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         เรือ่งราวด ีๆ ในเลม่ก็มมีาใหท้กุทา่นไดอ้า่น                                        

และ ไดชื้น่ชมกนัไมข่าด ทุกเรือ่งราวแฝงไปดว้ยความ                                     

รูส้กึด ีๆ ระหวา่งกนัและกนั เพือ่น พี ่น้อง ลกูศษิย์ คร ู                                           

ลว้นแลว้แตม่อบสิง่ทีด่ ีๆ ใหก้นั ส าหรบัคร ูผูท้ีไ่ดชื้อ่วา่                                         

เป็นผูใ้หแ้ลว้คงไมม่ีอะไรนอกจากความภาคภมูใิจทีเ่ห็นลกูศษิย์                            

ทกุคนประสบความส าเร็จในดา้นการเรยีน และการใช้ชีวติประจ าวนั                

เพราะครูทกุคนหวงัเพยีงใหเ้ด็ก ๆ ไดน้ าความรูท้ีไ่ดไ้ปปรบั                                 

และประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

    กจิกรรมโครงการหลาย ๆ กจิกรรมทีมุ่ง่เน้นสรา้งคร ู                          

และนกัเรยีนไดพ้ฒันาทางดา้นการเรยีนการสอน เช่น โครงการ

วทิยาศาสตร์, โครงการเรยีนรูสู้อ่าเซียน, โครงการอา่นออกเขยีนได,้ 

โครงการคณุธรรมจรยิธรรม ฯ ซึง่ไดจ้ดัขึน้เป็นประจ าทกุปีเพือ่ให ้                   

ไดเ้กดิกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนั สรา้งสรรคแ์ละพฒันารว่มกนั  

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั  เพือ่น าไปสูก่นัพฒันาทางดา้นการศกึษา                   

ใหสู้งขึน้ 

   ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทกุคนในสงักดัถือเป็นโจทย์                   

ทีส่ าคญัทีท่กุคนตอ้งรว่มกนัหาค าตอบ และน าค าตอบทีไ่ดสู้ก่ารปฏบิตั ิ

เพือ่ใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่สงูขึน้ เพราะนั่นหมายถงึคณุภาพ                  

ของผูเ้รยีน, คณุภาพของผูส้อน ตลอดจนคณุภาพของผูท้ีด่แูล ควบคมุ 

สง่เสรมิ และสนบัสนุนดา้นการศกึษาดว้ย 

  และอกีเชน่เคย ตอ้งขอขอบคณุทกุผลงานทีส่ง่มาใหน้ะคะ                 

ทางเราจะน าลงวารสารจากใจถงึใจ...สือ่สายใยสมัพนัธ์ ทกุผลงานคะ่  

   ทา้ยน้ีก็ขอฝากกนัอีกเชน่เคย..ใครมผีลงาน แนวคดิ ด ีๆ                           

ก็สง่เรือ่งราวมาเลา่สูก่นัฟงั ที ่ งานประชาสมัพนัธ์ สพป.ฉะเชิงเทรา              

เขต ๒  ๐๓๘-๕๕๑๔๕๖ ตอ่ ๑๔  โทร. ๐๘๑-๑๕๓๒๘๕๐ 

เรื่องส าคัญในฉบับนี้ : 
สนทนาพาที ๒ 

ก๊อกน ้าเปิด-ปิดด้วยเท้า(ต่อ) ๔ 

ตดิตามและประเมินผลฯ ๗ 

“คนไทยหวัใจสีขาว                    

รว่มตา้นยาเสพตดิ” 

๙ 

ผูใ้หญใ่จด ี ๑๐ 

รางวลัสถานศกึษา

ปลอดภยัระดบัภาค 

๑๒ 

เมา้ทก์ระจาย... ๑๖ 

เรือ่งเลา่ ชาวตรวจสอบ ๑๘ 

จากใจถึงใจ...สื่อสายใยสัมพันธ์ 
ปีที่  ๙  ฉบับที่  ๔๑ 
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 ๖ 
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 ๑ 

 ๑. 
 ๕๙-๖๒ 

 ๕๙ 

 ๖๐  ๒. 

 ๓.  ๖๑ 

 

นางช่อฟ้า  มหาวินิจฉยัมนตรี  นายกเหล่ากาชาด จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบทุนการศึกษา   ใหก้บันกัเรียน                           
โรงเรียนบา้นคลองอุดม และโรงเรียนบา้นหว้ยน ้าใส อ าเภอสนามชยัเขต   จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

           มลูนิธมิติซูบชิ ิ อเีล็คทรคิไทยรว่มกบับรษิทัใน

เครือ รว่มออกคา่ยอาสาพฒันาโรงเรียนวดัแหลมไผศ่รี         

(รฐัราษฎร์สามคัค)ีมกีารจดักจิกรรมทาสอีาคารเรียน 

มอบสือ่การเรียนการสอนจดัภมูทิศัน์โดยรอบให้

สวยงามเพือ่เตรียมพรอ้มส าหรบัการเปิดภาคเรียนปี

การศกึษา ๒๕๕๖  

วนัที ่๔ มถุินายน ๒๕๕๖  นายพรหมกฤต มว่งมงคล  

นายอ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอสนามชยัเขต และทีม่ผีูม้จีติ

ศรทัธา ทัง้ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ในเขตอ าเภอสนามชยัเขต ที่

ร่วมสละทรพัยส์่วนตวัเพือ่เป็นทุนการศกึษา และให้

ความส าคญักบัการศกึษา เพือ่จะร่วมกนัสรา้งสรรค ์พฒันา

เดก็ทีย่ากจนไดม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ต่อไป 

             วนัที ่๑๙ ม.ิย.๕๖ บรษิทั แอลเอ็ม

จีประกนัภยั สาขาพนมสารคาม โดยนายก

ทะนงศกัดิ ์จามกิรณ์และคณะ รว่มเล้ียง

อาหารกลางวนัและมอบหนงัสอื พรอ้ม

อปุกรณ์การเรียนใหก้บันกัเรียนโรงเรียน

บา้นโป่งตาสา  

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจด ี



๑๑ 

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 

คณะอิซูซุ คาราวานสญัจร จากสระแก้ว อรญัประเทศ                   
และฉะเชิงเทรา ประมาณ 150คน ได้น าคาราวาน แวะพักที่          
รร.วดัศรีสตุาราม มอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องกีฬา                
พร้อมน ามอบเงินเพ่ือใช้จ่ายในการศึกษาให้โรงเรียน                        
เป็นจ านวนเงิน10,000 บาท ผ.อ อัฐพล มาลัย และคณะครู 
นักเรียน ให้การต้อนรบั ในวนัที่  18 พฤษภาคม 2556  

วนัที่ 19 มิ.ย.56 บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย สาขาพนม
สารคาม โดยนายกทนงศกัดิ์ จามิกรณ์และคณะ ร่วม
เล้ียงอาหารกลางวัน และมอบหนังสือ พร้อมอุปกรณ์
การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรยีน  บ้านโป่งตาสา 

คุณณชัรียา พันธุ์หรั่ง ผู้จดัการฝ่ายบุคคล บริษัท             
ไทยพาราไซลีน (บริษทั ในเครือไทยออยส์)พร้อมพนักงาน 
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศิษย์เก่า
โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์บริจาคเงินสมทบ                
สร้างห้องน้ าขนาด  4 ห้อง จ านวน 1  หลัง คิดมูลค่า
เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท ให้โรงเรียน                     
หนองปรือประชาสรรค์  โดยนายสมพร  ปิ่นแก้ว  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนางสาว
กองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อ านวยการโรงเรียน                 
หนองปรือประชาสรรค์ คณะครูและนักเรียน รับมอบ               
เมื่อวันที่ 18  พ.ค. 2556 ที่ผ่านมา 
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โรงเรยีนวดัเสม็ดเหนือ สพป.ฉะเชงิเทรา เขต 2                        
รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภยั ระดบัภาค 

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือสร้าง

วัฒนธรรม เคารพกฎจราจร แก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ส่งผล

รับรางวัลสถานศึกษารวมใจ สร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัย ในการใช้

รถใช้ถนน 

 นายชัยวัฒน์  พุทธรักษา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสมด็เหนอื 
เปิดเผยถึงรางวัลสถานศึกษารวมใจ                
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน ระดับภาค ท่ีได้รับว่า โรงเรียนวัด
เสมด็เหนือได้รับการคัดเลือกจากจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  เข้าร่วมประกวดสถานศึกษา
รวมใจ  สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย                
ในการใช้รถใช้ถนน  ซึ่งเดิมทีโรงเรยีนวัด
เสมด็เหนือเกดิอุบัติเหตุบ่อย เนื่องจาก
ตั้งอยู่ในเขตชุมชน โรงเรยีนจึงได้แก้ไข
ปัญหาโดยมอบหมายให้ครู ท าวิจยัร่วมกับ
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ                
ใช้ถนน และเริ่มด าเนินกิจกรรมภายใน

โรงเรยีน โดยจดัท ายุทธศาสตร์                     
ให้ครอบคลุม 5 เสาหลักแห่งความ
ปลอดภัย ได้แก่  การบริหารจัดการ                 
ถนนปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัย ผู้ใช้
รถใช้ถนนปลอดภัย และการตอบสนอง
ภายหลังเกิดเหตุ ซึ่งสามารถลดอบุัติเหตุ
ทางถนน ได้เกือบ 100 % 

 ด้านนางทิพดี  มาวิน ครูโรงเรียน
วัดเสมด็เหนือ  ได้กล่าวเพิ่มเตมิว่า ตน
ได้รับมอบหมายจาก ผอ.โรงเรยีนให้เข้า
ร่วมประชุมโรงเรียนเกณฑ์อันตรายจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จากนั้นได้ร่วมท าวิจยักับ
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน และได้รับการสนับสนุนจากบริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ  ให้การ
สนับสนุนหมวกกันน๊อค  งบประมาณใน
การจัดท าสัญลักษณ์จราจรภายในโรงเรยีน  
รวมถึงการพานักเรียนไปศึกษาดูงาน
โรงเรยีนที่ประสบความส าเร็จในการจัด
สถานศึกษาปลอดภัย  นอกจากน้ียังได้
ประสานไปยังงานจราจร ของสภ.บางคล้า 
อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา มาอบรมลูกเสือ

จราจรพร้อมทั้งให้ความรู้ ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกับกฎจราจร “โดยในขณะนี ้โรงเรียน
จะมีลูกเสือจราจร คอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับเด็กนกัเรียน
และผูป้กครองในช่วงก่อนและหลงัเลิก
เรียน” นางทิพดี กล่าว  

 นายเชิงชาย  แซ่โอ่ว  อายุ 15 ปี 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประธานสภา
นักเรียนโรงเรียนวดัเสม็ดเหนือ เปดิเผยวา่ 
ตนรู้สึกดีใจและภูมิใจกับรางวัลที่โรงเรียน
ได้รับในครั้งนี้  เนื่องจากสภานักเรยีนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขับข่ี
รถจักรยานยนต์ของนักเรียนและผูป้กครอง 
ที่ไม่นิยมสวมหมวกกันน๊อค  สภานักเรียน
จึงได้ด าเนินการประชาสมัพันธ์การใช้รถใช้
ถนนท่ีถูกต้องตามกฎจราจร แก่นกัเรียนใน
โรงเรยีนพร้อมท้ังขยายผลไปสูผู่้ปกครอง
และชุมชน โดยก่อนซ้อนท้ายรถจกัรยนต์
ของผู้ปกครองน้องๆนักเรียนก็จะพูดว่า 
“คุณพ่อ คุณแม่ สวมหมวกกันน๊อค                     
ด้วยนะครบั” นายเชิงชายกล่าวท้ายสุด 

กจิกรรมทีด่ าเนินการ 



๑๓ 

ความส าคัญของผลงานหรอืนวัตกรรมที่น าเสนอ 
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์) 

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒/๒ หมู่ ๑ ต าบลเสม็ดเหนือ  อ าเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา เปิดท าการสอน  ๓ ระดับ 
ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีนักเรียนท้ังสิ้น  จ านวน ๓๒๐ คน  ครู ๑๗ 
คน ประชากรและผู้ปกครองในต าบลส่วนใหญ่มี
อาชีพรับจ้าง  รายได้ต่ า  เนื่องจากมีการศึกษาน้อย
และเป็นคนท่ีย้ายถิ่นฐานมาจากภาคอื่นๆ เพื่อมา
รับจ้างรายวันเป็นจ านวนมาก  เป็นครอบครัวเดี่ยว 
ขาดการดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ท าให้เกิดปัญหา
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของการมีวินัย 
โดยเฉพาะด้านวินัยจราจร  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
อุบัติเหตุการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน  เกิดการ
สูญเสีย  บาดเจ็บเป็นจ านวนมาก 

โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์) ได้
เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนของนักเรียน  ซึ่งจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ของนักเรียน  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔  มีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นทุกปีและส่วนใหญ่มีสาเหตุมา
จากการขาดจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนน พฤติกรรม
ของการขับขี่  ความรู้ด้านกฎจราจร  ปัจจัยด้านรถ
และยานพาหนะ  ทางโรงเรียนจึงเน้นการป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมิให้เกิดขึ้นหรือเกิดน้อย
ท่ีสุด  จึงได้จัดท าโครงการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยใส่ใจด้านจราจรจากปีการศึกษา  ๒๕๕๔  
ถึงปัจจุบัน 

 
จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 

 ๒.๑  เพื่อปลูกจิตส านึกพฤติกรรมการใช้รถใช้
ถนนที่ปลอดภัยของนักเรียน 
 ๒.๒  เพื่ อลดอัตราการเกิดอุบัติ เหตุของ
นักเรียน 
 ๒.๓  เพื่อเป็นต้นแบบ (น าร่อง) ในการสร้าง
นวัตกรรมด้านการด าเนินการป้องกันและแก้ไข  การ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยนักเรียนและภาคีท่ี

เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ีมีส่วนร่วม 
 ๒.๔  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  ผู้ใช้เส้นทาง
จราจรเกิดพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 
 ๒.๕  เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน       ใน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต ๒ 

ระบุกระบวนการ หรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ด าเนินการให้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์มาตรฐาน
ด้านความ  ปลอดภัยดังนี้ 
 ๓.๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้มาตรการ
ความปลอดภัย ได้แก่  
  (๑)  การบังคับใช้มาตรการความ
ปลอดภัย อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือน
จนถึงการลงโทษ 
  (๒)  การจัดประชุมเรื่องมาตรการความ
ปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ แก่ผู้ใช้
รถใช้ถนนในเขตโรงเรียน 
  (๓)  ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับ
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนในโรงเรียน 
  (๔)  การจัดให้ลูกเสือเนตรนารี จราจร  
อ านวยความสะดวกประจ าจุดหรือบริเวณพื้นท่ี ท่ีมี
ปัญหาการจราจร 
 ๓.๒  ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้และมีส่วนร่วม (Education Public rela-
tion & Participation) ได้แก่  
  (๑)  ปลูกจิตส านึกด้านความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน   
  (๒)  การอบรมให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยทางถนนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง  
  (๓)  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ เผยแพร่  
  (๔)  การจัดประชาคม ๓ กลุ่ม กลุ่มครู 
นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
ในโรงเรียนเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ 
  (๕)  จัดกิจกรรมรณรงค์อุบัติเหตุใน
ชุมชนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

ชื่อผลงาน โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ใส่ใจด้านจราจร 

ผู้เสนอผลงาน นางสาวทิพดี  มาวิน       โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์)  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 



๑๔ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

๓.๓   ยุทธศาสตร์ด้านติดตั้งเครือ่งหมายจราจร ได้แก่  
 (๑)  การจัดท าป้ายสัญญาลักษณ์จราจร 
  (๒)  การส ารวจจุดเสี่ยงต่อการเกดิ

อุบัติเหตุบนเส้นทางจราจรในโรงเรียนและบรเิวณรอบ
นอกโรงเรียน 

  (๓)  การประสานความร่วมมือหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการจราจร  เพื่อด าเนินการปรบัปรงุ/แก้ไข
จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยอาศัยความร่วมมือจาก
ชุมชน 

๓.๔  ยุทธศาสตร์ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ได้แก่  

  (๑)  การฝึกอบรมนักเรียนในปฐมพยาบาล
ผู้ประสบอุบัติเหตุ 

๓.๕  ยุทธศาสตร์ด้านการติดตามและประเมินผล
และสารสนเทศ (Monitoring & Evaluating & Infor-
mation) ได้แก่  

  (๑)  การจัดระบบฐานข้อมูลพฤตกิรรมการขับขีป่ลอดภัย  ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บ  เสียชีวิต ในช่วงเวลากอ่น
และหลังจัดท าโครงการ  

  (๒)  การจัดตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลโครงการ 
๓.๖  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของชมุชน (Cooperative & Strength Community) ได้แก่  
  (๑)  การก าหนดให้ชุมชนโดยองค์การบรหิารส่วนต าบลเสม็ดเหนอืสร้างมาตรการควบคุมผู้ใช้รถใชถ้นนของชุมชน  

๔.  ผลจากการด าเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ 
๔.๑  ผลที่เกิดกับนักเรียน 
  ๑. นักเรียนมีจิตส านึกและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยของนักเรียนและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน 
  ๒. นักเรียนเป็นผู้น าในการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์มาตรฐานด้านความปลอดภัย 
  ๓. นักเรียนมีพื้นฐานด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุในเบือ้งต้นได้ 
  ๔. นักเรียนมีความรู้กฎ วินัยจราจรและสามารถปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือเนตรนารีจราจร     อ านวยความสะดวกประจ าจุด

หรือบรเิวณพืน้ที่ที่มีปัญหาการจราจร 
๔.๒  ผลที่เกิดกับโรงเรียน  
 ๑. โรงเรียนมีนวัตกรรมด้านการด าเนินการป้องกันและแกไ้ขการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยนักเรียนและภาคีที่เกี่ยวข้องในระดับ

พื้นที่มีส่วนร่วมแบบย่ังยืน 
๒. โรงเรียนมีภาพความส าเร็จจากผลการปฏิบัติงาน 

 ๓. โรงเรียนเป็นต้นแบบ (น าร่อง) ในการสร้างนวัตกรรมด้านการด าเนินการปอ้งกนัและแก้ไขการเกดิอุบัติเหตุทางถนน โดย
นักเรียนและภาคีที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่มีส่วนร่วม 

 ๔. เป็นต้นแบบโรงเรียนต่างๆ ในการศึกษาดูงาน
โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดีประจ า
ต าบล และโรงเรียนที่จะด าเนินการด้านความปลอดภัย
ทางถนน 

๔.๓  ผลที่เกิดกับคร ู
๑. ครู มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ด าเนินงานโครงการและกิจกรรม ให้มีความ 
ย่ังยืนเพื่อให้เกิดภาพความส าเร็จที่ชัดเจน 



๔.๔  ผลที่เกิดกับชุมชน 

๑. ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจ ให้ความ

ร่วมมือ มีเจตคติท่ีดีต่อการด าเนินงาน 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของ

รัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ  มีเจตคติ 

ที่ดีต่อการด าเนินงานโรงเรียนในฝัน ให้ความ

ร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน

และความยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน 

๕.  ปัจจัยความส าเร็จ 

๕.๑  ผู้บริหารสถานศึกษา  ให้ความส าคัญของปัญหา

ที่เกิดขึ้นด้านการจราจรในโรงเรียนและความปลอดภัยของ

นักเรียน ให้ค าปรึกษา สนับสนุนในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือ

พัฒนาไปสู่ผู้เรียนและโรงเรียน 

๕.๒  องค์กรของรัฐและเอกชน  องค์การบริหารส่วน

ต าบลเสม็ดเหนือ  โรงพยาบาลบางคล้า   

สถานีต ารวจภูธรบางคล้า บริษัทกลางคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดฉะเชิงเทรา  ส านักงานขนส่ง

จังหวัดฉะเชิงเทรา  บริษัทสมชัยท่าข้ามฉะเชิงเทรา  

โรงเรียนสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  ให้ค าแนะน า 

ให้ความรู้ด้านการจราจร  การปฐมพยาบาลและ

ด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน    จนเกิด

ภาพความส าเร็จ 

๕.๓  ชุมชนและผู้ปกครองให้การสนับสนุนร่วมมือใน

การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับข่ี 

รถจักรยานยนต์  จักรยานและปฏิบัติตามมาตรการด้าน

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายในสถานศึกษาและใน

ชุมชนอย่างเคร่งครัด 

๕.๔  คณะครูและบุคลากร  ให้ความร่วมมือ  

สนับสนุนและปฏิบัติตามมาตรการด้าน 

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายในสถานศึกษา

และในชุมชนอย่างเคร่งครัด 

๕.๕  นักเรียนให้ความร่วมมือในการด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์มาตรการด้านความปลอดภัย  แก้ไข ปรับปรุง

และร่วมกันพัฒนา 

บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned )    

จากการจัดท าโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยใส่ใจด้านจราจร  โดยใช้ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนา
การนิยม หรือวิวัฒนาการนิยม (Progressivism) ซึ่งเน้นให้
นักเรียนเป็นบุคคลที่มีทักษะพร้อมที่ปฏิบัติงานได้  ครูนั้นเป็น
ผู้น าทางในด้านการทดลองและวิจัย หลักสูตรเป็นเนื้อหา
สาระที่เก่ียวกับประสบการณ์ต่าง ๆ ของสังคม เช่น ปัญหา
ของสังคม รวมทั้งแนวทางที่จะแก้ปัญหานั้น ๆ  ให้ความ
สนใจอย่างมากต่อการ “ปฏิบัติ” หรือ “การลงมือกระท า” 
เน้น “การคิด” หลักท่ีส าคัญของปรัชญานี้ก็คือ “การน า
ความคิดให้ไปสู่การกระท า”  เพราะเห็นว่าล าพังแต่เพียงการ
คิดไม่เพียงพอ 

ต่อการด ารงชีวิต  การด ารงชีวิตที่ดีต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการคิดท่ีดีและการกระท าที่เหมาะสม  

ซึ่งนักเรียนได้ด าเนินการแก้ปัญหาความปลอดภัย
ด้านจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.  การเผยแพร่ผลงาน/การได้รับการยอมรับ/รางวัล

ที่ได้รับ 

- โรงเรียนเข้าร่วมน าเสนอผลงานกับงานการประชุม

ประจ าปี ๒๕๕๕ ของบริษัทกลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจาก

รถจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีทุกตัวแทนบริษัท โรงเรียนทั่ว

ประเทศเข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการด าเนินงาน

ตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใส่ใจด้าน

จราจร 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนน ให้กับ

โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย 

 

๑๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 



ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒   ๑๖ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒   ๑๖ 



๑๗ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 



  ทุกคนก าลังสาละวนท า

ความสะอาดกันยกใหญ่ บ้างก็

กวาดพื้น บ้างก็เช็ดถู บ้างก็ปีน

ป่าย เพ่ือกวาดยักไย่ และบ้างก็

ตัดหญ้าอยู่กลางสนาม เป็นต้น 

ตามที่ท่านผู้อ านวยการโรงเรียน

ได้สั่งให้คณะครูมาช่วยกันท า

ความสะอาด เพราะใกล้จะเปิด

เทอมแล้ว พอเปิดเทอมมา

นักเรียนจะได้เรียนกันได้เลย ซึ่ง

ทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาให้

นโยบายต้องมีการเตรียมความ

พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อเปิด

ภาคเรียนทุกโรงเรียนต้องพร้อม

จัดการเรียนการสอน นอกจากมี

คณะครูแล้วยังมีนักเรียนทั้งหญิง

ชายมาช่วยกันท าความสะอาด

ด้วยความเต็มใจ เสียงหัวเราะละ

คนทั้งเล่นทั้งท างาน ท าให้

บรรยากาศการท าความสะอาด

สนุกสนานเรื่อยไปตั้งแต่ตอนสาย 

ๆ จวบจนตะวันคล้อยลงต่ า 

 ครูออม ครูสอน ป.๑ 
เดินมาห้อง ป.๖ เห็นครูสตางค์
ก าลังอ่านหนังสืออยู่จึงเอ่ยขึ้นว่า 
“พี่สตางค์ก าลังอ่านอะไรอยู่ค่ะ?” 
ครูสตางค์เงยหน้าขึ้นมาเห็นครู
ออมจึงตอบกลับไปว่า “อ๋อ! พ่ี
ก าลังอ่านหนังสือที่ท่าน ผอ. เอา
มาจากสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
ค่ะ” ครูออมยังสงสัยจึงถาม
กลับไปว่า “เป็นหนังสืออะไรค่ะ” 
ครูสตางค์ตอบ “เป็นหนังสือแนว

ทางการด าเนินงานตามนโยบาย
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน 

จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานค่ะ” ครู
ออมถามต่อ “แล้วเขาว่าอย่างไร
หรือค่ะ” ครูสตางค์ตอบ “เป็น
หนังสือที่ชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับ
เงินที่โรงเรียนจะต้องด าเนินการ
เพ่ือการศึกษาของนักเรียน เช่น 
เงินค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เงินรายหัว
และเงินปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน เป็นต้น” ครู
สตางค์อธิบายต่อว่า “เงินแต่ละ
ตัวเขาอธิบายมาละเอียดว่าเขา
จัดสรรกันอย่างไร เงินแต่ละตัวมี
วัตถุประสงค์ แนวทางการใช้จ่าย
อย่างไร และวิธีด าเนินงานส าหรับ
เงินแต่ละตัว เช่น เงินค่าหนังสือ
ต้องจัดซื้อหนังสือตามที่ก าหนด 
เงินค่าอุปกรณ์การเรียนกับค่า
เครื่องแบบนักเรียนต้องจ่ายเป็น
เงินสดให้นักเรียนโดยตรง ส่วน
เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็
เป็นเงินที่พวกเราเคยพานักเรียน
ไปเที่ยวกัน ที่ส าคัญเงินทุกตัวใช้
ตรงตามชื่อของเงิน แต่กรณีเงิน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจนสามารถใช้จ่ายได้ถึง ๔ 
เรื่อง คือ ๑. ใช้เป็นค่าหนังสือและ
อุปกรณ์การเรียน ๒. ใช้เป็นค่า
เสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกาย
นักเรียน ๓. ใช้เป็นค่าอาหาร
กลางวัน และ ๔. ใช้เป็นค่าพาหนะเ 
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๑๘ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

ในการเดินทาง และอีกตัวหนึ่ง
คือเงินรายหัวเป็นเงินที่
โรงเรียนสามารถใช้จ่ายอะไรก็
ได้เพ่ือการ 

เรียนการสอน แต่รายการนี้เขา
ให้โรงเรียนต้องจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีนี้ผ่าน
คณะกรรมการสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบด้วย” ครูสตางค์
เห็นครูออมใจตั้งใจฟัง จึงพูด
ต่อว่า “พี่ต้ังใจจะเอาหนังสือ
เล่มนี้กลับบ้านไปอ่านอย่าง
ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง” ครูออม
พูด “ที่จริงออมก็ตั้งใจจะมา
ชวนพี่สตางค์กลับบ้านแล้ว
เหมือนกัน เพราะบ่ายมากแล้ว
คนอื่น ๆ เขาก็ทยอยกลับกัน
แล้วพรุ่งนี้ค่อยมากันใหม่” ครู
สตางค์ตอบ “ไปกันซิค่ะ พ่ีก็
เก็บของเสร็จแล้ว” แล้วทั้งสอง
คนก็พากันเดินออกจาก
โรงเรียนไป ผ่านสนามหญ้าที่
ถูกตัดเสร็จเรียบร้อยรอ
นักเรียนที่จะมาว่ิงเล่นกัน 
แสงแดดอ่อนแรงลงทีละน้อย 
ทีละน้อย ทุกสิ่งในโรงเรียน

       มะลิ  ลือตระกูลประวติั 



                   นายเสริมปัญญา  เทียมวนั  ผอ.สพป.ฉะเชงิเทรา เขต ๒   เป็นประธานในพธิเีปิดการฝึกอบรม

ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื สามญัและสามญัรุน่ใหญ่ จดัขึน้ ๒ รุน่ระหว่างวนัที ่๒๔ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖                   

ณ ค่ายลกูเสอืชัว่คราวโรงเรยีนสว่างศรทัธาธรรมสถาน ต.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา ไดร้บัการสนบัสนุน

ดา้นสถานทีฝึ่กอบรมจากโรงเรยีนสว่างศรทัธาธรรมสถาน ส าหรบัวทิยากรไดร้บัความรว่มมอืจากขา้ราชการบ านาญ 

ผูบ้รหิาร คณะคร ูและบุคลากรในสงักดัส านกังานลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต ๒ และต่างสงักดั  

                   การจดัฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื วชิาผูก้ ากบัลกูเสอืสามญัและสามญัรุน่ใหญ่   ขัน้ความรูช้ ัน้สงู            

ในครัง้นี้  โดยความตระหนักถงึความส าคญัและประโยชน์ในกจิกรรมลกูเสอืของส านกังานลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ฉะเชงิเทราเขต๒ ชมรมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื ยวุกาชาด ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต ๒ ทีส่่งผลต่อการ

พฒันาเดก็  และเยาวชนจงึไดด้ าเนินการจดัฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื วชิาผูก้ ากบัลกูเสอืสามญั และสามญัรุน่ใหญ่ 

ขัน้ความรูช้ ัน้สงู เพื่อใหค้รแูละบุคลากรทางการศกึษาไดเ้พิม่พนู ความรู ้   

ทกัษะและประสบการณ์ในการฝึกอบรมครัง้นี้  

ไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสม 

และถูกตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อเยาวชนตาม

จดุมุง่หมายและอุดมการณ์ของลกูเสอื และใหผู้้

เขา้ฝึกอบรมมวีุฒทิางลกูเสอืสงูขึน้ ต่อไป 



 

รอบรั้วลกูเสือ  

 


