
กิจกรรม / งาน / โครงการ ในปีงบประมาณ 2556 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

1. โครงการ สนับสนุนการด าเนินงานป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดก าแพงเพชร 
2. ชื่อกิจกรรม โรงเรียนการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 
สอดคล้องกับมาตรฐาน โรงเรียน ( 18 มาตรฐาน ) 
มาตรฐานที่  3 , 4    ตัวบ่งชี้ที่  3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.  ( 14 มาตรฐาน ) 
มาตรฐานที่  4  , 7  ตัวบ่งชี้ที่   4.1 , 4.2 , 4.3 , 7.1 , 7.2  
งาน/กลุ่มสาระฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม/งาน                   โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการเร่ิมต้น  1 สิงหาคม 2556  ระยะเวลาสิ้นสุด  30  สิงหาคม 2556 
4. ความสอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

 เพือ่นักเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและได้น าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเพื่อเป็นการลด
อุบัติเหตุ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๒ และที่แก้ไข้เพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มาตรฐานที่ ๓ , ๔ ข้อที่ ๓.๑ , ๓.๒ , ๓.๓ , ๓.๔ ๔.๑ , 
๔.๒ , ๔.๓ , ๔.๔ )  

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการอนุรักษ์และมีความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนและทุก ๆด้าน  สถานศึกษาต้องมีการจัดให้มีกิจกรรมการความเป็นเอกลักษณ์ของชาติและ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 
6.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
2. ได้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเกี่ยวกับเร่ืองการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง 
     เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 
 
 
 
 



7. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

นักเรียนจ านวน 735  คนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและได้น าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนเกี่ยวกับเร่ืองการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 
ด้านคุณภาพ  

   ให้นักเรียนจ านวน 735 คนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่นักเรียนและมีความ
รับผิดชอบถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและได้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
เกี่ยวกับเร่ืองการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

 
9. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ชุมชน
ต าบลเทพนคร ผู้ปกครอง หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ส านักงานป้องกันและบรรเทาภัย
จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ระยะเวลาการด าเนินการ (ระบุให้ชัดเจน) 
     ด าเนนิการตั้งแต่วันที่ 1 สงิหาคม 2556  ถึงวันที่  30 สิงหาคม 2556 
     สิ้นสุดการด าเนินการในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 

ขั้น ที่ กิจกรรม เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณ
(บาท) 

เงินอ่ืน ๆ 
(บาท) 

ระยะเวลา    
ปฏิบัติงานแต่ละ

ขั้น 

P 
1 เขียนโครงการเสนอขออนุมตั ิ น.ร.735   1ส.ค.56 – 30ส.ค. 56 

P 2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ครู 51   1ส.ค.56 – 30ส.ค. 56 

P 3 ประชุมปรึกษาหารือ คร ู51   1ส.ค.56 – 30ส.ค. 56 

P 4 เสนอโครงการ ครู 51   1ส.ค.56 – 30ส.ค. 56 

D 5  ออกค าส่ังแต่งตั้ง ครู 51   1ส.ค.56 – 30ส.ค. 56 

D 6 ด าเนินการ ครู 51 2,000 งบประมาณ 1ส.ค.56 – 30ส.ค. 56 

D 7 มอบหมายงานต่างๆ ครู 51   1ส.ค.56 – 30ส.ค. 56 

D 8 จัดท า จัดหา อุปกรณ์ ครู 51 2,000 งบประมาณ 1ส.ค.56 – 30ส.ค. 56 

D 9 ปฏิบตัิตามโครงการ ครู 51น.ร.
735 

  1ส.ค.56 – 30ส.ค. 56 

C 10 นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล ครู 51น.ร.
735 

  กันยายน 2556 

A 11 น าผลการประเมนิไปปรับปรุงพฒันา ครู 51น.ร.
735 

  กันยายน 2556 

  รวม  2,000   
 
เงินงบประมาณ     2,000   บาท 
เงินอื่นๆ ......................................................บาท 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น   2,000    บาท 
 
 
 
 
 
 



11.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ การวัดผลประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

1.1  ผู้เรียนมีความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเพื่อเป็น
การลดอุบัติเหตุ 
1.2  ผู้เรียนเผยแพรค่วามรู้ความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อย่างถูกต้องเพื่อเป็นการลด
อุบัติเหตุได้ 
1.3 ท างานร่วมผู้อ่ืนได้ 
1.4 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่าง
เป็นระบบและมีการคิดแบบองค์
รวม 
1.5 สามารถคาดการณ์ ก าหนด
เป้าหมาย และแนวทางการ
ตัดสินใจได้ 
1.6 ประเมินและเลือกแนวทางการ
ตัดสินใจได้ และแก้ไขปัญหา
อย่างมีสต ิ
1.7 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลโครงการ 

1. แบบประเมินโครงการ / กิจกรรม 
2. แบบสังเกตการให้ความร่วมมือ 
3. บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ให้นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร จ านวน 735 คน

ได้ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและได้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเกี่ยวกับ
เร่ืองการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

 
 
 
 
 



กิจกรรม รายการวัสดุ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม ระบุเวลาที่ใช้
(ระบเุดือน) 

ผู้รับผดิชอบ 

1. อบรมนักเรียนเรื่องความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 

เอกสารการ
อบรม 

100 20 1,000 สิงหาคม 56 งานกิจกรรม 

2. จัดท าแผ่นพับรณรงค์
ความปลอดภัยใช้รถใช้ถนน
ให้ปลอดภัย 

แผ่นพับ 1,000 2 1,000 สิงหาคม 56 งานกิจกรรม 

รวม  1,100  4,000   
 

 
 
บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน / ฝ่าย 
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ    สมควร ภู่ทอง    ผู้เสนอโครงการ 
          (นายสมควร   ภู่ทอง) 
ต าแหน่ง งานกิจกรรมนักเรียน 
 

 
บันทึกความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ก าแพงเพชร 
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

       ลงชื่อ……………………….. 
              (นายสมบัติ    ตันเจริญ) 

                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมโรงเรียนการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 

1. ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 
ชื่อกิจกรรม โรงเรียนการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 

2. ประเมินกิจกรรมโรงเรียนการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมโรงเรียนการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 
           1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
1.2ได้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเกี่ยวกับเร่ืองการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง 
     เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 
 
2. การด าเนินงาน                 ด าเนินงานเสร็จแล้ว  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
3. ระยะเวลาการด าเนินงานกิจกรรมโครงการด าเนินงานป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
3.1   ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผน เร่ิมวันที่ 10 สิงหาคม  พ.ศ. 2556 
     สิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม   พ.ศ. 2556 
3.2  ปฏิบัติจริง เร่ิมวันที่ 10 สิงหาคม  พ.ศ. 2556  
  สิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม   พ.ศ. 2556 

           4. เป้าหมาย ในการด าเนินกิจกรรมโครงการด าเนินงานป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 
              โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 

 ( ระบุกิจกรรม ระบุจ านวน และหน่วยวัด )       
 เป้าหมายที่ระบุไว้ในงาน / โครงการ   กระท าจริง 
 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน    100 % 
5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู ตามประเภทของเงินดังน้ี 
 ค่าใช้จ่ายที่ได้ตามอนุมัติ   ใช้จ่ายจริง 
           2,000         2,000 
 รวมทั้งสิ้น 4,000  บาท 
 
 
 
 

/ 



แบบประเมินโครงการโรงเรียนการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 
            10 สิงหาคม 2556 

4 หมายถึง ดีมาก 
3 หมายถึง ดี 
2 หมายถึง ปานกลาง 
1 หมายถึง ปรับปรุง 
ให้ใส่เคร่ืองหมาย / ลงในช่องที่เห็นสมควร 

O นักเรียน   O ครู  O ผู้ปกครอง 
รายการท่ีประเมิน คะแนน 

1 2 3 4 

1. ผลการด าเนินงาน / โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     

2. ผลส าเร็จของงาน / โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด     

3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายท่ีได้รับเหมาะสมเพียงใด     

4. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอระดับใด     

5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด     

6. ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลาเพียงใด     

7. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/ โครงการอยู่ระดับใด     

8. งาน/โครงการนี้ตอบสนองนโยบายของกรมสามัญศึกษาในข้อที่ระบุไว้
เพียงใด 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปโครงการโรงเรียนการขับข่ีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 
 

 

รายการท่ีประเมิน คะแนน 

1 2 3 4 

1. ผลการด าเนินงาน / โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด    500 

2. ผลส าเร็จของงาน / โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพียงใด    500 

3. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายท่ีได้รับเหมาะสมเพียงใด   200  

4. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมหรือเพียงพอระดับใด   200  

5. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด    500 

6. ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลาเพียงใด    500 

7. โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน/ โครงการอยู่ระดับใด    500 

8. งาน/โครงการนี้ตอบสนองนโยบายของกรมสามัญศึกษาในข้อที่ระบุไว้
เพียงใด 

  200  

รวม ( ผลคะแนนทุกอย่าง )   600 2,500 
 เฉลี่ย ( ผลรวมของทุกช่อง หารด้วย 100ตามด้วยหารด้วย 8 )  =   3.875 
ถ้าคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3 ขึ้นไปแสดงว่าการด าเนินงาน / โครงการ ได้ผลเป็นที่นาพอใจ  
ถ้าคะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 3 แสดงว่าการด าเนินงาน / โครงการ        ควรปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ 
1. นักเรียนมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
2. นักเรียนความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเกี่ยวกับเร่ืองการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง 

     เพือ่เป็นการลดอุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
   
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมการฝึกขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก 
 

 



 
 

การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก 

 



 
 

การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก 
ในวันส าคัญทางศาสนา 

 

 
 



 

 
  

การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก 
 
 

 



 
 

นักเรียนเข้ารับการอบรมการขับขี่ปลอดภัยที่ถูกต้อง 
 

 
 



 

 
 

จัดแสดงข้อมูลการขับขี่ปลอดภยัเปิดไฟใส่หมวกในสถานศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


