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หน้า  ก 

จังหวัดสกลนคร มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีสูงมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความส าคัญ
มากอย่างหนึ่งของจังหวัด เนื่องจากอุบัติเหตุเหล่านี้ส่งผลท าให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและพิการเพ่ิมมาก
ขึ้น ยังความสูญเสียต่อทั้งจ านวนประชากรและระบบเศรษฐกิจจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เสียชีวิต     
ในกลุ่มเด็ก นักเรียนและนักศึกษา นับจากระดับชั้นปฐมวัย ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา     
ซึ่งจะเติบโต เป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต จากรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พบว่าในปี พ.ศ. 2563 เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 11,840 ครั้ง       
มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 2,382 คน และมีผู้เสียชีวิต 270 ราย ในจ านวนผู้เสียชีวิตนี้ เป็นกลุ่มเด็กและ
เยาวชน อายุ 10 - 24 ปี จ านวนมากถึง 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 29 และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

เพ่ือเป็นการป้องกัน บรรเทาหรือลดจ านวนอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลง ศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร โดยผู้บริหารจังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย          
จึงเห็นชอบจัดท าหลักสูตรค่ายอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร "ทักษะคิด 
พิชิตอุบัติเหตุทางถนน" ระดับมัธยมศึกษาฉบับนี้ เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
ถนนโดยใช้วิธีการอบรมปลูกฝังวินัยจราจรให้เกิดองค์ความรู้ส าหรับเด็ก นักเรียนและเยาวชนระดับ
มัธยมศึกษา รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัตเิหตุในเขตพืน้ที่สกลนคร  
“ทักษะคิด พิชิตอุบตัิเหตุทางถนน” 

 ระดับ ประถมศึกษา 
 

ความเป็นมาของหลักสูตร 
 ปัจจุบันเด็กและเยาชนจ านวนมาก  มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปยังสถานศึกษาด้วยตนเอง     
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเดินทางดัวยการขับข่ีรถ  การโดยสารประจ าทาง หรือขับข่ีรถจักรยานยนต์ ซึ่งล้วน
แต่มีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนทั้งสิ้น  และการเดินทางที่มีความนิยมมากและเป็นสาเหตุส าคัญของการ
เกิดอุบัติเหตุสูงสุด  ก็คือขับข่ีหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  จากการรายงานสถาการณ์อุบัตอิเหตุทางถนน 
พบว่า สถิติการเสียชีวิตเกิดจากอุบัติเหตุแยกตามประเภทของรถ เกิดจากรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80    
ซึ่งอยู่ในวัยเด็กและเยาวชน ถึงร้อยละ 15  และข้อมูลรายงานของจังหวัดสกลนคร  มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในแต่ละปีสูงมาก    เป็นปัญหาของจังหวัดเนื่องจาก มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและพิการเพ่ิมขึ้นทุกปี  
โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตในกลุ่มเด็ก  นักเรียน  นักศึกษา  ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา  ซึ่งจะเติบโต
เป็นก าลังที่ส าคัญของประเทศในอนาคต จากการรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ของกลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมบูรณาการจัดท าหลักสูตร ๓ ฐานแล้วพบว่าในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดอุบัติเหตุ ๑๑,๘๔๐  ครั้ง  มีผู้บาดเจ็บ ๒,๓๘๒  คน และผู้เสียชีวิต ๒๗๐  ราย  เป็นกลุ่ม
เด็กและเยาวชน  อายุ  ๑๐ - ๒๔  ปี  จ านวน  ๗๗  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๒๙ และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่เด็ก  เยาวชน  นักเรียน  
นักศึกษา  รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร      
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญที่สุดคือ  เด็กและเยาชน รวมถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวัย       
ต้องได้รับความรู้ความเข้าใจ ปลูกจิตส านึกความปลอดภัยให้เหมาะสมกับวัย โดยผ่านการเข้าถึงกลุ่มเด็ก
และเยาวชนตั้งแต่วัยเด็ก และเยาชนในหลาย ๆ ช่องทาง ซึ่งการสร้างวินัยและการมีทักษะการคิดเป็นหัวใจ
ส าคัญที่จะช่วยสร้างเด็กให้รู้จักเคารพกฎจราจร มีวินัยในการขับขี่  ประกอบกับการมีทักษะการคิด  รู้จัก
แยกแยะสิ่งที่ควรท า ไม่ควรท า  รู้จักคิดวิเคราะห์ถึงเหตุและผลของการขับขี่อย่างปลอดภัยและความเสี่ยง
ของการขับขี่  จะช่วยให้เด็ก และเยาชนตลอดจนประชาชนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีจิตส านึกในการ  
ใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย เป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 เพ่ือเป็นการป้องกัน บรรเทาหรือลดจ านวนอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลง ศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร โดยผู้บริหารจังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย            
จึงเห็นชอบจัดท าหลักสูตรป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร "ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุ 
ทางถนน" เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนโดยใช้วิธีการอบรมปลูกฝังวินัยจราจร  
ให้เกิดองค์ความรู้ส าหรับเด็ก นักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งนักศึกษาและประชาชน                  
ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  
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หลักการของหลักสูตร 
    หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพ้ืนที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” 
ระดับปฐมวัย มุ่งเน้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของความปลอดภัยทางถนน  เป็นกิจกรรมและมวล
ประสบการณ์  ปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเด็กตั้งแต่เยาว์วัย  สร้างวินัยที่ดี  ฝึกให้เด็กมีทักษะการคิด น าไปสู่
การปฏิบัติ  สร้างความปลอดภัยในชีวิต โดยมีหลักการ  ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการขับข่ี  วินัยจราจร  และกฎจราจร  
 2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีวินัย 
ตระหนักถึงความส าคัญ ความปลอดภัยในการขับขี่  และแสดงออกอย่างถูกต้อง 
 

ความมุ่งหมายของหลักสูตร 
 1.  เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย วินัยในการขับขี่  และกฎจราจร ให้แก่
ผู้เรียน 
 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันอุบัติเหตุ 
 

โครงสร้างของหลักสูตร 
     การจัดกิจกรรมในหลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพ้ืนที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิต
อุบัติเหตุทางถนน” ระดับปฐมวัย  สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คุณลักษณะที่           
พึงประสงค์ และสภาพที่พึงประสงค์  ในกิจกรรมการเคลื่อนไหว  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรม
สร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี (เล่นตามมุม)  กิจกรรมกลางแจ้ง  และกิจกรรมเกมการศึกษา  ดังนี้ 

 
โครงสร้างหลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน  

ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3  
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ ชั่วโมง 

1 กฎจราจรทางบก 1. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎจราจรทางบก เพ่ือ
การใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 
2. ปฏิบัติตนตาม
สัญญาณ 
จราจร และ
เครื่องหมายจราจร 
 

กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การจราจรทางบก 
1. ชนิดของสัญญาณจราจร 
- สัญญาณไฟจราจร 
- สัญญาณมือ 
2. ชนิดประเภทของ
เครื่องหมายจราจร 
- บนไหล่ทาง 
 

2 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ ชั่วโมง 

2 ความปลอดภัยในการ 
ใช้ถนน 

1. ปฏิบัติตนในการ
เดินเท้าบนถนน
สาธารณะ และการ
ข้ามถนนที่ปลอดภัยใน
สถานการณ์ 
ต่าง ๆ 
2. วิเคราะห์
สถานการณ์ในการเดิน
เท้าบนถนนสาธารณะ 
 

ความปลอดภัยในการใช้ถนน 
1. การเดินเท้าบนถนน 
-ถนนที่มีทางเท้าหรือฟุตบาท 
-ถนนที่ไม่มีทางเท้าหรือ
ฟุตบาท 
2. การข้ามถนนอย่าง
ปลอดภัย 
- การประเมินสถานการณ์ที่ 
ปลอดภัย 

2 

3 การโดยสารรถอย่าง 
ปลอดภัย 

1. บอกวิธีการที่
ปลอดภัยในการ
โดยสารรถจักรยาน รถ
จักยานยนต์และ
รถยนต์ 
2. บอกวิธีการที่
ปลอดภัยในการ
โดยสารระบบขนส่ง
ธารณะ 

การโดยสารรถอย่าง
ปลอดภัย 
- การโดยสารรถจักรยาน 
- การโดยสาร
รถจักรยานยนต์ 
การโดยสารระบบขนส่ง
สาธารณะ 
- การโดยสารรถยนต์ 
- การปฏิบัติตนเมื่อโดยสาร
รถประจ าทาง 

 

4 มารยาทในการขับขี่ 
รถจักรยาน  
 

1. มีความรู้ ความ
เข้าใจในการขับขี่
รถจักรยาน  
อย่างปลอดภัย 
2. ปฏิบัติตนเพื่อความ 
ปลอดภัยในการขับข่ี 
รถจักรยาน  

มารยาทในการขับขี่
รถจักรยาน 
- การขับขี่รถจักรยาน 
- อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย
ในการขี่รถจักรยาน 
 

2 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ ชั่วโมง 

5 ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ 
การเกิดอุบัติเหตุ 
จราจร และการขอความ 
ช่วยเหลือ 

1. วิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุจราจร 
2. แสดงวิธีขอความ 
ช่วยเหลือจากอุบัติเหตุ
ใช้ 
รถจักรยาน และการ
เดินเท้าบนถนน
สาธารณะ 

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิด 
อุบัติเหตุจราจร 
1. ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากคน 
- ขับรถเร็วเกินกว่าที่
กฎหมาย 
ก าหนด 
- การตดัหน้ากระชั้นชิด 
- การเมาแล้วขับ 
- การแซงรถผิดกฎหมาย 
2. วิธีปฏิบัติตนเพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากอุบัติเหตุใช้
รถจักรยาน และการเดิน 
เท้าบนถนนสาธารณะ 

2 

 
การจัดการเรียนรู ้

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพ้ืนที่สกลนคร ทักษะคิด พิชิต
อุบัติเหตุทางถนนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้     
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยสามารถเลือกใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ดังนี้ 

1. การบรรยาย 
2. การอธิบาย 
3. การสาธิต 
4. การใช้ค าถาม 
5. กระบวนการกลุ่ม 
6. กระบวนการแก้ปัญหา 
7. การแสดงบทบาทสมมุติ 
8. การเรียนรู้จากสถานการณ์ 
9. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

โครงสร้างหลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน  
ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ ชั่วโมง 

1  เรียนรู้เรื่อง
กฎหมาย
จราจร 
 

1. ปฏิบัติตนตาม
สัญลักษณ์ ป้ายจราจร 
สัญญาณและ  
เครื่องหมายจราจรทางบก  
2. ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ  
การจราจรทางบกเพ่ือการ
ใช้รถ ใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจร
ทางบก  
1. ชนิดของสัญญาณจราจร  

- สัญญาณไฟ  
- สัญญาณมือ  
- สัญญาณนกหวีด  

2. ชนิดประเภทของเครื่องหมาย
จราจร  

      - บนไหล่ทาง  
- บนพื้นทางและขอบทาง  

3. เครื่องหมายจราจรบนทาง
หลวง - ป้ายบังคับ  

- ป้ายเตือน  
- ป้ายแนะน า  
- เส้นแสดงช่องจราจร  

2 

2  ความปลอดภัย
ใส่ใจการใช้
ถนน 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ใน
การ เดินเท้าบนถนนและ
การข้าม ถนนที่ปลอดภัย  
2. ปฏิบัติตนในการเดิน
เท้าบน ถนนและการข้าม
ถนนที ่ 
ปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง 

ๆ  

ความปลอดภัยในการใช้ถนน  
1. การเดินเท้าบนถนน  

- ถนนที่มีทางเท้าหรือฟุตบาท  
- ถนนที่ไม่มีทางเท้าหรือ
ฟุตบาท  - การเดินถนนในที่
มืดไม่มีแสงสว่าง ที่เพียงพอ  
- การเดินเป็นกลุ่ม  

- การเล่นกีฬาหรือกิจกรรม 
ใด ๆ บน ท้องถนน  

2. การข้ามถนนอย่างปลอดภัย  
- การประเมินสถานการณ์ที่  

ปลอดภัย  
- การข้ามทางม้าลาย  
- การข้ามสะพานลอย  
- การข้ามถนนบริเวณท่ีมี
ต ารวจ 

2 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ ชั่วโมง 

    จราจรควบคุม  
- การข้ามถนนที่มีไฟสัญญาณ
จราจร ควบคุม 

 

3  โดยสารดีชีวี
ปลอดภัย 

1. บอกวิธีการที่ปลอดภัย
ใน การโดยสารรถจักรยาน 
รถจัก ยานยนต์ และ
รถยนต์  
2. ปฏิบัติตนในการ
โดยสาร รถจักรยาน รถ
จักยานยนต์  และรถยนต์ 
เพ่ือความปลอดภัย  
3. บอกวิธีการที่ปลอดภัย
ใน การโดยสารระบบขนส่ง
ธารณะ  
4. ปฏิบัติตนขึ้น-ลงรถ
โดยสาร ระบบขนส่ง
ธารณะเพ่ือความ ปลอดภัย 

การโดยสารรถอย่างปลอดภัย  
- การโดยสารรถจักรยาน  
- การโดยสารรถจักรยานยนต์  
- การโดยสารรถยนต์  
การโดยสารระบบขนส่ง

สาธารณะ - การปฏิบัติตน
เมื่อโดยสารรถ  

ประจ าทาง  
- การปฏิบัติตนเมื่อโดยสารรถ

ไม่ ประจ าทาง รถรับส่ง
นักเรียน รถตู้  รถราง 
รถสามล้อรับจ้าง   

รถจักรยานยนต์รับจ้าง 

2 

4 มารยาทใน
การขับขี่ รถ
อย่าง
ปลอดภัย 

1. มีความรู้ ความเข้าใจใน
การ ขับขี่รถจักรยาน และ  
รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย  
2. ปฏิบัติตนเพื่อความ  
ปลอดภัยในการขับข่ี  
รถจักรยาน และ  
รถจักรยานยนต์ 

มารยาทในการขับขี่
รถจักรยาน - การข่ี
จักรยาน   

- การข่ีรถจักรยานไฟฟ้า  
- อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย

ในการ ขับข่ีรถจักรยาน   
- การเลือกจักรยานเพื่อขับขี่  
- ข้อห้ามในการข่ีรถจักรยาน  

มารยาทในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ - ข้อควร
ปฏิบัติและข้อห้ามในการ ขับขี่
รถจักรยานยนต์  

- การเลือกอุปกรณ์เพ่ือความ  
ปลอดภัยในการขับข่ี  
รถจักรยานยนต์  

   - การเลือกรถจักรยานยนต์ที่
จะขับขี่ 

2 



หน้า  7    
 

 
หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ ชั่วโมง 

5  ปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลต่อ การ
เกิดอุบัติเหตุ 

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ 
ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุ  
จราจร 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการเกิด  
อุบัติเหตุจราจร  
1. ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากคน  

- ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย  
ก าหนด  

- การตัดหน้ากระชั้นชิด  
- การเมาแล้วขับ  
- การแซงรถผิดกฎหมาย  
- หลับใน  
- การขับรถฝ่าสัญญาณไฟ
จราจร - การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 
– การไม่สวมหมวกนิรภัย 
- การไม่คาดเข็มขัดนริภยั  

2. ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากรถ  
- สภาพรถไม่ปลอดภัย  
- การบรรทุกเกินอัตรา  

3. ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพถนน - 
สภาพถนนโค้ง แคบ และมีความ 
ลาดชัด   

- สภาพถนนช ารุด เป็นหลุมเป็น 
บ่อ 

2 

 
การจัดการเรียนรู้  

การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน สามารถออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยสามารถเลือกใช้ รูปแบบการ
สอนที่หลากหลาย ดังนี้  

1. การบรรยาย  
2. การอธิบาย  
3. การสาธิต  
4. การใช้ค าถาม  
5. กระบวนการกลุ่ม  
6. กระบวนการแก้ปัญหา  
7. การแสดงบทบาทสมมุติ  
8. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
9. การเรียนรู้จากสถานการณ์  
10. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
สื่อการเรียนรู้  
1. ตัวอย่างข่าว /หนังสือพิมพ์  
2. คู่มือเอกสารประกอบการสอน, แบบฝึกปฏิบัติ  
3. ใบความรู้, ใบงาน  
4. หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร  
5. พ.ร.บ.การจราจรทางบก  
6. ภาพป้ายจราจร สัญญาณและเครื่องหมายจราจรทางบก  
7. คลิปวีดีโอ  
8. ภาพสัญลักษณ์มือ  
9. สัญญาณนกหวีด  

แหล่งเรียนรู้  
1. ถนนภายในโรงเรียน และบริเวณภายนอกรอบโรงเรียน  
2. ถนนในท้องถิ่น  
3. เส้นทางจากบ้านมาโรงเรียน  
4. ทางม้าลาย  
5. สะพานลอย  
6. ทางแยกท่ีมีสัญญาณไฟจราจร  
7. สถานีขนส่งในท้องถิ่น  
8. สถานีต ารวจ  
9. ส านักงานขนส่งอ าเภอ/จังหวัด  
10. ห้องสมุด  
11. เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/  
12. เว็บไซต์กองบังคับต ารวจจราจร http://trafficpolice.go.th/  
13. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย (คปภ.) https://www.oic.or.th/th/home 
14. วิทยากรภายนอก 

 

 

 

 

 

https://www.oic.or.th/th/home
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การวัดและการประเมินผล 
 

ที ่ จุดประสงค์/สมรรถนะที่ประเมิน 
วิธีการ

ประเมิน 
เครื่องมือประเมิน 

1  1. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ ป้ายจราจร สัญญาณและ  
เครื่องหมายจราจรทางบก  
2. ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ  
การจราจรทางบกเพ่ือการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

2  1. วิเคราะห์สถานการณ์ในการ เดินเท้าบนถนนและการข้าม ถนนที่
ปลอดภัย  
2. ปฏิบัติตนในการเดินเท้าบน ถนนและการข้ามถนนที่  
ปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ  

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

3  1. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน การโดยสารรถจักรยาน รถจัก ยาน
ยนต์ และรถยนต ์ 
2. ปฏิบัติตนในการโดยสาร รถจักรยาน รถจักยานยนต์  และ
รถยนต์ เพ่ือความปลอดภัย  
3. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน การโดยสารระบบขนส่งธารณะ  
4. ปฏิบัติตนขึ้น-ลงรถโดยสาร ระบบขนส่งธารณะเพ่ือความ ปลอดภัย 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

4  1. มีความรู้ ความเข้าใจในการ ขับข่ีรถจักรยาน และ  
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  
2. ปฏิบัติตนเพื่อความ  
ปลอดภัยในการขับข่ี  
รถจักรยาน และ  
รถจักรยานยนต์ 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

5  วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ  
จราจร 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
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การน าหลักสูตรไปใช้  

สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตร หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพ้ืนที่
สกลนคร ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนนของผู้เรียนไปใช้ โดยการก าหนดเป็นรายวิชาเสริม
ประสบการณ์ หรือ ฝึกอบรม ด าเนินการดังนี้  

1. ก าหนดเป็นรายวิชาเสริมประสบการณ์  
2. บูรณาการกับรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม 
ชมรม หรือ     
 วิถีชีวิตของผู้เรียน  
3. ก าหนดเวลาเรียน จ านวน 10 ชั่วโมง  

 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3   จ านวน  2  ชั่วโมง 
เรื่อง  กฎจราจรทางบก 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎจราจรทางบก เพ่ือการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
    2. ปฏิบัติตนตามสัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจร 

 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎจราจรทางบก เพ่ือการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและ
ปฏิบัติตนตามสัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจรได้อย่างถูกต้องเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์จริง 
 
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 

1. สัญญาณ หมายความว่า สัญญาณใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วยธงไฟ ไฟฟ้า มือ แขน เสียง นกหวีด 
หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ส าหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนจูง ขี่ หรือ ไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น เช่น 
สัญญาณไฟเขียว ไฟแดง เป็นต้น 

2. เครื่องหมายจราจร หมายความว่า เครื่องหมายใด ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้หรือท าให้ปรากฎในเสีย
สุขภาพให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนท่ีจูง หรือไล่ต้อนสัตว์ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น เช่น เครื่องหมายห้าม
เลี้ยวซ้าย ห้ามเลี้ยวขวา ห้ามกลับรถ หรือห้ามจอด เป็นต้น 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรีน 
 1. มีความสามารถในการคิด 

 2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

 3. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 

 2. ใฝ่เรียนรู ้
 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
๑. You tube  กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 
๒. รูปภาพเครื่องหมายจราจร 
๓. ใบความรู้กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 
4.  ใบกิจกรรม 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

 ขั้นน า 

  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการจราจรทางบก ว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก
น้อยเพียงใดโดยใช้ค าถาม เช่น ใครรู้จักสัญญาณไฟจราจร แต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไร 
 ขั้นสอน 

  1. ครูเปิด Youtube เกี่ยวกับการจราจรทางบก ที่มีสัญญาณไฟจราจร การท าสัญญาณ
มือ รวมไปถึงเครื่องหมายจราจรบนไหล่ทางให้นักเรียนดู จากนั้นครูสนทนาและซักถามเกี่ยวกับวีดีโอที่
นักเรียนได้ดู โดยครูสุ่มเรียกนักเรียนให้ตอบเป็นรายบุคคล เช่น สัญญาณไฟเขียวหมายถึงอะไร เป็นต้น 
   2. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพสัญญาณไฟจราจร การท าสัญญาณมือ และเครื่องหมายจราจร
บนไหล่ทาง เช่น  สัญญาณไฟจราจร มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลืองอ าพัน และสีเขียว  
 
                      
               สีแดง หมายถึง ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นหยุดรถ  
               สีเหลืองอ าพัน หมายถึง ให้ผู้ขับข่ีเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ  
                สีเขียว หมายถึง ให้ผู้ขับข่ีขับรถต่อไปได้ 

 
 

 
       3. นักเรียนดูเครื่องหมายจราจร เป็นป้ายสัญลักษณ์ที่ติดไว้เพ่ือให้ผู้ควบคุมยานพาหนะได้
ทราบ กฎจราจรส าหรับสถานที่นั้น ๆ แยกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่  
   3.1 เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ เป็นเครื่องหมายจราจรที่ผู้ควบคุมยานพาหนะ
ต้อง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น ป้ายจ ากัดความเร็ว 
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   3.2 เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน เป็นเครื่องหมายจราจรที่เตือนให้ผู้ควบคุม
ยานพาหนะ ให้ระมัดระวัง เช่น ระวังทางโค้ง โค้งอันตราย ทางลื่น ทางชัน ระวังคนข้ามถนน โรงเรียน เป็น
ต้น  

 
 
 ขั้นสรุป    

  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับระเบียบ กฎจราจรทางบก เพ่ือการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย รวมไปถึงการปฏิบัติตนตามสัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจร 

 
การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎ
จราจรทางบก เพ่ือการ
ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 
     
 
 
 

ชั่วโมงท่ี 1 
การบอก อธิบาย ตอบ
ค าถาม เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎจราจร 
ทางบก เพ่ือการใช้รถใช้
ถนนอย่างปลอดภัย 
 

- ใบกิจกรรมที่ 1 บอก อธิบาย ตอบ
ค าถาม ได้ มากกว่า 
ร้อยละ  80  

2. ปฏิบัติตนตาม
สัญญาณจราจร และ
เครื่องหมายจราจร 
 
 
 

ชั่วโมงท่ี 2 
การปฏิบัติตนตาม
สัญญาณจราจร และ
เครื่องหมายจราจร 

- ใบกิจกรรมที่ 2 
 

บอก อธิบาย ตอบ
ค าถาม ได้ครอบคลุม
ประเด็นตามภาพที่
ก าหนด 
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ใบความรู้ 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน : กฎหมายจราจร 

             กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร ได้แก่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่บัญญัติข้ึนเพ่ือ
ใช้ควบคุม เส้นทางของผู้ขับข่ีรถยนต์ คนเดินเท้า และคนขี่รถจักรยาน ให้ปฏิบัติตามเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
              กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบกเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ 
การเดินทาง ซึ่งบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้ควบคุม เส้นทางของผู้ขับข่ีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานหรือคน
เดินเท้าให้ปฏิบัติตามเพ่ือความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สัญญาณจราจร 
        สัญญาณจราจร เป็นเครื่องหมายส าคัญของการจราจรทางบกซึ่งเป็นสัญญาณที่อาจแสดงด้วยธง  
ไฟฟ้า มือ แขน เสียงนกหวีดหรือวิธีการส าหรับให้ผู้ขับข่ี คนเดินเท้า หรือคนจูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์  
ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น  
         1. สัญญาณจราจร  
                 1. สัญญาณธง เรามกัจะเห็นใช้สัญญาณนี้ตามหนา้โรงเรียนให้เด็กนักเรียนข้ามถนน  
                 2. สัญญาณมือ เรามักจะเห็นต ารวจจราจรใช้สัญญาณมือในการควบคุมการจราจร เป็นส่วน
ใหญ ่ 
                 4. สัญญาณนกหวีด เรามักจะเห็นต ารวจจราจรใช้สัญญาณนกหวีดควบคู่กับ สัญญาณมือ  
โดยเป่ายาว 1 ครั้ง ให้รถหยุด แต่ถ้าเป่าสั้น ๆ หลายครั้งให้รถวิ่ง ต่อไปได้ 
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กฎจราจรส าหรับคนเดินเท้า  
        1. ให้เดินบนทางเท้า หรือถ้าจ าเป็นต้องเดินบนถนนหรือไหล่ทางให้เดินด้านขวา ของเส้นทางจราจร  
        2. ให้ข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยคนข้ามหรือทางม้าลายเท่านั้น  หากทางม้าลายใดมีสัญญาณไฟ 
คนข้ามถนนให้ดูสัญญาณไฟสีแดงห้ามข้าม ส่วนไฟสีเขียวข้ามได้ แต่ถ้าทางม้าลายตามทางแยกที่มีสัญญาณ 
ไฟจราจรส าหรับยานพาหนะให้ดูสัญญาณไฟสีแดงข้ามได้ แต่ถ้าไฟสีเขียวห้ามข้าม  
        3. หา้มข้ามถนนนอกสะพานลอยหรือทางม้าลายนับจากสะพานลอยคนข้าม หรือทางม้าลาย ใน
ระยะ100 เมตร  
         4. การข้ามถนนใช้สะพานลอย หรือทางม้าลายฝ่าฝืนปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท   
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

 
               ใบกิจกรรม 

 
ค าชี้แจง  นักเรียนระบายสีสัญญาณไฟจราจรและบอกความหมายของสัญญาณไฟให้ถูกต้อง 

 

 
 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3   จ านวน  2  ชั่วโมง 
เรื่อง  ความปลอดภัยในการใช้ถนน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      1. ปฏิบัติตนในการเดินเท้าบนถนนสาธารณะ และการข้ามถนนที่ปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ 
      2. วิเคราะห์สถานการณ์ในการเดินเท้าบนถนนสาธารณะ 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
 
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 

1. สัญญาณ หมายความว่า สัญญาณใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วยธงไฟ ไฟฟ้า มือ แขน เสียง นกหวีด 
หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ส าหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนจูง ขี่ หรือ ไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น เช่น 
สัญญาณไฟเขียว ไฟแดง เป็นต้น 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

2. เครื่องหมายจราจร หมายความว่า เครื่องหมายใด ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้หรือท าให้ปรากฎในเสีย
สุขภาพให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนท่ีจูง หรือไล่ต้อนสัตว์ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น เช่น เครื่องหมายห้าม
เลี้ยวซ้าย ห้ามเลี้ยวขวา ห้ามกลับรถ หรือห้ามจอด เป็นต้น 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรีน 
 1. มีความสามารถในการคิด 

 2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

 3. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 

 2. ใฝ่เรียนรู ้
 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
1. บัตรภาพยานพาหนะต่าง ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ รถกระบะ รถเก๋ง รถตู้  
2. ใบงานการอ่านเรื่องจากภาพการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  
3. ดินสอ สี  
4. หนังสือนิทานเรื่อง ลูกหมีไปโรงเรียน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

 ขั้นน า 

  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการจราจรทางบก ว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก
น้อยเพียงใดโดยใช้ค าถาม เช่น ใครรู้จักสัญญาณไฟจราจร แต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไร 
 ขั้นสอน 

  1. ครูเล่านิทาน เรื่อง ลูกหมีไปโรงเรียนให้นักเรียนฟัง และร่วมสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาใน
นิทาน 
   2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เดินมา  
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มา นั่งรถโดยสารประจ าทางด้วยรถกระบะ รถตู้ รถเก๋ง โดยครูมีรูปภาพ
ยานพาหนะที่นักเรียนใช้เดินทางมาโรงเรียนวางไว้หน้ากลุ่ม              
       3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเดินทาง ด้วยยานพาหนะ
ที่ปลอดภัยได ้อย่างไร  
   - การขับขี่หรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน  
   - การเดินทางด้วยรถกระบะหรือรถเก๋งต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง  
   - การเดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทางให้นั่งให้เป็นระเบียบ ขณะที่อยู่ในรถไม่เล่นกัน 
และไม่ยื่นหน้า หรือ อวัยวะใด ๆ ของร่างกายออกนอกตัวรถเพราะจะท าให้เกิดอันตรายได้ 
  4. ให้นักเรียนท าใบงานการเขียนประโยคจากรูปภาพเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยและระบายสีรูปภาพให้สวยงาม  
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 ขั้นสรุป    

  นักเรียนน าผลงานการเขียนประโยคใต้ภาพติดกระดาน ครูและนักเรียนในห้องร่วมแสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงาน 
 
การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. สังเกตความสนใจ การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม  
2. สังเกตการออกมาน าเสนอผลงานของนักเรียน  
3. สังเกตการพูดสนทนาโต้ตอบ การตั้งค าถาม การตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็นของ

นักเรียน  
4. ตรวจผลงานการเขียนประโยคจากรูปภาพ 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

 
 

 
ใบความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่าวงปลอดภัย 

 

 
 

ต้องขึ้นลงรถโดยสารประจ าทาง ที่ป้ายหยุดรถเท่านั้น  
ควรยืนรอบนทางเท้า ไมค่วรลงไปยืนที่ถนน 

 
 
 

การข้ึน – ลงรถ ต้องให้รถหยุดสนิทก่อนจงึขึ้นหรือลงไมค่วรวิ่งหรือกระโดด 
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            ไม่ควรยื่นแขน หรือศีรษะออกนอกตัวรถหรือนั่งหลับโดยไมม่ีผู้ดูแล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
                                 

ไม่ควรเกาะห้อยโหนที่บันได อาจพลัดตกหรือถูกเฉีย่วชนได้ 
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บัตรภาพยานพาหนะ 
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ใบงานการเขียนประโยคจากภาพ  

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนประโยคเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยจากภาพ  

 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกวิธีการโดยสารรถจักรยาน รถจักยานยนต์ และรถยนต์อย่างปลอดภัย 
2. บอกวิธีการโดยสารระบบขนส่งธารณะอย่างปลอดภัย 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 อุบัติเหตุจากการโดยสารรถประเภทต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้ เราจึงควรเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนอย่าง
ปลอดภัยในการโดยสารรถแต่ละประเภท เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือลดความบาดเจ็บที่อาจ
เกิดข้ึนได้  
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 

1. วิธีการโดยสารรถจักรยานอย่างปลอดภัย  
2. วิธีการโดยสารรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  
3. วิธีการโดยสารรถยนต์อย่างปลอดภัย  
4. วิธีการโดยสารรถสาธารณะอย่างปลอดภัย  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรีน 
1. มีความสามารถในการคิด 
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มีจิตสาธารณะ 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
๔. ตัวอย่างข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือข่าวจากโทรทัศน์เก่ียวกับอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากการขับขี่หรือ

โดยสารรถประเภทต่าง ๆ  
๕. ภาพการโดยสารรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถยนต์อย่างปลอดภัยและไม่ปลอดภัย 
๖. แผ่นภาพปริศนา (ภาพรถเมล์/รถโดยสารสาธารณะ)  
๗. วิดีทัศน์ "มารยาทในการใช้รถประจ าทางหรือรถเมล์" 
๘. ใบกิจกรรมที่ 1 วิธีการโดยสารรถจักรยาน รถจักยานยนต์ และรถยนต์อย่างปลอดภัย 
๙. ใบกิจกรรมที่ 2  วิธีการโดยสารระบบขนส่งธารณะอย่างปลอดภัย 

 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จ านวน 2 ชั่วโมง 

เร่ือง การโดยสารรถอย่างปลอดภัย 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. วิธีการโดยสารรถจักรยาน รถจักยานยนต์ และรถยนต์อย่างปลอดภัย (1 ชั่วโมง) 

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ขั้นน า 

1) นักเรียนอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือดูข่าวจากโทรทัศน์เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากการ
ขับข่ีหรือโดยสารรถประเภทต่าง ๆ  

2) นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้  
- อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร  
- หากเราประสบอุบัติเหตุจะส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้าง  
- หากเราเป็นผู้โดยสาร เราจะสามารถป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างไร 

 ขั้นสอน 
1) ครูน าเสนอภาพการโดยสารรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถยนต์อย่างปลอดภัย        

และไม่ปลอดภัยบนกระดาน 

การขับขี่/การโดยสารอย่างปลอดภัย การขับขี/่การโดยสารอย่างไม่ปลอดภัย 

สวมหมวกกันน็อคก่อนขับขี่/โดยสาร 

 

รถจักรยานสภาพช ารุด 

 
สวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่ 

 

ไม่สวมหมวกกันน็อค 
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การขับขี่/การโดยสารอย่างปลอดภัย การขับขี/่การโดยสารอย่างไม่ปลอดภัย 

รอสัญญาณไฟจราจร 

 

โดยสารเกินก าหนด 

 
คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะโดยสาร  

 

โผล่ออกมาจากรถ 

 
  

2) อาสาสมัครนักเรียนออกมากเลือกรูปภาพ โดยให้เลือกรูปภาพวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 
และน ามาติดแยกไว้อีกฝั่งของกระดาน  

3) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องจาก
แต่ละรูปภาพ ครูอธิบายให้ความรู้เพ่ิมเติม เช่น 
- ในการโดยสารหรือขับขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ควรตรวจสอบสภาพ

รถก่อนขับข่ี 
- การโดยสารหรือขับขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ ควรสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
 ขั้นสรุป    
 ครูแสดงรูปภาพวิธีการโดยสารรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถยนต์อย่างปลอดภัย        
และไม่ปลอดภัยทีละรูปภาพ หากเป็นการปฏิบัติตนที่ปลอดภัยให้นักเรียนยกนิ้วโป้งขึ้น หากเป็นการปฏิบัติ
ตนที่ไม่ปลอดภัยให้นักเรียนคว่ านิ้วโป้งลง จากนั้นให้เด็กท าใบงานกิจกรรม 
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2. วิธีการโดยสารรถสาธารณะอย่างปลอดภัย (1 ชั่วโมง) 
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ขัน้น า 

1. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนเมื่อชั่วโมงท่ีแล้วเกี่ยวกับการโดยสารรถอย่าง
ปลอดภัย  

2. นักเรียนทายภาพปริศนา โดยแบ่งภาพออกเป็น 6 ส่วนและปิดแต่ละส่วนไว้ ให้นักเรียน
ช่วยกันเลือกเปิดทีละส่วนจนครบทุกส่วน และช่วยกันตอบว่าเป็นรูปภาพของอะไร (ภาพ
รถเมล์ รถโดยสารสาธารณะ) 

 
 

3. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะและวิธีปฏิบัติตนเมื่อขึ้นรถ
สาธารณะ  

ขั้นสอน 
1. นักเรียนดูวิดีทัศน์ "มารยาทในการใช้รถประจ าทางหรือรถเมล์" จาก YouTube  

(https://www.youtube.com/watch?v=RUXpNwJTWio&ab_channel=SupakanA
uppakit) 

 
2. นักเรียนช่วยกันบอกวิธีการปฏิบัติตนเมื่อโดยสารรถสาธารณะอย่างปลอดภัย โดยครูจด

บันทึกค าตอบของนักเรียนลงบนกระดาน 
3. นักเรียนแสดงบทบาทสมมติการโดยสารรถสาธารณะ โดยน าเก้าอ้ีมาวางเรียงกันเป็นรถ

โดยสารและปฏิบัติตนในการโดยสารให้ถูกต้อง  
 

1 

 4 

 

2 
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ขั้นสรุป 
นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนการปฏิบัติตนเมื่อโดยสารรถสาธารณะบนกระดาน จากนั้นท า
ใบงานกิจกรรม 
 

การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1.บอกวิธีการโดยสาร
รถจักรยาน รถจักยาน
ยนต์ และรถยนต์อย่าง
ปลอดภัย 
 
 

ชั่วโมงท่ี 1 
การตอบค าถาม การบอก  
การอธิบายเกี่ยวกับวิธีการ
โดยสารรถจักรยาน 
รถจักรยานยนต์ และ
รถยนต์อย่างปลอดภัย 

- ใบกิจกรรมที่ 1 - เขียนค าตอบลงใน
ช่องว่างได้ถูกต้องตาม
ภาพ 
- บอก อธิบาย ตอบ
ค าถามได้มากกว่าร้อย
ละ 80 

2.บอกวิธีการโดยสาร
ระบบขนส่งธารณะอย่าง
ปลอดภัย 
 
 
 

ชั่วโมงท่ี 2 
การตอบค าถาม การบอก  
การอธิบายเกี่ยวกับวิธีการ
โดยสารระบบขนส่งธารณะ
อย่างปลอดภัย 

- ใบกิจกรรมที่ 2 
 

- เขียนค าตอบได้
ถูกต้อง 
- บอก อธิบาย ตอบ
ค าถามได้มากกว่าร้อย
ละ 80 
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ใบกิจกรรมที่ 1 

วิธีการโดยสารรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถยนต์อย่างปลอดภยั 

ชื่อ ........................................................................ นามสกุล ........ ................................................................. 

เลขที่ ................................................................    ชั้น ...................... ............................................................  

ค าชี้แจง  ให้เติมค าลงในช่องว่างใหถูกต้องและระบายสีตกแต่งให้สวยงาม  

          

 
 

1.
สวม____________________ 

 
 

2.
คาด____________________ 

 

 
 

3.รอ____________________ 

หมวกกันน็อค     สัญญาณไฟ     เข็มขัดนิรภัย 
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ใบกิจกรรมที่ 2 

วิธีการโดยสารรถสาธารณะอย่างปลอดภัย 

ชื่อ ........................................................................ นามสกุล ......................................................................... 

เลขที่ ................................................................    ชั้น ................................ ..................................................  

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนวิธีการโดยสารรถสาธารณะอย่างปลอดภัยมา 5 วิธี  

……………………………………….....……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………...............…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….....………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………...............…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………...…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่รถจักรยานอย่างปลอดภัย 
2. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการขับข่ีรถจักรยาน 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ปัจจุบันรถจักรยาน เป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งการเดินทางในชีวิตประจ าวัน 
การท่องเที่ยว และการออกก าลังกาย เราจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่รถจักรยาน เพื่อปฏิบัติตน
ในการขับขี่อย่างปลอดภัย 
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 

1. อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยในการข่ีรถจักรยาน 
2. มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรีน 
1. มีความสามารถในการคิด 
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
1. วิดีทัศน์ “โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ ตอน ปั่นจักรยานอย่างปลอดภัย” ตอนที่ 

9 และ 18 
2. อุปกรณ์ในการขับข่ีรถจักรยาน เช่น จักรยาน หมวกกันน็อค สนับเข่า  
3. ใบกิจกรรมที่ 3 มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน 

  

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จ านวน 2 ชั่วโมง 

เร่ือง มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน 

รถจักรยาน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. อุปกรณ์และมารยาทในการขับขี่รถจักรยาน (2 ชั่วโมง) 
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ขั้นน า 

1) นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนเมื่อชั่วโมงท่ีแล้วเกี่ยวกับการขับข่ีรถประเภท
ต่าง ๆ  

2) ครูให้เด็กทายค าศัพท์ “รถจักรยาน” จากเกมแฮงแมน 

 

 ขั้นสอน 
1) นักเรียนดูวิดีทัศน์ “โรโบคาร์ โพลิ เดินทางปลอดภัยกับโพลิ ตอน ปั่นจักรยานอย่าง

ปลอดภัย” ตอนที่ 9 และ 18 จาก YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=9Z3W9sE_ 
d4o&ab_channel=RobocarPOLITV และ https://www.youtube.com/watch?v 
=NGUTBamw8i4&t=222s&ab_channel=RobocarPOLITV) 

    
2) นักเรียนช่วยกันตอขค าถามเก่ียวกับอุปกรณ์และมารยาทในการขับขี่รถจักรยาน  
3) นักเรียนออกมาสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์และปฏิบัติตนตามมารยาทในการขับข่ีรถจักรยาน

หน้าชั้นเรียน 
4) นักเรียนลงไปที่สนามเพ่ือฝึกปฏิบัติจริงในการขับขี่รถจักรยานตามเส้นทางที่ครูก าหนด 

ขั้นสรุป 
1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอุปกรณ์และมารยาทในการขับข่ีรถจักรยาน โดย

ครูอธิบายให้ความรู้เพ่ิมเติม  
2) นักเรียนจับสลากค าถามจากกล่องและตอบค าถามที่ได้รับ ตัวอย่างค าถามเช่น  

- เราต้องขี่รถจักรยานกลางถนน (ผิด ต้องข่ีในข่องทางผู้ขับข่ีจักรยาน หรือชิดขอบทาง
ด้านซ้าย หรือไหล่ทาง) 

- รถจักรยานต้องมีกระดิ่งที่ให้เสียงสัญญาณ (ถูก) 
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- ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร (ถูก) 
- ไม่ต้องสวมหมวกกันน็อค (ผิด) 

การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1.มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการขับขี่รถจักรยาน
อย่างปลอดภัย 
 
 

ชั่วโมงท่ี 1 
การตอบค าถาม การบอก  
การอธิบายเกี่ยวกับการขับ
ขี่รถจักรยานอย่าง
ปลอดภัย 
 

- ใบกิจกรรมที่ 3 - ความถูกต้องของใบ
กิจกรรมได้มากกว่าร้อย
ละ 80 
- บอก อธิบาย ตอบ
ค าถามได้ถูกต้อง 

2.ปฏิบัติตนเพื่อความ 
ปลอดภัยในการขับข่ี 
รถจักรยาน 
 

ชั่วโมงท่ี 2 
การปฏิบัติตนในการขับขี่ 
รถจักรยานได้อย่าง
ปลอดภัย 

 - การปฏิบัติตนในการ
ขับข่ีรถจักรยานได้อย่าง
ปลอดภัย 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

ใบกิจกรรมที่ 3 

มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน 

ชื่อ ........................................................................ นามสกุล 
........................................................................... 

เลขที่ ................................................................    ชั้น 
......................................................................................  

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  หากข้อความนั้นกล่าวถูกต้อง และท าเครื่องหมาย  หาก
ข้อความนั้นกล่าวไม่ถูกต้อง 

______ 1. เราไม่ต้องสวมใส่หมวกกันน็อคในการขับขี่รถจักรยาน  

______ 2. ขับข่ีรถจักรยานชิดถนนทางด้านซ้าย หรือบนไหล่ทาง หรือในช่องทางรถจักรยาน  

______ 3. ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร หยุดเมื่อเห็นไฟแดง และขับขี่ต่อเมื่อเห็นไฟเขียว 

______ 4. ควรติดกระดิ่ง ไฟสะท้อนแสง และสัญญาณไฟให้กับรถจักรยาน  

______ 5. ขับข่ีรถจักรยานด้วยความรวดเร็ว  

______ 6. ไม่ต้องตรวจสอบสภาพรถจักรยานก่อนการขับขี่  

______ 7. เข็นรถจักรยานบนเส้นทางที่เปียกลื่น ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ  

______ 8. เว้นระยะห่างจากคันอ่ืนให้เหมาะสม ป้องกันการเฉี่ยวชน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3   จ านวน  2  ชั่วโมง 
เรื่อง  ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร และการขอความช่วยเหลือ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรได้ 
2. บอกวิธีขอความช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุใช้รถจักรยานและการเดินเท้าบนถนนสาธารณะ

ได้ 
 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การรู้จักวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิด
ขึ้นกับตนเองได้ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 

1. ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากคนขับรถเร็วเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด, การตัดหน้ากระชั้นชิด, การเมาแล้วขับ, การแซงรถผิดกฎหมาย 

2. วิธีปฏิบัติตนเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุการใช้รถจักรยานและการเดินเท้าบน
ถนนสาธารณะ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรีน 
 1. มีความสามารถในการคิด 

 2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

 3. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 

 2. ใฝ่เรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

๑. ตัวอย่างคลิปวิดีโออุบัติเหตุที่เกิดจาก การขับรถเร็ว การตัดหน้ากระชั้นชิด การเมาแล้วขับ           
การแซงรถผิดกฎหมาย 

๒. ภาพข่าวอุบัติเหตุจาก Youtube 
๓. ใบกิจกรรมการวิเคราะห์เหตุการณ์อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรได้  (1 ชั่วโมง) 

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

 ขั้นน า 

  นักเรียนฟังเพลงประกอบความปลอดภัยบนท้องถนนพร้อมปรบมือตามจังหวะ จาก  
VDO Youtube  https://youtu.be/WUqkFOw6OM4  (ป.1-2)   หรือ 

https://youtu.be/O0VLxD9azTo  (ป.3) เพ่ือกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการระมัดระวังตนจากการ
ใช้รถใช้ถนน  

https://youtu.be/WUqkFOw6OM4
https://youtu.be/O0VLxD9azTo
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                                          หรือ    
 
 

ขั้นสอน 

  1. นักเรียนดูสื่อวิดีโอ 2 คลิปวิดิโอ  การเกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุ เช่น  การขับรถเร็ว   
การตัดหน้ารถคันอ่ืนอย่างกระชั้นชิด  การเมาแล้วขับ  การแซงรถผิดกฎหมาย  (คุณครูเลือกตามความ
เหมาะสมของระดับชั้น) 
  
 
                            - ขับรถเร็ว https://youtu.be/wo80MbmiUm0,   
 
 
      - การตัดหน้ารถคันอ่ืนกระชั้นชิด 
https://www.dailymotion.com/video/x7tfxzy      
 
 
    
     - การเมาแล้วขับ  https://youtu.be/vICDX35LAAw 
 
     
  
 
          - การแซงรถผิดกฎหมาย    https://youtu.be/iUivFqubxLM    
 
 
 
                        https://youtu.be/BqoXG-dXKsg   
          
 
    
 เมื่อดูวิดีโอเสร็จแต่ละคลิป  ครูและเด็กนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นจากความประมาทของบุคคลตามกรณีที่เปิดคลิปวิดีโอให้เด็กดู และจะส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืนที่ก าลัง
เดินเท้า หรือก าลังขับหรือโดยสารรถอย่างไรบ้าง  และควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเพ่ือระมัดระวังตนเองจาก
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นตามกรณีดังกล่าว  และท าใบกิจกรรมที่ 1 (อาจให้ท าเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวตามความ
เหมาะสมของระดับชั้น) 
 
    

https://youtu.be/wo80MbmiUm0
https://www.dailymotion.com/video/x7tfxzy
https://youtu.be/iUivFqubxLM
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 ขั้นสรุป    

   นักเรียนสรุปถึงปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร  และการปฏิบัติตนเอง  
เมื่อต้องใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อ่ืน ที่อาจเกิดอุบัติตุจากความประมาทจากคลิปวิดีโอที่ได้รับชม  ลงใน      
ใบกิจกรรมที่ได้รับ  ครูอาจสรุปประเด็นครอบคลุม ดังนี้ 
   - เลือกสถานที่ข้ามถนนที่ปลอดภัย  หรือ ข้ามถนนตรงทางม้าลาย ทางข้ามที่มี
สัญญาณไฟคนข้าม หรือสะพานลอย ทุกครั้งในการข้ามถนน หรือให้ผู้ใหญ่พาข้ามถนนทุกครั้ง 
   - ใช้ขั้นตอน หยุด มอง ฟัง คิด เมื่อจะขามถนนทุกครั้ง และไม่ควรคิดว่าผู้ขับขี่
สามารถมองเห็นเราได้ตลอดเวลา 
   - สวมใส่เสื้อผ้า และเสื้อกันฝนสีสว่าง และติดวัสดุแสงบนกระเป๋านักเรียน 
   - สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์   
   - เมื่อนั่งรถยนต์ให้คาดเข็มขัดนิรภัย หรือนั่งรถโดยสารประจ าทาง ให้หาที่นั่งที่
ปลอดภัยสามารถยึดจับได้มั่นเมื่อรถเบรกกะทันหัน 

 
    2.  วิธีปฏิบัติตนเพื่อขอความช่วยเหลือเม่ือประสบอุบัติเหตุการใช้รถจักรยานและ 

      การเดินเท้าบนถนนสาธารณะ     (1 ชั่วโมง) 
     ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
     ขั้นน า  
 https://youtu.be/2pwwi7SjgZM       
 
  
 1. นักเรียนร้องเพลง ไฟจราจร พร้อมแสดงท่าทางประกอบเพลงตามอิสระ 
 2. ครูทบทวนเรื่องท่ีเรียนเมื่อชั่วโมงท่ีแล้วโดยซักถามถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนได้จากการ

ใช้รถใช้ถนน 
     ขั้นสอน 
 1. นักเรียนดูภาพประกอบของการเกิดอุบัติเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วซักถามว่า

อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนอาจเนื่องมาจากสาเหตุใด ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย 

https://youtu.be/2pwwi7SjgZM
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  2. ครูซักถามนักเรียนว่า  นักเรียนคนใดเคยได้ประสบอุบัติเหตุหรือเคยเห็นอุบัติเหตุที่

เกิดข้ึนบนท้องถนนบ้าง  ครูสุ่มนักเรียนเล่าประสบการณ์ให้เพ่ือนฟัง 

   3. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน  แล้วแจกภาพการเกิดอุบัติเหตุที่ให้นักเรียนดูจาก ข้อ 1 กลุ่มละ 
1 ภาพพร้อมใบกิจกรรมที่ 2 จากนั้นให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปว่า หากตนเองเกิดประสบ
อุบัติเหตุตามสถานการณ์ในภาพดังกล่าว  นักเรียนจะขอความช่วยเหลือตนเองหรือจากผู้อ่ืนอย่างไรบ้าง 
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเล่าน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 ขั้นสรุป  

  นักเรียนทบทวน ความรู้ความเข้าใจ หลังกิจกรรมกลุ่ม และสรุปบทเรียนร่วมกัน 
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การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ที่ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุจราจรได้ 
 
 

ชั่วโมงท่ี 1 
การบอก อธิบาย ตอบ
ค าถาม เกี่ยวกับปัจจัย
เสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุจราจร   

- ใบกิจกรรมที่ 1 บอก อธิบาย ตอบ
ค าถาม ได้ มากกว่า 
ร้อยละ  80  

2. บอกวิธีขอความ
ช่วยเหลือเมื่อประสบ
อุบัติเหตุใช้รถจักรยาน
และการเดินเท้าบนถนน
สาธารณะได้ 
 
 
 

ชั่วโมงท่ี 2 
การตอบ อธิบาย วิธีขอ
ความช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุใช้รถจักรยาน
และการเดินเท้าบน
ถนนสาธารณะได้ 

- ใบกิจกรรมที่ 2 
 

บอก อธิบาย ตอบ
ค าถาม ได้ครอบคลุม
ประเด็นตามภาพที่
ก าหนด 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 
ปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรได้ 

 

ชื่อ ........................................................................ นามสกุล ................................ ........................................ 

เลขที่ ................................................................    ชั้น ................... ..............................................................  

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอ 1 คลิป และบันทึกข้อมูลตามประเด็นค าถามต่อไปนี้ 

 1. สาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว นักเรียนคิดว่าอาจเกิดจากสาเหตุใดบ้าง 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2. วิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตนเองจากอุบัติเหตุดังกล่าว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อขอความช่วยเหลือเม่ือประสบอุบัติเหตุการใช้รถจักรยานและการเดินเท้าบนถนน 
 

ชื่อ ........................................................................ นามสกุล ................................ ........................................ 
เลขที่ ................................................................    ชั้น ............................. .....................................................  
 
ค าชี้แจง  จากภาพประกอบที่ครูแจงให้  ให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 

 1. วาดภาพการประสบอุบัติเหตุตามกรณีศึกษาที่ได้ พร้อมระบายสี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. เขียนบรรยายบอกวิธีขอความช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุจากภาพประกอบที่ได้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน  
ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

.............................................................................................................................. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 1 เรียนรู้เรื่องกฎหมายจราจร    จ านวน 2 ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ ป้ายจราจร สัญญาณและ เครื่องหมายจราจรทางบก  
2. ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ การจราจรทางบกเพ่ือการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ ป้ายจราจร สัญญาณและ เครื่องหมายจราจรทางบก ใช้รถ ใช้ถนนอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 
  ศึกษาและปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ ป้ายจราจร สัญญาณ ครื่องหมายจราจรทางบกและ
สามารถปฏิบัติตนในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายจราจร 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรีน 
 1. มีความสามารถในการคิด 

 2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

 3. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 

 2. ใฝ่เรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

๑๐. ตัวอย่างคลิปวิดีโอการใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาเร่งรีบ  
๑๑. ภาพข่าวอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนไม่ถูกวิธี 
๑๒. ใบกิจกรรมการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามสัญญาณจราจร 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

1. ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลที่เกิดกับผู้เรียนที่จะท าให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้เรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน  

2. ครูให้นักเรียนดูคริปวิดีโอ เรื่อง กฎจราจร 
(https://www.youtube.com/watch?v=obcfNZpTiW0 
https://www.youtube.com/watch?v=ouBOyOj0RTI)  

3. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับความรู้สึกและรายละเอียดคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้ดู 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=obcfNZpTiW0
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

 ขั้นสอน 
1. ครูบรรยายเรื่องกฎหมายจราจร สัญลักษณ์ เครื่องหมายต่าง ๆ จราจรทางบก  
2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ให้นักเรียนระดมความเห็นและเขียนสัญลักษณ์จราจรทางบก 

น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. ครูพานักเรียนฝึกปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์จราจรทางบก ตามจุดที่ก าหนดในโรงเรียน 

พร้อมทั้งบันทึกลงในใบกิจกรรมการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามสัญญาณจราจร 
ขั้นสรุป   

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสัญลักษณ์จราจรทางบก วิธิปฏิบัติตนให้ถูกต้องและปลอดภัย 
การวัดประเมินผล 

วิธีวัดและประเมินผล 
1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. ตรวจใบกิจกรรม 
เครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. ใบการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามสัญญาณจราจร 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

ใบความรู้และแหล่งข้อมูล 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางบก 

https://dparktraffic.com/trafficกฏหมายการจราจรบนท้องถน/

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dparktraffic.com/trafficกฏหมายการจราจรบนท้องถน/
https://dparktraffic.com/trafficกฏหมายการจราจรบนท้องถน/
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

ใบกิจกรรมท่ี 1 การปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามสัญญาณจราจร 

ค าสั่ง ให้นักเรียนเขียนสรุปกิจกรรมเครื่องหมายจราจรที่ได้ปฏิบัติ  
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2  ชีวีปลอดภัยใส่ใจการใช้ถนน  จ านวน 2 ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ในการ เดินเท้าบนถนนและการข้ามถนนที่ปลอดภัย  
2. ปฏิบัติตนในการเดินเท้าบน ถนนและการข้ามถนนที่ปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ  

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 วิเคราะห์และปฏิบัติตนใสการใช้ถนน การข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย 
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 
  ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์และปฏิบัติตนในการใช้ถนน ทางเท้า การข้ามถนน อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรีน 
 1. มีความสามารถในการคิด 

 2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

 3. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 

 2. ใฝ่เรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

๑. ตัวอย่างคลิปวิดีโอการข้ามถนนที่ปลอดภัย 
๒. ภาพข่าวอุบัติเหตุที่เกิดจากการข้ามถนนไม่ถูกต้อง 
๓. ใบกิจกรรมการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการข้ามถนน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

1. ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ความปลอดภัยใส่ใจการใช้ถนน ผลที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนและผู้ใช้ถนนร่วมกัน 

2. ครูให้นักเรียนดูคลิปการข้ามถนนและภาพอุบัติเหตุในการใช้ถนน  
 ขั้นสอน 

1. ครูอธิบายเรื่องการปฏิบัติตนในการใช้ถนน ส่วนประกอบของถนน ช่องทางในการ
ข้ามถนน 

2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ให้นักเรียนระดมความเห็นเรื่อง การปฏิบัติตนในการใช้ถนนที่
ถูกต้อง 

3. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ขับขันในการใช้ถนน นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์วิธีปฏิบัติ
ตนที่ถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4. ครูพานักเรียนฝึกปฏิบัติตนในการใช้ถนน การเดินชิดขวา การข้ามสะพานลอยหรือ
ทางม้าลาย 

ขั้นสรุป   
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปปฏิบัติตนในการเดินเท้าบน ถนนและการข้ามถนนที่ปลอดภัย
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

 
การวัดประเมินผล 

วิธีวัดและประเมินผล 
1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. ตรวจใบกิจกรรม 
เครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. ใบการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามสัญญาณจราจร 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

ใบความรู้และแหล่งข้อมูล 

ความปลอดภัยในการใช้ถนน 

                   https://www.youtube.com/watch?v=hsNFWg155UA 

 https://dparktraffic.com/traffic/accident-prevention/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hsNFWg155UA
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

ใบกิจกรรมท่ี 1 ชีวีปลอดภัยใส่ใจการใช้ถนน 

ค าสั่ง ให้นักเรียนสรุปวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการใช้ถนน ข้ามถนน  
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3  โดยสารดีชีวีปลอดภัย     จ านวน 2 
ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน การโดยสารรถจักรยาน รถจัก ยานยนต์ และรถยนต์  
2. ปฏิบัติตนในการโดยสาร รถจักรยาน รถจักรยานยนต์  และรถยนต์ เพื่อความ

ปลอดภัย  
3. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน การโดยสารระบบขนส่งธารณะ  
4. ปฏิบัติตนขึ้น-ลงรถโดยสาร ระบบขนส่งธารณะเพ่ือความ ปลอดภัยขั้นการสอน 

 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ ป้ายจราจร สัญญาณและ เครื่องหมายจราจรทางบก ใช้รถ ใช้ถนนอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 
  ศึกษาและปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ ป้ายจราจร สัญญาณ เครื่องหมายจราจรทางบกและ
สามารถปฏิบัติตนในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายจราจร 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรีน 
 1. มีความสามารถในการคิด 

 2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

 3. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 

 2. ใฝ่เรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

๑. ตัวอย่างคลิปวิดีโอการโดยสารรถจักรยานยนต์ รถยนต์และรถประจ าทาง 
๒. ภาพข่าวอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนไม่ถูกวิธี 
๓. ใบกิจกรรมโดยสารดีชีวีปลอดภัย 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
1. ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ความปลอดภัยใส่ใจการใช้ถโดยสารดีชีวีปลอดภัย  

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
2. ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดิโอ การรถจักรยานยนต์ รถยนต์และรถประจ าทางและภาพ

อุบัติเหตุ 
3. ครูถามนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อดูวิดิโอและภาพ 

 
 
 
 



หน้า  49    
 

 
หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

 ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายเรื่องการปฏิบัติตนในการโดยสารพาหนะต่าง ๆ ให้ปลอดภัยพอสังเขป 
2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ให้นักเรียนระดมความเห็นเรื่อง การปฏิบัติตนในการโดยสาร

พาหนะต่าง ๆ ที่ปลอดภัย น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. ครูพานักเรียนฝึกปฏิบัติตนในการโดยสารรถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยานและพาหนะ

อ่ืน ๆ 
ขั้นสรุป   

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปปฏิบัติตนในการปฏิบัติตนในการโดยสารพาหนะต่างๆที่
ปลอดภัย 

การวัดประเมินผล 

วิธีวัดและประเมินผล 
1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. ตรวจใบกิจกรรม 
เครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. ใบกิจกรรมการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามในการโดยสารรถชนิดต่าง ๆ 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

 
ใบความรู้ 

โดยสารดีชีวีปลอดภัยและแหล่งข้อมูล 

https://www.hintok.go.th/datacenter/doc_download/a_030816_193252.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=eKX3NZfUVKM 

https://www.youtube.com/watch?v=gAImIE5GHtI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hintok.go.th/datacenter/doc_download/a_030816_193252.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eKX3NZfUVKM
https://www.youtube.com/watch?v=gAImIE5GHtI
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

ใบกิจกรรมท่ี 1 โดยสารดีชีวีปลอดภัย 

ค าสั่ง ให้นักเรียนสรุปวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องในโดยสารรถจักรยานยนต์ รถยนต์หรือพาหนะอ่ืน ๆ 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  มารยาทในการขับขี่ รถอย่างปลอดภัย  จ านวน 2 ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายการขับข่ีรถจักรยาน และ รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  
2. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการขับข่ี รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์  

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
   อธิบายหลักการขับข่ีจักรยานและจักรยานยนต์ ปฏิบัติการขับข่ีรถจักรยานและ

จักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน 
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 
 ศึกษาและปฏิบัติการขับขี่รถจักรยาน  การข่ีจักรยาน การขี่รถจักรยานไฟฟ้า อุปกรณ์เพ่ือ
ความปลอดภัยในการ ขับข่ีรถจักรยาน การเลือกจักรยานเพ่ือขับข่ี  ข้อห้ามในการขี่รถจักรยาน ข้อ
ควรปฏิบัติและข้อห้ามในการ ขับข่ีรถจักรยานยนต์  การเลือกอุปกรณ์เพ่ือความ ปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์  การเลือกรถจักรยานยนต์ที่จะขับข่ี  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรีน 
 1. มีความสามารถในการคิด 

 2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

 3. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 

 2. ใฝ่เรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

1. ตัวอย่างคลิปวิดีโอการขับขี่รถจักรยานและจักรยานยนต์ 
2. ภาพข่าวอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนไม่ถูกวิธี 
3. ใบกิจกรรมมารยาทในการขับขี่ รถอย่างปลอดภัย 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
1. ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ มารยาทในการขับข่ี รถอย่างปลอดภัย ผลที่เกิดขึ้นกับ

นักเรียนและคนอ่ืน 
2. ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดิโอ การขับขี่รถจักรยานและจักรยานยนต์และภาพอุบัติเหตุ

รถจักรยานและจักรยานยนต์ 
3. ครูถามนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อดูวิดิโอและภาพ 

 ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับในการขับขี่รถจักรยานและจักรยานยนต์ วิธีเลือก

จักรยานเพื่อการขับข่ีที่ปลอดภัย การโดยสารรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ให้นักเรียนระดมความเห็นเรื่อง การขับขี่จักรยานที่ปลอดภัย

และการโดยสารรถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง หลักหรือวิธีการดูแลจักรยาน
ให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

3. ครูพานักเรียนฝึกปฏิบัติตนในการตรวจสภาพจักรยาน การขับข่ีจักรยานที่ปลอดภัย
และการโดยสารรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ขั้นสรุป   
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการขับขี่รถจักรยานและการโดยสารรถจักรยานยนต์ สิ่ง
ค้นพบเมื่อฝึกปฏิบัติกับวิถีชีวิต สิ่งที่ต้องปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดความปลอดภัย 

การวัดประเมินผล 

วิธีวัดและประเมินผล 
1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. ตรวจใบกิจกรรม 
เครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. ใบกิจกรรม มารยาทในการขับขี่ รถอย่างปลอดภัย 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

ใบความรู้และแหล่งข้อมูล 

มารยาทในการขับขี่ รถอย่างปลอดภัย 

https://www.youtube.com/watch?v=bUIFgLKl4eg  

https://www.youtube.com/watch?v=kn9ULjjJPWg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า  55    
 

 
หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

ใบกิจกรรมท่ี 1 มารยาทในการขับข่ี รถอย่างปลอดภัย 

ค าสั่ง ให้นักเรียนสรุปวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการขับข่ีรถจักรยานและการโดยสารรถจักรยานยนต์ 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5  ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ การเกิดอุบัติเหตุ  จ านวน 2 ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วิเคราะห์และอธิบายปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรได้ 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทั้งปัจจัยทางคน รถ และสภาพถนนหนทาง  
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 

ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิด อุบัติเหตุจราจร  
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากคน  

- ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด  
- การตัดหน้ากระชั้นชิด  
- การเมาแล้วขับ  
- การแซงรถผิดกฎหมาย  
- หลับใน  
- การขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร - การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ – การไม่สวมหมวกนิรภัย 
- การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากรถ  
- สภาพรถไม่ปลอดภัย  
- การบรรทุกเกินอัตรา  

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสภาพถนน - สภาพถนนโค้ง แคบ และมีความ ลาดชัด   
- สภาพถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรีน 
 1. มีความสามารถในการคิด 

 2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

 3. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย 

 2. ใฝ่เรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

1. ตัวอย่างคลิปวิดีโอการขับรถเร็ว หลับใน 
2. ภาพข่าวอุบัติเหตุจราจรทางบก 
3. ใบกิจกรรมปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ การเกิดอุบัติเหตุ 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า 

1. ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ การเกิดอุบัติเหตุ ผลที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนและคนอ่ืน 

2. ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดิโอ ขับรถเร็ว หลับใน 
3. ครูถามนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อดูวิดิโอและภาพ 

 ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ การเกิดอุบัติเหตุ ทั้งจากคน จากสภาพ

ยานพาหนะและสภาพถนนหนทาง  
2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ให้นักเรียนระดมความเห็นเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด

อุบัติเหตุมากท่ีสุด เขียนสรุปและน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากปัจจัยที่นักเรียนได้วิเคราะห์มา 

ขั้นสรุป   
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางแก้ไขหรือ
ป้องกัน 

การวัดประเมินผล 

วิธีวัดและประเมินผล 
1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. ตรวจใบกิจกรรม 
เครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. ใบกิจกรรม ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ การเกิดอุบัติเหตุ 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

ใบความรู้และแหล่งข้อมูล 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อ การเกิดอุบัติเหตุ 

https://www.youtube.com/watch?v=VyXOjM0Il-Y  

https://www.youtube.com/watch?v=wo80MbmiUm0  

https://www.youtube.com/watch?v=1eCmDlydgMs 

https://www.youtube.com/watch?v=_QyUbTvAbGg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1eCmDlydgMs
https://www.youtube.com/watch?v=_QyUbTvAbGg
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 

 

ใบกิจกรรมท่ี 1 ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ การเกิดอุบัติเหตุ  

ค าสั่ง ให้นักเรียนสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุที่นักเรียนพบในชีวิตประจ าวัน 
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หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่สกลนคร “ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน” ระดับ ประถมศึกษา 
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