
ชื่อโครงการ  โครงการ   Walk   Rally  เพ่ือชีวีปลอดภัย 

วัตถุประสงค  1.  เพ่ือสรางความรับรูเรื่องการสรางเสริมความปลดภัยในโรงเรียนใหกับ  

                                         นักเรียนและผูเกี่ยวของ 

2. เพ่ือฝกทักษะและสอนวิธีการสํารวจจุดเสี่ยงในบริเวณและรอบโรงเรียน 

3. เพ่ือใหนักเรียนสามารถขยายความรูเรื่องความปลอดภัยสูเพ่ือน  รุนพ่ี  รุนนอง  

ครู   ชุมชุนและคนในครอบครัวได 

4. เพ่ือเตรียมความพรอมนักเรียนนําไปสูการสรางนวัตกรรมความปลอดภัยใน

โรงเรยีนตอไป 

5. เพ่ือสรางความสมานฉันทระหวางโรงเรียน 

เปาหมาย  นักเรียนข้ันประถมศึกษาปที่ 4  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ของโรงเรียนบานเขาดิน                       

                                     ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2552  จํานวน  120 คน 

จํานวนผูเขารวม   145  คน  

   กลุมเปาหมาย  (นักเรียน)          120    คน  

   ครู      คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานเขาดิน        15   คน  

   ศูนยวิจัยฯและตัวแทนเยาวชนเด็กไทยปลอดภัย                  10  คน  

ระยะเวลา  2  วัน   ( วันที่ 30  -  31  พฤษภาคม  2552 )  

สถานที่  โรงเรียนบานเขาดิน    หมู 5  อําเภอเนินมะปราง   จังหวัดพิษณุโลก  

วิธีดําเนินงาน  1.  จัดหานักเรียนเขารับการอบรม  

   2.  จัดหาวิทยากรเพ่ือทําการอบรม  

   3.  กําหนด  วัน  เวลา  สถานที่  ที่ทําการอบรม  

   4.  จัดกิจกรรมอบรม  

   5.  ประเมินผลใหนักเรียนจัดกิจกรรมแสดงละครหลังกิจกรรม  walk  rally 

   6.  สรุปผลโครงการ 

 

 

 

 

 



งบประมาณ  ขอสนับสนุนงบประมาณจากศูนยวิจัยเพ่ือสรางเสริมความปลอดภัยและปองกัน  

                                     การบาดในเด็ก  คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

   อาหาร   30  บาท   4  มื้อ     145   คน    17,400       บาท  

   อาหารวาง  20  บาท   3  มื้อ   145  คน     8,700       บาท  

   คาวัสดุอุปกรณ        4,000        บาท  

   คาของรางวัล        2,000        บาท 

   รวม       32,100        บาท  

   ( สามหมื่นสองพันหนึ่งรอยบาทถวน )  

 

ผลที่เกิดขึ้น  

ตารางรายงานผล 

ผลที่เกิดขึ้น 
เปรียบเทียบ 

ติดตามผล บาดเจบ็ 
กอนทํา หลังทํา 

1. ศิลปะกับชีวิตที่

ปลอดภัย 

  -  นักเรียนปฏิบัติอยาง

ต้ังใจ สนุกสนาน ไดรับ

ความรูจากงานศิลปะ 

  -  นักเรียนมีความ

ภาคภูมใิจในผลงานของ

ตน คิดสรางสรรค และ

ไดแลกเปลี่ยนความคิด

กันภายในกลุม 

 

  -  นักเรียนรูจักวิเคราะห

สิ่งที่กําหนดใหเปนหัวขอ

ออกมาเปนรูปธรรมได 

-  นักเรียนไมสนใจใน

ศิลปะเพราะไมมีใจรัก

ในงานศิลปะ 

 

 

-  นักเรียนไมเชื่อมั่นวา

จะทํางานที่ไดรับ

มอบหมายไดสําเร็จ มี

ความคิดสรางสรรคแต

ไมกลาแสดงความ

คิดเห็น 

- นักเรียนทอแท มองวา

ยาก กลัวความคิดที่ได

สื่อออกมาผิดไปจาก

หวัขอ 

-  นักเรียนต้ังใจ 

สนุกสนาน ภาคภูมิใจ

ในผลงานของตน 

 

 

-  กลาแสดงออก  มี

ความเชื่อมั่น รูจักแสดง

ความเห็นอยางมีเหตุผล

อันเปนที่ยอมรับได

ภายในกลุม 

 

-  นักเรียนไดรับคําชม

และไดรับขอเสนอแนะ

จากคร ู

สังเกต 

สอบถาม 

- 



ผลที่เกิดขึ้น 
เปรียบเทียบ 

ติดตามผล บาดเจบ็ 
กอนทํา หลังทํา 

2. Walk Rally เพ่ือชีวี

ปลอดภัย 5 ฐาน 

  -  ไดรับความรวมมือ

จากทุกคน  มีความ

สามัคคีระหวางพ่ี นอง 

 

  -  นักเรียนสนุกสนาน 

ไดทํางานเปนทีมสามารถ

นําความรูที่ไดไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

-  กอนทํานั้นอาจจะ

ไมไดรับความรวมมือ

มาก อีกทั้งไมแนใจวา

จะทํางานออกมาดีมาก

นอยเพียงใด และพ่ีดูแล

นองไดไหม 

-  นักเรียนอายไมกลา

แสดงออก ปรับสภาพ

ไมถูก 

-  ไดรับความรวมมือ

จากเพ่ือนรวมงาน พ่ี

สามารถดูแลนอง ได 

และมีความสามัคคีกัน

ดวย 

 

-  นักเรียนมีความกลา

แสดงออกเกิด

ความคุนเคยกัน  รวม

สนุก นําความรูไปใชใน

การทํางานรวมกับผูอ่ืน

ไดมากข้ึน 

สังเกต  

 

 

- 

3.  ภาคกลางคืนการ

แสดง 

  -  นักเรียนกลา

แสดงออก เกิดทักษะการ

ลําดับเรื่องราวรูจักการ

วางแผนกอนการทํางาน 

-  นักเรียนบางคนไมมี

ทักษะการลําดับเรื่องราว 

ไมเขาใจ และสวนไมมี

การวางแผนกอนการ

ทํางาน 

-  นักเรียนมีทักษะและมี

การวางแผนกอนการ

ทํางานมากข้ึน 

สงัเกต 

สอบถาม 

 

 

 

- 

4.  สํารวจจุดเสี่ยง 

  -  ทําใหครู นักเรียน 

ผูปกครอง ไดมีการ

ปองกันอันตรายที่จะ

เกิดข้ึน  ไดทราบจุดเสี่ยง

จากการสาํรวจ  ลดการ

เกิดอุบัติเหตุไดสวนหนึ่ง 

 

-  ครู นักเรียน บางสวน

ไมทราบจุดเสี่ยงหรือ

มองขามจุดเสี่ยงนั้น ๆ  

-  ทําใหทราบจุดเสี่ยง 

ทุกคนมีความ

ระมัดระวังอันตรายมาก

ข้ึน 

สงัเกต 

สอบถาม 

ปฏิบัติ 

 

 

 

- 



ผลที่เกิดขึ้น 
เปรียบเทียบ 

ติดตามผล บาดเจบ็ 
กอนทํา หลังทํา 

  -  สามารถอธิบายผล

การสํารวจ หาวิธีปองกัน

แกไขปรับปรุง  นักเรียน

เขาใจที่สิ่งสาธิตใหจน

เกิดความรูและเขาใจ 

-  อธิบายไดแตขอมูลที่

ไดจะไมครบถวน  หาก

ไมสาธิตใหนักเรียนดู

นักเรียนก็จะไมเขาใจ 

-  ทําใหเราสามารถ

อธิบาย  แกไขปญหาได

ตรงตามจุดเสี่ยงและมี

ความเขาใจมากข้ัน 

สงัเกต 

สอบถาม 

ปฏิบัติ 

 

 

 

- 

 

ประเมินความสําเร็จ 

 โรงเรียนประเมินวาโครงการนี้ที่ไดทํากิจกรรมดังกลาวแลวนั้น  มีความสําเร็จอยางสมบูรณเพราะ

ไดรับความรวมมือจากทุกคนอยางเต็มที่ กิจกรรมสนุกสนาน ปลอดภัยมีความรูที่สามารถนํามาใชใน

ชีวิตประจําวันไดอีกทั้งทําใหโรงเรียนสามารถประชาสัมพันธจุดเสี่ยงหรือจุดใดที่ไมเสี่ยงไปดวยเพ่ือให

นักเรียนไดทราบ  และปองกันอันตรายใหกับนักเรียน  ตลอดจนใหนักเรียน    ครู ชวยกันดูและความ

ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกใหผูปกครองชวยครูดูแล 

 

บทเรียนที่ไดรับ 

 จะเปนโรงเรียนแกนนําของกลุม ต. ไทรยอย  และกลุมประสิทธิภาพเนินมะปราง 2 เรือ่งความ

ปลอดภัย  ภายในโรงเรียน อีกทั้งสงเสริมและใหความรูใหม ๆ  เพ่ิมข้ึน  สวนภายนอกนั้นโรงเรียนจะมี

การตรวจเยี่ยมบานของนักเรียน  สอบถามปญหา  เชน  ปญหาของเด็กที่ติดเกมสจะรูจักปองกันตนเองได

อยางไร  โดยจะพูดกับผูปกครองของนักเรียนไมใหสนุบสนุนลูกเลนเกมส  ดังกรณีของเด็กอายุ 13 ปที่

เลนเกมสเมื่อเลนแลวเกิดความครึกคะนองตองการเอาชนะเพ่ือนจึงไปหยิบปนในตูเสื้อผามายิงเพ่ือนทํา

ใหเพ่ือนเสียชีวิต   แตอยางไรก็ตามหากจะโทษที่เด็กเพียงคนเดียวไมไดตองโทษผูปกครองดวยเพราะเปน

การประมาทที่ทําใหผูอ่ืนเสียชีวิต  เปนตน 

 

ความตอเนื่อง 

 โรงเรียนจะจัดทํากิจกรรม Walk Rally  ปละ 1 ครั้ง อีกทั้งจะเชิญโรงเรียนในกลุม ต. ไทรยอย   

กลุมประสิทธิภาพเนินมะปราง 2   และผูปกครองเขารวมในกจิกรรมครัง้ตอๆ ไป  ในอนาคต  เพราะจะได

เกิดความสามัคคีกันภายในกลุม ไดรูจักการทํางานเปนทีม work มากข้ึน  มีความเปนกันเอง   กลาแสดง



ความคิดเห็นกับบุคคลในหมูมาก รวมกันแกไขปญหา ผูปกครองมีความรูเพ่ิมมากข้ึน  และชวยดูแล

สอดสองใหกับทางโรงเรียนได 

 

การประยุกต 

 ความเปนไปไดของการจัดกิจกรรม เปนไปไดแตคงจะไมไดรับความรวมมือในทุกโรงเรียน ใน

กลุม ต. ไทรยอยและกลุมประสิทธิภาพเนินมะปราง 2  ผูปกครองทุกคน  แตจะพยายามใหมีผูเขารวม

โครงการมากที่สุด   

 การนําไปประยุกตใชในโรงเรียนก็ไดนําความรูที่ไดจากวิทยากรและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิด

ข้ึนมาใชในการทํางาน  เชนการเขาขายลูกเสือที่ผานมาก็ไดใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัยในทุก ๆ

ฐาน และยังมีการแนะนํากอนนักเรียนจะปฏิบัติจริงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนหมูของลูกเสือ  เพ่ือที่จะเขารับ

การฝก 

 สวนหนวยงานอ่ืน ๆ  นั้นคงจะใชในโอกาสการจัดกีฬาสัมพันธกันภายในกลุมโดยมีการหารือและ

หาวิธีการปองกันความปลอดภัย  กันมากข้ึนเพ่ือไมใหเกิดอุบัติเหตุจากความประมาท 

 

 

 

 

 


	ผลที่เกิดขึ้น

