
โรงเรียนเสริมสรางความปลอดภัย 
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน ( วดัโบสถ)  ในพระราชูปถัมภฯ 

สถานที่ต้ัง   658/1  ถนนสามเสน   เขตดุสติ      กรงุเทพมหานคร 
สังกัด       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร   เขต   1 

                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 กระทรวงศึกษาธิการ 
จํานวนนักเรียน      611     คน 
จํานวนครู      28   คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสรางเสริมความปลอดภัย 
           -     สํารวจสภาพแวดลอมโรงเรียน  (safety   round ) 
           -      บันทึกขอมูลจุดที่ไมปลอดภัย 
           -       รวมกันวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางแกไข 
           -       ดําเนินการแกปญหา 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญญัติ   10 ประการ 

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน   ( วัดโบสถ)  ในพระราชูปถมัภฯ 
1.อยาแวะซื้อของหนาโรงเรียน     เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจากถูกรถเฉ่ียวชน 
2. ข้ึนลงบันได  อาคารเรียนตองชิดขวาและไมว่ิงข้ึนลงบันได  เพราะอาจจะตกบันได 
3. ไมหอยโหนราวบันได  เพราะอาจจะตกบันได 
4.  ไมยืนบนที่นั่งตามระเบียงอาคารเพราะอาจจะพลัดตกลงมา 
5.  ไมเปดสวิตชไฟ   หรือสวิตชพัดลมในขณะที่มือเปยก 
6   อยาอยูนอกอาคารในขณะทีฝ่นตก   เพราะอาจถกูละอองฝนไมสบาย 
7.  ตูเย็นของนักเรียนควรมีการตรวจสอบระบบไฟอยางสม่ําเสมอ   เพราะอาจถึงตายเมื่อ      
     ถูกไฟดูด 
8.  ไมแยงซื้ออาหารรับประทาน   เพราะอาหารอาจหกตก   จากการกระแทกชน 
9.   การเลนในสนาม  ควรเลนอยางระมัดระวัง  เพราะการเลนอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ 
10. ไมว่ิงบนอาคารเรียนเพราะอาจจะลื่นลม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโรงเรียนทีปงกรวิทยาพํฒน ( วัดโบสถ)ในพระ

ราชูปถัมภฯ 
โครงการ  “ โรงเรียนสรางเสริมความปลอดภัย” 

1. จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในโรงเรียนลดลงอยางชัดเจน 
2. จุดที่ไมปลอดภัยไดรับการแกไขอยางตอเนื่อง 
3. ผูปกครองและชุมชนสนใจสภาพแวดลอมของทางโรงเรียนชวยกันดูแลเอาใจใส 

ใหขอเสนอแนะรวมกันวิเคราะหสาเหตุและแกไขพรอมใหแนวทางปองกันการ

เกิดอุบัติเหตุและความบาดเจ็บของเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานเฝาระวังโรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน ( วัดโบสถ ) ในพระราชูปถัมภฯ 
                              ภาคการศึกษาที่  2  /2551 
เก็บขอมูลต้ังแตวันที่   1  พฤศจิกายน  2551  ถึงวันที่     31  มีนาคม   2551 

1. ขอมูลแบบบันทึกการเดินสํารวจ 
ผลรายงานดังนี้ 

1. ไดเดินสํารวจสิ่งแวดลอมเสี่ยงใน  -   รอบโรงเรียน   จํานวน  1   ครั้ง 

2. พบสิ่งแวดลอมเสี่ยง  /   ไมปลอดภัย   จํานวน  1   ที่    ดังนี ้

2.1 บริเวณทางเดินเขาออกหนาโรงเรียน  มีรถว่ิงเขา-ออก  อาจทําใหรถ

เฉ่ียวชนนักเรียนได 

      3.    แนบสําเนาแบบบันทึกการเดินสํารวจทั้งหมด   จํานวน.......-........... แผน มา 

                   พรอมรายงานนี้  หรือ  

           ไดจัดสงมาแลว    เมื่อวันที่ ..........-............. 

       

2. ขอมูลแบบบันทึกการบาดเจ็บในและบริเวณรอบโรงเรียน 

                  ผลรายงานดังนี้ 

                       1. ไดบันทึกการบาดเจ็บของนักเรียน     จํานวน......9............... คน 

                       2.  พบการบาดเจ็บ   จากสิ่งแวดลอมเสี่ยงจํานวน ....-................ คน   

                            จากพฤติกรรมเสี่ยงจํานวน .....-.............. คน 

              3.  การบาดเจ็บจากสิ่งแวดลอมเสี่ยงนั้น  มีจํานวน ....-......... คน  ที่เกิด 

                      เหตุจากสถานที่ส่ิงแวดลอมเสี่ยง / ไมปลอดภัย  ไดเคยสํารวจไว 

                 4.    แนบสําเนาแบบบันทึกการบาดเจ็บในและบริเวณรอบโรงเรียน 

                      ทั้งหมด   จํานวน ...-........ชุด ( 2 แผน / ราย )มาพรอมรายงานนี้ หรือ 

                        ไดจัดสงมาแลว   เมื่อวันที่ .........-........................ 

  3.   การวิเคราะห 

        โรงเรียนทีปงกรวิทยาพํฒน (  วัดโบสถ ) ในพระราชูปถัมภฯ ไดดาเนินการ   วิเคราะหและ 

         ประเมินสถานการณปญหาในการบาดเจ็บของนักเรียน  โดยการรวมมือของคณะครูทุกคน 

         ที่ไดรวมเปนคณะทํางานในการดูแลและปองกันอุบัติเหตุใหกับนักเรียน  ครูประจําชั้นทุก 

         คนจะรวมดูแลแนะนํา เปนที่ปรึกษาใหกับนักเรียน  และครูทุกคนจะสอดแทรกเรื่องความ 

         ปลอดภัยในการเรียนการสอนใหกับนักเรียน  และมอบหมายการรักษาความปลอดภัยใน 



         รูปแบบเวรประจําวันตามตารางกําหนดความรับผิดชอบ  เพ่ือความปลอดภัยทั้งในและ 

          นอกหองเรียน แตยังไมมีการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  และทุกคนรวมเปนคณะกรรมการ 

 

คณะทํางานสรางเสริมความปลอดภัย 

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน ( วดัโบสถ) ในพระราชูปถัมภฯ 

  

ที่  ชื่อ  -   สกุล ตําแหนง ความรับผิดชอบ 
1 นางเพ็ญศรี          กรุณี ผูอํานวยการ ที่ปรึกษา 
2 นางสาวลัดดา       กํามะหยี ่ รองผูอํานวยการ ที่ปรึกษา 
3 นางสาววันเพ็ญ     ไทยประยูร         คร ู คศ.  2 ชั้นอนุบาล  1/1 
4 นางรัตนา           สาแหรกทอง         คร ู คศ.  2 ชั้นอนุบาล  2/1 
5 นางเตือนใจ        รงคโสภณ         คร ู คศ.  2 ชั้น ป.1/1 
6 นางวิไลลักษณ     จันทรแกว         คร ู คศ.  2 ชั้น ป.1/2 
7 นันทกานต       ทองสมจิตร         คร ู คศ.  2 ชั้น ป 2/1 
8 นางอรนุช         วงษประยูร         คร ู คศ.  2 ชั้นป  2/2 
9 นางปญญานารถ   กองแกว         คร ู คศ.  2 ชั้นป 3/1 
10 นางสุธาสินี        เมืองจันทร            ครู คศ. 1 ชั้น ป4/1 
11 นางวันดี       ถิรัฎฐานกุล คร ู คศ.  2 ชั้น ป 4/2 
12 นางสาวรุงนภา    เกษรศุกร คร ู คศ.  2 ชั้น ป5/2    ครูประสานงาน 
13    นางพรทิพย    กาลกิจ คร ู คศ.  2 ชั้น  ป5/3 
14 นางศิริพร     จิตงามขํา คร ู คศ.  2 ชั้น   ป6/1 
15 นางสุมามาลย    วรรณดิลก คร ู คศ.  2 ชั้น   ป6/2 
16 นางนัยนา         พงษสีดา คร ู คศ.  3 ครูพิเศษ ชั้น ป. 2 
17 นางวันชัย         นรินทรางกูร คร ู คศ.  2 ครูพิเศษ  ชั้น ป.3 
18 นางหัทยาพร     สุภาสูรย คร ู คศ.  2 ครูพิเศษ  ชั้น  ป.4 
19 นางพรทิพา       โกศล คร ู คศ.  2 ครพูเิศษ  ชั้น ป.5 

20 นางสาวลําเพย     เหลือประเสริฐ        คร ู คศ.  2 ครูพิเศษ   ชั้น  ป.6 
21 นางสาวชุติมา      อินสุพัตรา คร ู คศ.  2 ครูพิเศษ   ชั้น  ป.6 

 



ที่ ชื่อ   -   สกุล ตําแหนง ความรับผิดชอบ 

22 นางสาวสุทิสา      บุญจือ ครอูตัราจาง ชั้นอนุบาล  1/2 

23 นางสาวพิมผกา    ปวีณวิทยโชติ ครอูตัราจาง ชั้นอนุบาล  2/2 

24 นางบัณพร           บางยี่ขัน ครอูตัราจาง ชั้น  ป.3/2 

25 นางอโนทัย         นิธิเมธากุล ครอูตัราจาง ชั้น   ป.5/1 

26 นายสงกรานต     โตนะโพธิ์ ครอูตัราจาง ครูพิเศษ   ชั้น ป.1 

27 นางสาวจารุมณี    พรอมพรั่ง ครอูตัราจาง ครูพิเศษ   ชั้น  ป.2 

28 นายจุทากร          เคราะหดี ครอูตัราจาง ครูพิเศษ    ชั้น  ป.3 

 

4.  มาตรการหรือแผนการจัดความปลอดภัยของภาคการศึกษาที่  1 /2552 
          โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน ( วัดโบสถ  )  ในพระราชูปถัมภฯไดกําหนดมาตรการ 
หรือแผนการจัดความปลอดภัยไวดังนี้คือ 

1. กําหนดหนาที่ของเวรยามประจําวันทั้งวันทําการและวันหยุดราชการ 
2. จัดต้ังสารวัตรนักเรียนเพ่ือรวมกันดูแลตามจุดตางๆตามเวรประจําวัน 

           3.    กําหนดเวลาข้ึนและลงจากอาคารเรียน 
           4.    ข้ึนและลงบันไดไดเฉพาะจุดที่โรงเรียนกําหนดของแตละสายชั้น 
           5.    เปด - ปด  ไฟฟาและพัดลมตามเวลาที่กําหนด 
           6.    หามหยิบยาดวยตนเอง 
           7.     ถาเกิดการปวยหรือบาดเจ็บตองแจงครูประจําชั้นหรือครูอนามัย 

       นอกจากมาตรการดังที่กลาวมาขางตนโรงเรียนก็จะดําเนินกิจกรรมตางๆตามที่เคย

ไดปฏิบัติมาอยางสม่ําเสมอคือ 
1. ใหความรูเรื่องความปลอดภัยหนาเสาธง 
2. สอดแทรกเรื่องความปลอดภัยในการเรียนการสอนทุกกลุมสาระ 
3. สํารวจจุดเสี่ยง 
4. บันทึกการบาดเจ็บ 
5. รองเพลงเบญจภาคี 
6. จัดปายนิเทศใหความรู 
7. ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีนโยบายและโครงการ

เสริมสรางพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปการศึกษา 2552 



เพ่ือเปนกลยุทธในการพัฒนาศุความสําเร็จ โดยใหโรงเรียนจัดสงขาราชการ

ครูเขาอบรมจํานวน  1  คน  เปนเวลา  5  วัน  ระหวางวันที่  19 -23  เมษายน 

2552   ณ.  วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาสาธารณภัย  จังหวัดปทุมธานี  

โดยเมื่อกลับมาแลว  ผูเขารับการอบรมตองมาขยายผลดังนี้ 
1. นําสิ่งที่อบรมมาขยายผลและปฏิบัติ  รับผิดชอบต้ังทีมวิทยากร 
2.จัดทําแผนปองกันการบรรเทาสาธารณภัย  ( โดยเฉพาะอัคคีภยั ) 
3.ฝกซอมตาแผนภาคเรียนละ  1  ครั้ง   
4.โรงเรียนตองต้ังศูนยบรรเทาสาธารณภัย 
5.เตรียมการวัดประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
   พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 
6.ทําสรุปรายงานภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

5.    สรุปรายละเอียดโครงการ  หรือกิจกรรม  ดานแกไขและสงเสริมความปลอดภัย หรือ          
        หรือปองกันการบาดเจ็บนักเรียน ที่ไดดําเนินการ  ตลอดปการศึกษา 2551 ( ทั้งใน 
        สวนสนับสนุนโรงเรียนและที่อ่ืน) 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ว.ด.ป โครงการ/กิจกรรม 
(บอกชื่อ และรายละเอียดวาทํา

อะไรกบัใคร  อยางไร) 

ผลสรุป( บอก

ผลลัพธที่

เกิดข้ึน) 

ความยั่งยืน(ความ

ตอเนือ่ง/โครงการ/

กิจกรรม) 

ผูสนับสนุน 
(หนวยงานอ่ืน 
โรงเรียน  

โครงการรวมและ

อ่ืนๆ) 

พ.ค51-มี.ค

52 
กิจกรรมเวทีคนกลา 
-นักเรียนโรงเรียนทีปงกร 

วิทยาพัฒน ( วัดโบสถ)ในพระ

ราชูปถัมภฯระดับชั้น อนุบาล 

1 - ป. 6  ไดแสดงกิจกรรม

ตางๆ เชน  แสดงละคร  เตน 
รองเพลง  เลนดนตรี  ฯลฯ 
ทุกวันพุธเวลาพักกลางวัน 

-นักเรียนกลา

พูดและ แสดง 
ออกในเชงิ

สรางสรรค 
-นาํ ความ 
สามารถไปใช

ในการแสดง 
ออกใน

หองเรียน 
- ลดปญหา

อุบัติเหตุ 

เปนกิจกรรมตอเนื่องที่

จะดําเนินการตอในป

การศึกษา 2552 

โรงเรียน 

มิ.ย 51-มี.ค

52 
กิจกรรมหองเรียนดีเยี่ยม 
-นักเรียนโรงเรียนทีปงกร

วิทยาพัฒน(วัดโบสถ) ในพระ

ราชูปถัมภฯ ระดับชั้น ป.1 –
ป.6 ไดรวมกันดูแลหองเรียน

ใหสะอาดปลอดภัยและ

ประกวดโดยการมีสารวัต

นักเรียน  ครู  ผูบริหาร   

ผูปกครอง ใหคะแนน มอบ

ปาย หองเรียนดีเยี่ยมประจํา

สัปดาห  ประจําเดือน  และ

ประจําภาคเรียน  

- นักเรียนเกิด

ความรักและ

รวมกันดูแล

หองเรียนให

สะอาดและ

ปลอดภัย 
 

เปนกิจกรรมตอเนื่องที่

จะดําเนินการตอในป

การศึกษา 2552 

โรงเรียน 

 



5.     ปญหาอุปสรรค 

      -   มีโครงการตางๆ  ใหโรงเรียนไดดําเนินกิจกรรมหลายโครงการ  จนมีเวลาไม

มากเทาที่ควรที่จะดําเนินโครงการสรางเสริมความปลอดภัยไดอยางเต็มที่ 

6.    ขอคิดเห็น 

            -    ตองการใหมีคณะกรรมการจากศูนยวิจัยเพ่ือสรางเสริมความปลอดภัยและ 
       ปองกันการบาดเจ็บในเด็กไดเขามาดําเนินกิจกรรมและจัดสงวิทยากรมาใหความรู 
       กับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 
7.    ผูรวบรวมขอมูล 

      นางสาวรุงนภา       เกษรศุกร         
          โทรศัพท     089  -   9317795 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


