมูลใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
3. ดําเนินการแกไขจุดเสีย่ งรวมกัน ซึง่ มีหลายวิธกี ารขึน้ อยูก บั ลักษณะของแตละจุดเสีย่ ง อาทิ
● การติดตั้งกระจกโคง สัญญาณไฟกะพริบ ปายจราจร
● การทําทางมาลาย ลูกระนาดชะลอความเร็ว
● การปรับเปลี่ยนเสนทางเดินรถ
● การกําหนดจุดจอดรถ/จุดรับสงนักเรียน
ทั้งนี้ อปท. เปนเจาภาพหลักในการแกไขจุดเสี่ยง
4. ติดตามประเมินผล ชุมชนรวมติดตามผลวาหลังแกไขจุดเสี่ยงแลวยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ในจุดเสีย่ งนัน้ ๆ หรือไมอยางไร โดยมีครู อปท. แกนนําชุมชน ผูป กครอง รวมกันติดตามและสะทอนผล
ใหกับชุมชนและหนวยงานไดรับทราบ

ชุมชนรวมมือ ทองถิ่นหนุนเสริ ม
คุณครูหนุนนํา เด็กเล็กจดจํา
ทําเปนนิสัย ใหทุกชีวิตปลอดภัย
คณะทํางาน

ผูจัดการโครงการ: นางพรทิพภา สุริยะ
นักวิชาการโครงการ: นางสาวเจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์
เจาหนาที่การเงิน/บัญชี: นางธนัทอร อนุรักษไพศาล
หัวหนาโครงการ: นางสาวกชกร ชิณะวงศ (ภาคเหนือ)
นายชิษนุวัฒน มณีศรีขํา (ภาคกลาง)
ผศ. (พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว (ภาคอีสาน)
นางสาวณัฐกานต ไทสุวรรณ และ นางสาวอรอุมา ชูแสง (ภาคใต)
• ออกแบบ/พิมพที่ หจก.วนิดาการพิมพ 08 1783 8569

