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บทสรุปสำหรับผูบ้ ริหำร
การประเมินโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จัง หวัดเชียงราย :
กิ จ กรรมพั ฒ นาบุ ค ลากรแกนน าในสถานศึ ก ษาและบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ า นความปลอดภั ย
บนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมิน ความรู้ ความเข้าใจ
ในหลั กการ และการปฏิ บัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึ กษาของผู้เข้ารับ การอบรม
ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากร
ที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ า นความปลอดภั ย บนท้ อ งถนนของสถานศึ ก ษา และความเป็ น ไปได้ ใ นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
มีจ านวนทั้ งสิ้น 878 คน ประกอบด้ วย ผู้ เข้ ารับ การอบรมจานวน 808 คน ได้ ให้ ข้ อมู ลในการ
ทดสอบความรู้ ความเข้ าใจก่อนและหลังการฝึกอบรม และการตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นวิทยากร และวิทยากรร่วมในแต่ละจุดอบรม จานวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อนและหลังการอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนา
ในสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ
ตอนบน 2 แบบประเมินโครงการการพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภั ย บนท้ อ งถนนของสถานศึ ก ษาภาคเหนื อตอนบน 2 และแบบสอบถามความ
พึง พอใจ การเก็บรวบรวมข้อ มูลด้วยวิธีการทดสอบก่อน-หลังการอบรม ตอบแบบประเมิน และ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลเชิง ปริมาณด้วยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลกำรประเมิน
การประเมินโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จัง หวัดเชียงราย :
กิ จ กรรมพั ฒ นาบุ ค ลากรแกนน าในสถานศึ ก ษา และบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ า นความปลอดภั ย
บนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 สรุปผลการประเมิน ดังนี้
1. ผลการประเมิ น ความรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก การ และการปฏิ บั ติ ด้ า นความปลอดภั ย
บนท้อ งถนนในสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา หลังการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อ นการฝึก อบรม อย่ างมี นั ย สาคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .01 โดยก่ อ นการฝึ ก อบรมมี ค ะแนนเฉลี่ ย
อยู่ ในระดั บ น้ อ ย (ค่ าเฉลี่ ย 9.59) และหลั ง การฝึ ก อบรมมี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ ดี (ค่ า เฉลี่ ย
16.27)
2. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
และกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
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2.1 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อการขับเคลื่อน
ยุ ทธศาสตร์ การศึ กษาของจั งหวั ดเชี ยงราย (สะอาด ปลอดภั ย น่ ายล) พบว่ า 1) มี ความเหมาะสมมาก
ร้ อยละ 52.90 มากที่ สุ ดร้ อยละ 34.30 และปานกลาง ร้ อยละ 12.90 2) ความเป็ น ไปได้ ข อง
วัตถุประสงค์ พบว่า มีความเป็นไปได้มาก ร้อยละ 42.90 มากที่สุด ร้อยละ 41.40 และปานกลาง ร้อยละ
15.70
2.2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาบุคลากรแกนน า
ในสถานศึ กษา และบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้ อง ด้านความปลอดภั ย บนท้ องถนนของสถานศึก ษา พบว่ า
1) มี ความเหมาะสมมาก ร้ อยละ 44.30 มากที่ สุ ด ร้ อยละ 45.70 และปานกลาง ร้ อยละ 10
2) ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ พบว่า มีความเป็นไปได้มาก ร้อยละ 45.70 มากที่สุด ร้อยละ 38.60
และปานกลาง ร้อยละ 15.70
2.3 ความเหมาะสมของกระบวนการจัดอบรมพัฒ นาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่า เฉลี่ย 4.24) และรายการที่ม ีค วามเหมาะสมสูง ที ่สุด ได้แ ก่ ความเหมาะสมของคณะ
วิทยากรหลักในการอบรม/ทากิจกรรมโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39)
ส่วนรายการที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมกับเวลา และสถานการณ์ในการจัด
อบรมพัฒนาครู ก. ซึ่งก็มีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06)
2.4 ข้อคิดเห็นต่อการจัดโครงการอบรมพั ฒนาบุ คลากรแกนนาในสถานศึกษา และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 พบว่า
เห็นควรที่จะพัฒนาครู ก. อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด เมื่อโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019
(COVID- 19) ไม่มี และเบาบางลง ร้อยละ 61.70 เห็นควรที่จะพัฒนาครู ก. อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่
ในจังหวัด แม้ยังเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ร้อยละ 31.40 ควรปรับวิธีการจัดอบรม
เป็นการอบรมออนไลน์ หรือใช้ช่องทางอื่น ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละ 3.70 และจัดอบรม
ออนไลน์ ร้อยละ 3.20
3. ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เข้ารั บการอบรม การพัฒ นาบุค ลากรแกนน าใน
สถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา ภาคเหนือ
ตอนบน 2 พบว่า ด้า นปัจ จัย (Input) โดยรวมมีค วามพึง พอใจอยู ่ในระดับ มากที่ส ุด (ค่า เฉลี ่ ย
4.53) ด้า นกระบวนการ (Process) โดยรวมมีค วามพึง พอใจอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.37)
ด้านผลผลิต (Output) โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.48)
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แนวทำงกำรดำเนินงำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรศึกษำ จังหวัดเชียงรำย
(สะอำด ปลอดภัย น่ำยล)
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรำยรับผิดชอบ
กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยรอบด้ำนในสถำนศึกษำ
บทที่ 3 วิธีดาเนินการ
แบบแผนกำรศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำย (Target Group)
ขอบเขตกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำดำเนินงำน
งบประมำณ
ตัวแปร
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล/วิเครำะห์เครื่องมือ
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
รัฐ บาลภายใต้ ก ารน าของนายกรั ฐมนตรี พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา นายกรั ฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน ” มีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ
ปรั บ ทิ ศ ทาง และสร้า งหนทางพั ฒ นาประเทศให้ เจริ ญ สามารถรับ มื อ กั บ โอกาสและภั ย คุ ก คาม
แบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงในศตวรรษ ที่ 21 ได้ ภายใต้โมเดลประเทศไทย
4.0 โดยเฉพาะกลุ่ ม ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ที่ เชื่ อ มต่ อ และบั ง คั บ อุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ มุ่ ง เน้ น ความส าเร็ จ
ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่า ง ๆ
ร่วมกันระดมความคิด ผนึ กกาลังกัน ขับ เคลื่อนผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรือ
งานวิจัยต่ าง ๆ โดยการดาเนินงานของประชารัฐ กลุ่ม ต่าง ๆ รวมถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาขับเคลื่อนในทุกกิจกรรม ทุกกระบวนการ ข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็ว ภายใต้ยุคดิ จิทัลที่มี
การก้าวเดินไปข้างหน้าแบบไร้ขีดจากัด
สาหรับทิศทางการบริหารประเทศภายใต้ กรอบยุ ทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 2579) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนอง
ต่ อ การบรรลุ ซึ่ ง ผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ ในการที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สร้ า งรายได้ ร ะดั บ สู ง
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม
ประเทศสามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นระบบเศรษฐกิ จ โดยมี ก รอบแนวทางที่ ส าคั ญ ทั้ ง หมด 6 ด้ า น
ประกอบด้วย ความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ของคน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่ งโครงการนี้
ตอบสนองด้ า นที่ 6 ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ข้ อ ที่ (3)
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย ในฐานะที่ เป็ น หน่ ว ยงานสั ง กั ด ส่ ว นกลางของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้ง อยู่ในภู มิภาคมีห น้าที่ และภารกิจเกี่ยวข้องกับ การศึกษา
ในจังหวัดเชียงราย โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการสั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงาน และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงาน
ด้ า นวิ ช าการ การนิ เทศ และแนะแนวการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และทุ ก ประเภท รวมทั้ ง ติ ด ตามและ
ประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา ซึ่งจากการติดตาม ประเมินผล ที่ผ่า นมาพบว่า ปั ญ หา
อุบัติภัยบนท้องถนนหลาย ๆ ครั้ง มีผลกระทบกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเยาวชนในสถานศึกษา
เยาวชนนอกสถานศึกษา และและประชาชนทั่วไป ดังนั้น จึง ต้องใช้กลยุทธการเตรียมความพร้อม
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ป้อ งกั น และลดผลกระทบจากอุบั ติภั ยบนท้อ งถนนในพื้ น ที่ ภาคเหนื อ ตอนบน 2 โดยการพัฒ นา
บุ ค ลากรแกนน าในสถานศึ ก ษาและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นความปลอดภั ย บนท้ อ งถนน
ของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อสร้างเครือข่าย สร้างความตระหนักรู้ นาไปปฏิบัติ และ
ขยายผล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา เยาวชนนอกสถานศึกษา และประชาชน
ทั่วไป รวมถึงเสริมสร้างให้มีภูมิคุ้มกันสามารถรับมือกับอุบัติภัยที่เกิดขึ้นได้
จากตารางสถิ ติ ภั ยจากการคมนาคม (อุ บั ติ เหตุ จราจรทางถนน) ของกลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อ
ตอนบน 2 ปี พ.ศ. 2561 – 2563 พบว่า
ปี พ.ศ.
อุบัติภยั บนท้องถนน (ครั้ง)
เสียชีวิต (คน)
บาดเจ็บ (คน)
2561
5,217
876
7,818
2562
7,685
642
9,262
2563
4,280
634
4,815
รวม
17,182
2,152
21,495
ที่มำ : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย,พะเยา,แพร่ และจังหวัดน่าน
ตำรำงสถิติภัยจำกกำรคมนำคม (อุบัติเหตุจรำจรทำงถนน) ที่มีผลกระทบกับเยำวชนและ
สถำบันกำรศึกษำของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ ตอนบน 2 พ.ศ. 2560 – 2562
จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอุบัติภัยทางถนน อายุ 0 - 19 ปี
จังหวัด
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
รวม
เชียงราย
4,963
4,827
5,510
1,833
17,133
พะเยา
1,259
1,153
1,692
573
4,677
แพร่
1,187
1,251
1,177
413
4,028
น่าน
1,877
1,382
1,904
652
5,815
รวม
9,286
8,613
10,283
3,471
31,653
*ปี พ.ศ. 2563 เป็นข้อมูลถึงเดือนเมษายน
จะเห็นได้ว่าจานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอุบัติภัยทางถนน อายุ 0 - 19 ปี ซึ่งเป็นกลุ่ม
อายุที่ อยู่ในวัยเรียน เป็ นนั กเรียนนัก ศึกษา ตั้ง แต่ ปี พ.ศ.2560 ถึง เดือนเมษายน 2563 ในพื้น ที่
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ /เสียชีวิตเป็นจานวนมากขึ้น จังหวัดที่มีจานวน
ผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ เสี ย ชี วิ ต มากที่ สุ ด คื อ จั ง หวัด เชี ย งราย จ านวน 17,133 ราย และน่ า น จ านวน
5,815 ราย ตามลาดับ ซึ่งปี พ.ศ. 2562 มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตสูงสุดจานวน 10,283 ราย
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ที่มำ : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย ศูนย์ข้อมูลกลาง
ด้านการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลการบาดเจ็บตายจากอุบัติเหตุ
ทางถนน (3 ฐาน)
ตามข้อมูล สถิติภัยจากการคมนาคม (อุบัติภัยจราจรทางถนน) ภาพรวมทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 2 (เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน) และภาพรวมของอุบัติภัยทางถนนที่มีผลกระทบ
กั บ เยาวชน และสถาบั น การศึ ก ษาของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 2 ดั ง กล่ า ว ปรากฏว่ า
ในภาพรวมแล้วสถิติอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น ทั้ง จานวนครั้ง ในการเกิด ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ทาให้
มูล ค่า ความเสีย หายสูง มาก ดังนั้น ประเด็นเรื่อ งอุ บัติ ภั ยบนท้องถนนเป็ นปั ญ หาที่ มีความรุนแรง
เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่อ ชีว ิต และทรัพ ย์ส ิน ของประชาชนในกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 2 โดยมีปัจจัยมูลเหตุหลายด้าน ดังนี้ ด้านวิศวกรรมจราจร (Engineering) เช่น
ถนนในหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน ยังคงมีความเสี่ยง โดยเฉพาะทางโค้ง และทางแยก รวมทั้งมีสิ่งกีดขวางและ
บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) ยังไม่เกิดความต่อเนื่อง เช่น
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายสรรพสามิต อัต ราค่า ปรับ ต่า
ทาให้ผู้ขายฝ่า ฝืน ผู้ประกอบการและประชาชนไม่ปฏิบัติตาม ด้านการประชาสัมพันธ์/ให้ ความรู้
และมีส่วนร่วม (Education and Participation) ได้ดาเนินการอย่างต่อ เนื่อ งแต่ก็ไ ม่ไ ด้ทาให้จานวน
อุบ ัต ิเ หตุล ดลง ก่อ ให้เ กิด ความเสี ่ย งต่อ ผู ้ใ ช้ร ถใช้ถ นน เกิด ผลกระทบต่อ บุค คลอื ่น จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ สาเหตุจากพฤติกรรม
ของคน คือ ไม่สวมหมวกนิ รภัยในการขับขี่ เมาแล้วขับ ใช้ความเร็วสูง เป็นต้น จาเป็ นต้องดาเนินการ
ในเชิ งรุก จั ดโครงการเข้ าถึงกลุ่ มเป้ าหมายทุ กช่วงวัยในพื้ นที่ ทั้ งชุ มชน และสถาบั นการศึ กษา พั ฒนา
สร้างความตระหนัก ให้ความรู้ สร้างบุคลากรแกนนา เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น โดยทาอย่างเข้มข้น
ต่อเนื่อง
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ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย ในฐานะที่ เป็ น หน่ ว ยงานที่ พั ฒ นาส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การบริการทางการศึกษาจึงมีความตระหนักในความปลอดภัย และอุบัติภัย
บนท้องถนน และอุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา จึงได้กาหนดกิจกรรมในการพัฒนาครู /
บุ ค ลากรแกนน าในสถานศึ ก ษา และบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ า นความปลอดภั ย บนท้ อ งถนนของ
สถานศึกษา เพื่อที่ครูและบุคลากรเหล่านี้จะได้นาความรู้ เทคนิควิธีการป้องกันภัยที่ได้รับจากวิทยากร
ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กเยาวชน นักเรียน ตลอดถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
ให้ผ่านพ้นจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาได้
จากการที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้จัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวข้างต้น
และต้องการที่จะประมวลผลโครงการ โดยพิจารณาถึงความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา พิจารณาถึงความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมเกี่ ยวกั บความ
ปลอดภั ยบนท้ องถนนของสถานศึ กษา การด าเนิ น กิ จกรรมในโครงการว่ามี ความถู กต้ อง มี ความ
เหมาะสม มี ความเป็ นไปได้ และเป็ นประโยชน์ กั บ บุ คลากรที่ เกี่ ยวข้ องมากน้ อยเพี ยงไร เพื่ อให้ ได้
สารสนเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาปรับปรุงโครงการตามปรัชญาของการประเมินต่อไป
วัตถุประสงค์
จากการด าเนินโครงการบู รณาการสิ่งแวดล้ อมและสาธารณภัยตามแผนปฏิ บั ติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กิจกรรม :
พั ฒ นาบุ ค ลากรแกนน าในสถานศึ กษา และบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้ องด้ านความปลอดภั ยบนท้ องถนน
ของสถานศึกษา ผู้ประเมินได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ไว้ดังนี้
1. เพื่ อ ประเมิ น ความรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก การ และการปฏิ บั ติ ด้ า นความปลอดภั ย บน
ท้องถนนในสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและ
กระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
๓. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ควำมสำคัญของกำรประเมิน
1. บุคลากรแกนนาในสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา ตลอดถึงความปลอดภัยด้านอื่น ๆ เช่น
อาคารและสิ่ ง อ านวยความสะดวกในสถานศึ ก ษาที่ ป ลอดภั ย การบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ ใ น
สถานศึกษา การให้ความรู้ด้านการลดความเสี่ยงและการรับรู้และการปรับตัวจากภัยพิบัติ เป็นต้น
2. เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล)
ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัด
เชียงราย (พ.ศ.2563 – 2565)
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3. จังหวัดเชียงราย โดยสานักงานศึกษาธิการจัง หวัดเชียงราย ได้พั ฒ นากระบวนการจัด
อบรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
ของสถานศึ ก ษา ตลอดถึ ง ความปลอดภั ย ด้ า นอื่ น ๆ เช่ น อาคารและสิ่ ง อ านวยความสะดวกใน
สถานศึกษาที่ปลอดภัย การบริหารจัดการภัยพิบัติใน สถานศึกษา การให้ความรู้ด้านการลดความ
เสี่ยงและการรับรู้และการปรับตัวจากภัยพิบัติ เป็นต้น
ขอบเขตกำรประเมิน
ผู้ประเมินได้กาหนดขอบเขตของการประเมินโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 2 ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 ไว้ดังนี้
1. ประเด็นการประเมิน กาหนดประเด็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้
1.1 ความรู้ความเข้าใจหลักการและการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
1.2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.3 ความเหมาะสมของกระบวนการจัดการอบรม
1.4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้เข้ารับการอบรมจานวน 808 คน ซึ่งได้ให้ข้อมูลในการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อน และหลังการฝึกอบรม
2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นวิทยากร และวิทยากรร่วมในแต่ละจุดอบรม จานวน 70 คน
2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้เข้ารับการอบรมจานวน 808 คน ซึ่งได้ให้ข้อมูลในการ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
3. พื้นที่ที่ประเมิน
พื้นที่ที่ประเมิน ได้กาหนดพื้นที่ที่เป็นจุดอบรมทั้งหมด 40 จุดอบรม ครอบคลุม 4 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
4. ระยะเวลาในการประเมิน
ช่วงระหว่าง เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๕
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ หมายถึง ยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ดารง
ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่
การเป็นพื้นที่สีเขียว
โครงกำรตำมแผนปฏิ บั ติ รำชกำรประจ ำปี ของกลุ่ มจั งหวั ดภำคเหนื อตอนบน ๒ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ หมายถึง โครงการบู รณาการสิ่งแวดล้ อมสาธารณภั ย ในกิ จกรรมหลัก : ยกระดั บ
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ที่เป็นกิจกรรม
ย่อย : การพัฒนาศักยภาพและส่ งเสริมชุมชนในการจัดการลดความเสี่ ยงจากอุ บัติ เหตุ ทางถนน กลุ่ มจังหวั ด
ภาคเหนื อตอนบน ๒ (กิ จกรรม : พั ฒนาบุ คลากรแกนน าในสถานศึ กษา และบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้ องด้ าน
ความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน ๒)
ควำมเหมำะสมและควำมเป็ นไปได้ หมายถึ ง ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภั ย
น่ายล) การพัฒนาบุ คลากรแกนน าในสถานศึ กษา และบุ คลากรที่ เกี่ยวข้อง ด้ านความปลอดภั ยบนท้ องถนน
ของสถานศึกษา
บุคลำกรแกนนำ หมายถึง บุคลากรครู ที่สังกัดอยู่ทุกสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และ
น่าน ที่สมัครใจและแจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ฯ ในการพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน ๒
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒ หมายถึง จังหวัดเชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ได้ รั บโอกาสในการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ด้ านการศึ กษาของจั งหวั ดเชี ยงราย (เชี ยงรายสะอาด
ปลอดภัย น่ายล) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
๒. ครู และบุ คลากรแกนน าของสถานศึกษา ที่ ได้รับการอบรม/พั ฒนาบุคลากรด้ านความปลอดภั ย
บนท้ องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน ๒ ได้น าความรู้ที่ ได้ จากการอบรม ได้แก่ ความรู้ ความเข้ าใจ
ในการป้ องกันอุบั ติภัยทางถนน เพื่ อช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เสี่ยง และนาไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายผลในอนาคตต่อไป
๓. อุ บั ติ ภั ยบนท้ องถนนของสถานศึ กษา บริ เวณภาคเหนื อตอนบน ๒ ลดลง ซึ่ งจะเป็ นการลด
การสูญเสี ยทั้ งต่ อชี วิต และทรั พย์สิ นของนั กเรียน ผู้ ปกครอง และประชาชนในพื้ นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน ๒
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บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
การประเมินโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย : กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุ คลากรที่เกี่ ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้ องถนนของสถานศึ กษา
ภาคเหนือตอนบน 2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในครั้งนี้เป็นลาดับ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
๑.๑ จุดเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาจังหวัดเชียงราย
๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย
๑.๓ สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๓ – พ.ศ.๒๕๖๕) จังหวัดเชียงราย
๒. แนวทางการดาเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา จังหวัดเชียงราย
(สะอาด ปลอดภัย น่ายล)
๒.1 ด้านความสะอาด
๒.2 ด้านความปลอดภัย
๒.3 ด้านความน่ายล
๓. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ
๔. การพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
๔.1 การบริหารจัดการบุคลากรเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติในสถานศึกษา
๔.๒ การจัดทาแผนเผชิญเหตุ
๔.๓ ขั้นตอนและวิธีการอพยพ
๔.๔ การซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา
๕. การเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา
๕.๑ ความเสี่ยงและผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อสถานศึกษา
๕.๒ การเตรียมความพร้อม และบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในสถานศึกษา
๕.๓ การเตรียมความพร้อมด้านอาคารในพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดเชี ยงราย (๒๕๖๓ : 69-77) ได้ ระบุ ถึ ง สาระส าคั ญที่ ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ จังหวัดเชียงราย ซึ่งสรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision) : “เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล”
เป้าหมายการพัฒนา :
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๑. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การค้ า การลงทุ น กริ การโลจิ สติ กส์ การเกษตร การท่ องเที่ ยว และวั ฒ นธรรมเชื่ อมโยงกลุ่ มจั งหวั ด
กลุ่มอาเซียน + ๖ และ GMS
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ
๓. เพื่ อสร้ างสมดุ ลของระบบนิ เวศ และการพั ฒนาเมื องให้ น่ าอยู่ เพื่ อให้ ประชาชนอยู่ ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ
๔. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภั ยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้ นที่ปกติ และแนว
ชายแดน
เป้าประสงค์รวม :
๑. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การค้า การลงทุ น บริการโลจิ สติ กส์ การเกษตร การท่ องเที่ ยว และวัฒนธรรมเชื่ อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ ม
อาเซียน +๖ และ GMS
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ
๓. เพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศ และการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดี และมีคุณภาพ
๔. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภั ยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้ นที่ปกติ และแนว
ชายแดน
จุดเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาจังหวัดเชียงราย
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจัง หวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย ได้มอบนโยบาย แนวคิดในการพัฒนาด้านการศึกษาจังหวัดเชียงราย ดังนี้
๑. นักเรียนทุกสังกัดต้องเท่าเทียมกัน
๒. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย “เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย
น่ายล” ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบนโยบาย แนวคิดในการพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัด
ที่สอดคล้องกัน ดังนี้
“ความสุข”
๑. นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนอย่างปลอดภัย รถยนต์สาธารณะ ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด มี การดู แลการเดินทางระหว่างบ้านมาโรงเรียน ทาให้ นักเรียนมีความสุข เมื่อต้อ ง
เดินทางมาโรงเรียน
๒. ส่ ง เสริม ผู้ เรี ย นชายขอบให้ มี สั ญ ชาติ เพื่ อ ให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ เรี ย น อั น น าไปสู่ ก ารสร้ า ง
ชื่ อ เสี ย ง การพั ฒ นาตนเอง ได้ รั บ โอกาสในการแก้ ไ ขปั ญ หา ทั้ ง นี้ จะต้ อ งให้ ค ณะอนุ ก รรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด นาไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
๓. สถานศึกษาปลอดหมอกควัน มีพื้นที่เซฟตี้โซน มีการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริม
การแก้ไขปัญหาหมอกควันในชุมชน
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๔. ส่ งเสริ ม ให้ ค รูผู้ ส อน ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาตาม
วิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงราย
“สะอาด”
ในด้านขยะ
“ความปลอดภัย”
๑. มุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งความปลอดภั ย บนท้ อ งถนน ทั้ ง นี้ จั ง หวั ด เชี ย งรายมี น โยบาย
ประกาศใช้มาตรการ ๑๐ รสขม (๑ร ๒ส ๓ข ๔ม) โดยจุดเน้นของจังหวัดเชียงราย ที่จะนามาใช้ใน
สถานศึกษากาหนดให้สถานศึกษาใช้หมวกนิรภัย
๒. ปัญ หาการจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า และการฝ่าฝืนกฎจราจร ทางจัง หวัด
เชียงรายมีความต้องการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา จอดรถจักรยานยนต์ บนจุดจอดที่กาหนดและ
ส่งเสริมให้มีที่ราชพัสดุเป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์
“น่ายล”
โรงเรียนยอดนิยม
๑. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการพัฒนา โดยนาเอาความโดดเด่นตามบริบท และความพร้อม
ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เป็นโรงเรียนทางเลือก
๒. ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรีย นได้รั บการสนั บ สนุ น ในการเล่ น กีฬ า รวมทั้ ง เข้าร่ วมการแข่ ง ขั น
รายการต่าง ๆ ตามโครงการ Sport city
ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
จากการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจากการระดมความคิ ด เห็ น จาก
ผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วน ภายใต้กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จึงเป็นที่มาของ
การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย
น่ายล โดยสอดคล้องกับ ศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน
โดยกาหนดนิยามศัพท์ ดังนี้
- ความสุข เน้น ครูสอนอย่างมีความสุข นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข
- สะอาด เน้นการบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด
- ปลอดภัย เน้น ความปลอดภัยในสถานศึกษา/ความปลอดภัยบนท้องถนน/อุบัติภัย/อาหาร
ปลอดภัย/หมอกควัน/สารเสพติด/สื่อสังคมออนไลน์
- น่ายล ด้านวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี กีฬา และอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การจัดการศึกษาเพื่อให้มีทักษะอาชีพที่สนองต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
ท่องเที่ยวและชายแดน โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่
แตกต่างกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาส และความเสมอภาคที่เท่าเทียม โดย
สอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน
คานึงถึงเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีปัญหาเรื่องสัญชาติ เรื่องชายแดน เด็กจากประเทศเพื่อน
บ้านมาเรียนในจังหวัดเชียงรายเป็นจานวนมาก ต้องส่งเสริมเรื่องการอ่านออกภาษาไทย ซึ่งเป็น
ปัญหาที่จังหวัดเชียงรายพยายามแก้ไข รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่จัดการศึกษาเข้าสู่ระบบ
เช่น โรงเรียนสอนภาษาจีน เป็นต้น
สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๓ – พ.ศ.๒๕๖๕) จังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) จังหวัดเชียงราย มีทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดเชียงราย ต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
เชีย งรายเมือ งแห่ งคุณ ภาพการศึ กษา พั ฒ นาสู่ส ากล บนพื้ น ฐานวัฒ นธรรมล้ านนา มวล
ประชาอยู่เย็นเป็นสุข
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทสถานศึกษา
๒. จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเต็มศักยภาพของบุคคล
๓. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษา
๔. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๖. จัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืน
๘. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า สนับสนุนการทาวิจัยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการต่อยอด
งานวิจัยสู่สังคมเชิงพาณิชย์
เป้าประสงค์หลัก
๑. คนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. คนทุกช่วงวัยในเขตพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษา สามารถศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพตามความต้องการ
๔. ผู้เรี ยนได้ รับการพั ฒนาการเรียนรู้ ตามความต้องการอย่ างต่ อเนื่ อง ตลอดชีวิตเต็ มศั กยภาพของ
บุคคล
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๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล
๖. ผู้เรียนได้รับการพั ฒนามี สมรรถนะ ตรงกั บความต้ องการของตลาดแรงงาน เขตพั ฒนาเศรษฐกิ จ
พิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
๗. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๘. ผู้เรียนนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการดารงชีวิตในสังคม
๙. สถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
๑๐. ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
๑๑. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนาผลงานวิจัยไปยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม และนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
๑๒. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑
สรุปได้ว่า สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
จังหวัดเชียงราย และได้ระบุถึงสาระสาคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษาเชียงรายไว้ ได้แก่ การกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตลอดถึงยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงรายให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด
แนวทางการดาเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา จังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล)
สืบเนื่องจากแนวทางดาเนินการกากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การศึ ก ษา จั งหวัด เชี ย งรายตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา (พ.ศ.2563-2565) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ :
การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดยสอดคล้องกับ
ศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงราย เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
เชียงรายใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน และสถานศึกษาให้สอดรับแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2563-2565) ของจังหวัดเชียงราย
สานัก งานศึ กษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ กาหนดแนวทางการดาเนิ น การ เชียงรายเมือ ง
สะอาด ปลอดภั ย น่ ายล ในส่ วนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานทางการศึก ษาทุ ก หน่ ว ยงานในจั ง หวั ด
เชียงราย เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดเชียงรายนาไปพิจารณาดาเนินการใน
ส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ๓ ด้ า น คื อ 1) ด้ า นความสะอาด ๒) ด้ า นความปลอดภั ย
๓) ด้านความน่ายล (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, ๒๕๖๔ข : ๑-๙)
ด้านความสะอาด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (2564ก : 3-10) ได้กาหนดเป้าประสงค์ แนวทาง
การดาเนินการ/ตัวชี้วัดการกากับติดตาม และประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
เชียงราย ตามยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่ง ความสุข สะอาด
ปลอดภั ย น่ า ยล ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพ อั ต ลั ก ษณ์ และภู มิ ท างสั ง คมของจั ง หวั ด เชี ย งราย
ที่แตกต่างกัน โดยกาหนดไว้ในเป้าประสงค์ที่ ๕ สถานศึกษาทุกสถานศึกษามีความสะอาดในสภาพ
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บริบททุกมิติ และเป้ าประสงค์ที่ ๖ สถานศึกษามี ความสะอาดในด้านการบริห ารจัดการ มี ความ
โปร่งใส ในองค์กร ซึ่งได้กาหนดคาจากัดความของ “ความสะอาด” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนด
ตัวชี้วัด ในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายต่อไป
ค าจ ากั ด ความที่ ๑ : สถานศึ ก ษามี ค วามสะอาดด้ า นสภาพบริบ ททุ ก มิ ติ หมายถึ ง การ
ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่าง ๆ
และสร้างเสริมสุขภาพ สุขนิสัยของนักเรียนให้สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม มีความ
พร้อมที่จะศึกษารับความรู้ไ ด้ โดยปราศจากอุปสรรคต่อการเรียน การจัดการ ควบคุม ดูแล ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแก่นักเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ตลอดจนเกิดสุขนิสัยที่ดี ได้แก่ สถานที่ตั้ง หรือพื้นที่สร้าง
โรงเรียน อาคารเรีย น และสิ่ งก่อ สร้างภายในโรงเรีย น การระบายอากาศ และแสงสว่าง การจั ด
ห้อ งเรียนและอาคารประกอบและเครื่อ งใช้ในห้ อ งเรีย น ห้ อ งประชุม ห้ องพั ก ครู ห้ องสมุ ด ห้ อ ง
พยาบาล โรงอาหารและโรงครัว น้าดื่ม น้าใช้ ห้องส้วมและที่ปัสสาวะ การจัดการขยะมูลฝอย การ
ดูแลรักษาความสะอาดทั่วไป การบาบัดน้าเสีย การควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงนาโรค ฯลฯ
คาจากัดความที่ ๒ : สถานศึกษามีความสะอาดด้านการบริหารจัดการ มีความโปร่งใสใน
องค์กร หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม กระบวนการ การดาเนินการต่าง ๆ ที่
จะลดสาเหตุที่จะเกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น ทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ผู้บริหารของหน่วยงาน
จึง มีความสาคัญต่อ การสร้างความโปร่ง ใส เช่น ก าหนดทิศทางของหน่วยงาน เป็ นตัวอย่างที่ดีแ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ในระดับนโยบายในการสร้างความโปร่งใสและแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชั่น การกากับ ติดตาม ควบคุม เพื่อลดระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
การตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ให้ความสาคัญและสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี
คุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส การให้บุคคลภายนอกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ แบบเปิดเผย เน้นการมีส่วนร่วม (สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย, 2564ข : 3)
นอกจากนี้ สานัก งานศึ กษาธิ การจั ง หวัด เชีย งราย (2564 ข : 4) ยั ง ได้ ระบุถึ ง แนวทาง
การดาเนินงานด้านความสะอาด กล่าวคือ สถานศึกษาควรดาเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒ นาสถานศึกษาให้มี ความ
สะอาดด้ านสภาพบริบ ททุ กมิ ติ และด้ านการบริห ารจั ด การ มี ค วามโปร่ ง ใสในองค์ ก ร โดยมี แ นว
ดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ การวางแผนการดาเนินงาน (Plan : P) สถานศึกษามีการวางแผนการดาเนินงานบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จัดทาแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมเกี่ยวกับความสะอาดด้านสภาพบริบททุกมิติ และด้านการบริหารจัดการ มี
ความโปร่งใสในองค์กร
ขั้นที่ ๒ การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน (Do : D) มีการดาเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดย
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง การกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน การแต่งตั้ง/คาสั่ง หรือการมอบหมาย
งาน ฯลฯ
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ขั้น ที่ ๓ การตรวจสอบ (Check : C) มี ก ารนิ เทศ กากั บ ติ ด ตาม การวัด และประเมิ น ผล
การดาเนินงานเพื่อนาผลการดาเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ขั้ น ที่ ๔ การปรั บ ปรุ ง (Act : A) การสรุป และรายงานผล การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และมี
การน าเสนอผลการด าเนิ น งานที่ เป็ น นวัต กรรม/วิ ธีป ฏิ บั ติ ที่ ดี (Innovation/Best practice) และ
กาหนดแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้านความปลอดภัย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (2564ก : 3-10) ได้กาหนดเป้าประสงค์ แนวทาง
การดาเนินการ/ตัวชี้วัดการกากับติดตาม และประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
เชียงราย ตามยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่ง ความสุข สะอาด
ปลอดภั ย น่ า ยล ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพ อั ต ลั ก ษณ์ และภู มิ ท างสั ง คมของจั ง หวั ด เชี ย งราย
ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยก าหนดไว้ ใ นเป้ า ประสงค์ ที่ ๗ สถานศึ ก ษาเป็ น สถานที่ ที่ ป ลอดภั ย ทางด้ า น
สวัสดิภาพในทุกมิติ ซึ่งได้กาหนดคาจากัดความของ “ความปลอดภัย ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดตัวชี้วัด ในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายต่อไป
การรักษาความปลอดภัยในสภาพบริบททุกมิติ เป็นงานสาคัญงานหนึ่งของสถานศึกษา โดยมี
เป้าหมายเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่าง ๆ และสร้างเสริมสุขภาพ สุขนิสัยของนักเรียนให้สมบูรณ์
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม มีความพร้อมที่จะศึกษารับความรู้ได้โดยปราศจากอุปสรรค
ต่ อ การเรี ย น การจั ด การ ควบคุ ม ดู แ ล ปรั บ ปรุ ง สิ่ ง แวดล้ อ มในโรงเรี ย นให้ อ ยู่ ในสภาพที่ ดี แ ละ
ถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแก่นักเรียน ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย
ที่ ดี ตลอดจนเกิ ด สุ ข นิ สั ย ที่ ดี ด้ ว ยการบู ร ณาการ สร้า งเครื อ ข่ า ยการด าเนิ น การกั บ อปท. หรื อ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่น เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความปลอดภัย ได้แก่
ด้ า นที่ ๑ ปลอดภั ย จากอุ บั ติ เหตุ ด้ านที่ ๒ ปลอดภั ย จากอุ บั ติ ภั ย ด้ า นที่ ๓ ปลอดภั ย ในด้ า น
สุขอนามัยของนักเรียน ด้านที่ ๔ ปลอดภัยจากสารเสพติด บุหรี่ เหล้า สารระเหย ยาบ้า กัญชา หรือ
สารเสพติ ด อื่ น ๆ ด้ า นที่ ๕ ปลอดภั ย จากสื่ อ ต่ าง ๆ ทางโลก Social เกมออนไลน์ สื่ อ ลามก
ต่าง ๆ
นอกจากนี้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย (2564ข : 5) ได้ ก าหนดแนวทาง
การดาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ไว้ ดังนี้
1. ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ได้แก่ อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ อุบัติเหตุ
จากบริเวณภายในสถานศึกษา อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมรอบนอกของสถานศึกษา อุบัติเหตุจาก
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ และอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ อุ บั ติ เหตุ จ ากการเดิ น ทาง ไป-กลั บ ระหว่ า งบ้ า นและ
สถานศึกษา อุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา และอุบัติเหตุจากการนานักเรียน
ร่วมกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ ซึ่งได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานไว้ ดังนี้
1.1 มีแนวทาง/มาตรการป้องกันแก้ไ ขด้านความปลอดภั ยจากอุ บัติเหตุ ทุกประเภท
มีมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านอุบัติ เหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ อุบัติ เหตุจากบริเวณ
ภายในสถานศึกษา อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมรอบนอกของสถานศึกษา ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ และ
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อุป กรณ์ ต่ า ง ๆ ด้า นการเดิ น ทางไป-กลั บ ระหว่างบ้ านกั บ โรงเรีย น ด้ านการพานั ก เรีย นไปศึ กษา
นอกสถานศึกษา และการนานักเรียนร่วมกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ
1.2 การซักซ้อม การป้องกัน ด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
1.3 มีระบบการรักษาความปลอดภัยทั้ง ชีวิตของบุคลากรและผู้เรียนในสถานศึกษา
และทรัพย์สิน
1.4 มีการสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่สถานศึกษากาหนด
2. ความปลอดภัยจากอุบัติภัย ได้แก่ แผ่นดินไหว ฝุ่น PM 2.5 อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
ซึ่งได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานไว้ ดังนี้
2.1 มีแนวทาง/มาตรการป้องกัน/แก้ไข จากภัยจากแผ่นดินไหว ฝุ่น PM 2.5 อุทกภัย
วาตภัย และอัคคีวัย
2.2 มีการซักซ้อม การป้องกัน ด้านความปลอดภัยจากอุบัติภัย
2.3 มีระบบการรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตของบุคลากร และผู้เรียนในสถานศึกษา
และทรัพย์สินของสถานศึกษา
2.4 การสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่สถานศึกษากาหนด
3. ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของนักเรียน ได้แก่ โรคอุบัติใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) โรคติด เชื้อ ทางเดิ น หายใจจากไวรัส ความปลอดภั ยด้ านโภชนาการ ซึ่ง ได้
กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 มีแนวทาง/มาตรการป้องกัน และแก้ไขด้านสุขอนามัยของนักเรียน
๓.๒ มีการซักซ้อม ป้องกันด้านสุขอนามัยของนักเรียน
๓.๓ สถานศึ ก ษามี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย ทั้ ง ชี วิ ต ของบุ ค ลากร และผู้ เรี ย นใน
สถานศึกษาและทรัพย์สินของสถานศึกษา
3.4 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่สถานศึกษากาหนด
4. ความปลอดภัยจากสารเสพติด บุหรี่ เหล้า สารระเหย ยาบ้า กัญชา หรือสารเสพติดอื่น ๆ
ซึ่งได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
4.1 มีแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยจากสารเสพติด บุหรี่ เหล้า สารระเหย
ยาบ้า กัญชา หรือสารเสพติดอื่น ๆ
4.2 มี ก ารรณรงค์ ให้ ค วามรู้ เชิ ญ วิ ท ยากร จั ด ประสบการณ์ ในการป้ อ งกั น ภั ย จาก
สารเสพติด
4.3 มีระบบคัดกรอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกี่ยวกับปัญหาด้านสารเสพติด
๔.๔ มีการสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่สถานศึกษากาหนด
5. ความปลอดภัยจากสื่อต่าง ๆ ทางโลก Social เกมออนไลน์ สื่อลามกต่าง ๆ ซึ่งได้กาหนด
แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๕.๑ สถานศึ กษามี แ นวทาง/มาตรการ ป้อ งกั น และแก้ไ ขภั ย จากสื่อ ต่ าง ๆ ทางโลก
Social
๕.๒ มีการรณรงค์ให้ความรู้ เชิญวิทยากร จัดประสบการณ์ในการป้องกันภัยจากสื่อต่าง ๆ
๕.๓ มีระบบคัดกรอง ระบบดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ
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๕.๔ มีการสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่สถานศึกษากาหนด
โดยมี แนวทางการด าเนิ นการสถานศึกษามีความปลอดภั ยในสภาพบริบททุ กมิ ติ โดยบู รณาการ
การทางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ การวางแผนการดาเนินงาน (Plan)
- จัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านความปลอดภัยในสภาพบริบททุกมิติ ฯลฯ
ขั้นที่ ๒ การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน (Do)
- การกาหนดปฏิทินปฏิบัติงาน การออกคาสั่ง หรือการมอบหมายงาน ฯลฯ
ขั้นที่ ๓ การตรวจสอบและการวัดผลว่าดีขึ้นหรือไม่ (Check)
- การกากับ ติดตาม มีเครื่องมือการนิเทศ กากับ ติดตาม ฯลฯ
ขั้นที่ ๔ การปรับปรุงกระบวนการ (Act)
- การสรุป รายงาน
- การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ หากสถานศึกษาสามารถที่จะดาเนินการได้มากกว่าที่กาหนดเป็นแนวทางไว้และเกิดผลดีต่อ
สถานศึกษา ก็สามารถทาได้
ด้านความน่ายล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (2564ก : 3-10) ได้กาหนดเป้าประสงค์ แนวทาง
การดาเนินการ/ตัวชี้วัดการกากับติดตาม และประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
เชียงราย ตามยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่ง ความสุข สะอาด
ปลอดภั ย น่ า ยล ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพ อั ต ลั ก ษณ์ และภู มิ ท างสั ง คมของจั ง หวั ด เชี ย งราย
ที่แตกต่างกัน โดยกาหนดไว้ในเป้าประสงค์ที่ 8 สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ เพื่ อให้สอดคล้อง
กั บ Sport City และ City of Art ตามแนวทางการด าเนิ น การ/ตั ว ชี้ วั ด /การก ากั บ ติ ด ตาม และ
ประเมิ น ผล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาจั ง หวั ด เชี ย งรายตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย
สาหรับแนวทางการดาเนินการ สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้าน
วัฒ นธรรม ด้ านดนตรี ด้านกี ฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ และนาภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่ นของจัง หวัด
เชียงราย หรือภูมิปัญญาจากแหล่งอื่นทั้งในและต่างประเทศ นาร่องพัฒนาความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ
ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ ตามกระบวนการ PDCA
โดยบูรณาการการทางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน
ดังนี้
ขั้นที่ ๑ การวางแผน (Plan)
๑. สถานศึกษากาหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์หรือความโดดเด่นด้านวิชาการ ด้านศิลปะ
ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพและด้านอื่น ๆ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษา/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
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2. สถานศึ ก ษาก าหนดกิ จ กรรม หรื อ โครงการส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นวิ ช าการ
ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้า นอื่น ๆ ที่สถานศึกษากาหนดไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษา/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
3. สถานศึกษานาภูมิปัญ ญาท้องถิ่นในพื้นที่สถานศึกษาหรือในจัง หวัดเชียงราย หรือ
ภูมิปัญญาจากแหล่งอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ มาพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านศิลปะ
ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ ที่สถานศึกษากาหนด
ขั้นที่ 2 การดาเนินการ (Do)
1. สถานศึ ก ษาสร้ า งนวั ต กรรมเกี่ ย วกั บ ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นวิ ช าการ ด้ า นศิ ล ปะ
ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ ที่สถานศึกษากาหนด
2. สถานศึ ก ษาส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การจั ดกิ จ กรรมสร้า งความเป็ น เลิ ศ ด้ านวิช าการ
ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ ที่สถานศึกษากาหนด
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check)
1. สถานศึกษาดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงาน กิจกรรม หรือโครงการ
ส่ง เสริ มให้ส ถานศึก ษาเป็ นสถานศึก ษาที่ มี ความเป็ น เลิศ ด้านวิชาการ ด้ านศิ ลปะ ด้านวัฒ นธรรม
ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ
2. สถานศึกษาประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรม หรือโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็ น สถานศึ ก ษาที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ านวิ ชาการ ด้ านศิ ล ปะ ด้ า นวัฒ นธรรม ด้า นดนตรี ด้ านกี ฬ า
ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ
ขั้นที่ 4 การสะท้อนผล (Act)
1. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน กิจกรรม หรือโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสถานศึกษาที่ มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้านวัฒ นธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬ า
ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ ที่สถานศึกษากาหนด
2. นาผลการดาเนินงานปรับปรุง แก้ไขกาหนดแนวทางการพัฒนาในปีถัดไป
๓. การเผยแพร่และประชาสั มพั นธ์ เกี่ย วกับ วิธีการปฏิ บัติ ที่เป็ น เลิศ ด้านวิชาการ
ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ ที่สถานศึกษากาหนด
ให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างขวัญและกาลังใจด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
***** ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดสามารถดาเนินการได้มากกว่าที่กาหนดเป็นแนวทางไว้ และเกิดผลดีต่อ
สถานศึกษาก็สามารถทาได้
สรุปได้ว่า สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้กาหนดยุทธศาสตร์ สาหรับการพัฒนา
ด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงรายในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่ง
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ความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัด
เชียงรายที่แตกต่างกัน
ด้านความสะอาด : กาหนดให้สถานศึกษามีความสะอาดในสภาพบริบททุกมิติ สถานศึกษา
มีความสะอาดในด้านการบริหารจัดการมีความโปร่งใสในองค์กร
ด้านความปลอดภัย : สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ทางด้านสวัสดิภาพในทุกมิติ
ด้านความน่ายล : สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้าน
วัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ
โครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวั ดภาคเหนื อตอนบน ๒ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ
1. ชื่อโครงการ : บูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
2. กิจกรรมหลัก : ยกระดับการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมชุมชนในการจัดการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
ของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2
3. งบประมาณ : 3,538,200 บาท
4. ความเชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น : การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนย่อย : การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ดารง
ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนสู่การเป็นพื้นที่สีเขียว
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4 สร้างภาคีในการปรับตัวและรับมือจากสภาวะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตสานึ กและ
สร้ า งเครือ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ว มทุ ก ระดั บ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้ าใจและบู รณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
หน่วยดาเนินการ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : ชื่อ นายวิญญู สันติภาพวัฒนา ตาแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
สถานที่ติดต่อ 57/33 หมู่ที่ 22 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
หมายเลขโทรศัพท์ 061-413-4177, 053-719-481
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5. หลักการและเหตุผล
5.1 ที่มา
รั ฐ บาลภายใต้ ก ารน าของนายกรั ฐ มนตรี พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา นายกรั ฐ มนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน ” มีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ
ปรั บ ทิ ศ ทาง และสร้า งหนทางพั ฒ นาประเทศให้ เจริ ญ สามารถรับ มื อ กั บ โอกาสและภั ย คุ ก คาม
แบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงในศตวรรษ ที่ 21 ได้ ภายใต้โมเดลประเทศไทย
4.0 โดยเฉพาะกลุ่ ม ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ที่ เชื่ อ มต่ อ และบั ง คั บ อุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ มุ่ ง เน้ น ความส าเร็ จ
ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ
ร่วมกั น ระดมความคิด ผนึ กก าลังกั น ขับ เคลื่อ นผ่ านโครงการ บั น ทึก ความร่ว มมื อ กิจ กรรม หรื อ
งานวิจัยต่ าง ๆ โดยการดาเนินงานของประชารัฐ กลุ่ม ต่าง ๆ รวมถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาขับเคลื่อนในทุกกิจกรรม ทุกกระบวนการ ข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็ว ภายใต้ยุคดิจิทัลที่มี
การก้าวเดินไปข้างหน้าแบบไร้ขีดจากัด
สาหรับทิศทางการบริหารประเทศภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อ
การบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศ
พัฒ นาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สั งคมมีค วามมั่ นคง เสมอภาคและเป็ นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขั น ได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยมี กรอบแนวทางที่ ส าคั ญ ทั้ ง หมด 6 ด้ าน ประกอบด้ ว ย
ความมั่ น คง การสร้ างความสามารถในการแข่ ง ขั น การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพของคน
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสัง คม การสร้างการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่
เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม การปรับ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจั ด การภาครั ฐ ซึ่ ง โครงการ
นี้ ต อบสนองด้ านที่ 6 ด้ า นการปรับ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจั ด การภาครั ฐ ข้ อ ที่ (3)
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนกลางของสานักงาน
ปลัด กระทรวงศึก ษาธิก ารที่ตั้ งอยู่ในภู มิภ าคมี หน้ าที่แ ละภารกิจเกี่ยวข้ องกับ การศึ กษาในจัง หวั ด
เชียงราย โดยมี บ ทบาทและหน้ าที่ ในการสั่ง การ กากับ ดู แล เร่ง รัด ติดตาม และประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็ นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึง ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารการจัดการศึกษา ซึ่งจากการติดตาม ประเมินผล ที่ผ่านมาพบว่า ปัญ หาอุบัติภัยบนท้องถนน
หลาย ๆ ครั้ ง มี ผ ลกระทบกั บ ทั้ ง ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของเยาวชนในสถานศึ ก ษา เยาวชนนอก
สถานศึกษา และและประชาชนทั่วไป ดังนั้น จึงต้องใช้กลยุทธการเตรียมความพร้อมป้องกันและลด
ผลกระทบจากอุบัติภัยบนท้องถนนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 โดยการพัฒนาบุคลากรแกนนาใน
สถานศึ กษาและบุ คลากรที่ เกี่ย วข้ อ งด้ านความปลอดภั ย บนท้ อ งถนนของสถานศึ ก ษาภาคเหนื อ
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ตอนบน 2 เพื่ อ สร้า งเครื อ ข่ าย สร้ างความตระหนั ก รู้ น าไปปฏิ บั ติ และขยายผล เพื่ อ เพิ่ ม ความ
ปลอดภั ย ให้ กั บ เยาวชนในสถานศึ ก ษา เยาวชนนอกสถานศึ ก ษา และประชาชนทั่ ว ไป รวมถึ ง
เสริมสร้างให้มีภูมิคุ้มกันสามารถรับมือกับอุบัติภัยที่เกิดขึ้นได้
5.2 สรุปสาระสาคัญ สภาพปัญหา / ความต้องการ
ตารางสถิติภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุจราจรทางถนน) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ปี พ.ศ. 2561 – 2563
อุบัติภัยบนท้องถนน (ครั้ง)
เสียชีวิต (คน)
บาดเจ็บ (คน)
ปี พ.ศ.
2561
2562
2563
รวม

5,217
7,685
4,280
17,182

876
642
634
2,152

7,818
9,262
4,815
21,495

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย,พะเยา,แพร่ และจังหวัดน่าน
ตารางสถิติภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุจราจรทางถนน) ที่มีผลกระทบกับเยาวชนและ
สถาบันการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 พ.ศ. 2560 – 2562
จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอุบัติภัยทางถนน อายุ 0 - 19 ปี
จังหวัด
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
รวม
เชียงราย
4,963
4,827
5,510
1,833
17,133
พะเยา
1,259
1,153
1,692
573
4,677
แพร่
1,187
1,251
1,177
413
4,028
น่าน
1,877
1,382
1,904
652
5,815
รวม
9,286
8,613
10,283
3,471
31,653
*ปี พ.ศ. 2563 เป็นข้อมูลถึงเดือนเมษายน
จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ /เสียชีวิตจากอุบัติภัยทางถนน อายุ 0 - 19 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่อยู่
ในวั ย เรี ยน เป็ น นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2560 ถึ ง เดื อ นเมษายน 2563 ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
เชี ยงราย พะเยา แพร่ และน่ าน มีผู้ ไ ด้ รับ บาดเจ็ บ /เสี ยชี วิ ตเป็ น จานวนมากขึ้น จัง หวั ด ที่ มีจ านวน
ผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ เสี ย ชี วิ ต มากที่ สุ ด คื อ เชี ย งราย 17,133 ราย และน่ า น 5,815 ราย ตามล าดั บ
ซึ่งปี พ.ศ. 2562 มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตสูงสุดจานวน 10,283 ราย

20

6,000
5,000

4,963

5,510

4,827

4,000
3,000
2,000

1,1871,877
1,259

1,251
1,153 1,382

1,692 1,904
1,177

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

1,000

1,833
573 413 652

-

เชียงราย

พะเยา

แพร่

ปี 2563

น่าน

ที่มา : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการบาดเจ็บ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลการบาดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)

ตามข้อมูล สถิติภัยจากการคมนาคม (อุบัติภัยจราจรทางถนน) ภาพรวมทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 2 (เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน) และภาพรวมของอุบัติภัยทางถนนที่มีผลกระทบ
กั บ เยาวชนและสถาบั น การศึ ก ษาของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 2 ดั ง กล่ า ว ปรากฏว่ า
ในภาพรวมแล้วสถิติอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น ทั้ง จานวนครั้ง ในการเกิด ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ทาให้
มูลค่าความเสียหายสูงมาก ดังนั้น ประเด็นเรื่องอุบัติภัยบนท้องถนนเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงเป็น
อันดับต้น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 โดยมีปั จ จัย มู ล เหตุ หลายด้าน ดัง นี้ ด้ านวิศ วกรรมจราจร (Engineering) เช่น ถนนใน
หมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน ยังคงมีความเสี่ยง โดยเฉพาะทางโค้ง และทางแยก รวมทั้งมีสิ่งกีดขวางและบดบัง
ทั ศนวิ สั ยในการมองเห็ น ด้ านการบั งคั บใช้ กฎหมาย (Enforcement) ยั งไม่ เกิ ดความต่ อเนื่ อง เช่ น
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายสรรพสามิต อัต ราค่า ปรับ ต่า
ทาให้ผู้ขาย ฝ่าฝืน ผู้ประกอบการและประชาชนไม่ปฏิบัติตาม ด้านการประชาสัมพันธ์/ให้ ความรู้
และมีส่วนร่วม (Education and Participation) ได้ดาเนินการอย่างต่อ เนื่อ งแต่ก็ไ ม่ไ ด้ทาให้จานวน
อุบ ัต ิเ หตุล ดลง ก่อ ให้เ กิด ความเสี ่ย งต่อ ผู ้ใ ช้ร ถใช้ถ นน เกิด ผลกระทบต่อ บุค คลอื ่น จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ สาเหตุจากพฤติกรรม
ของคน คือ ไม่สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ เมาแล้วขับ ใช้ความเร็วสูง เป็นต้น จาเป็นต้องดาเนินการในเชิง
รุก จัดโครงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยในพื้นที่ทั้งชุมชน และสถาบันการศึกษา พัฒนา สร้างความ
ตระหนัก ให้ความรู้ สร้างบุคลากรแกนนา เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น โดยทาอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง
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6. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
6.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบน
ท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
6.2 สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
6.3 ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการตามปกติ
6.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)
6.5 สถานที่ดาเนินโครงการ : ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา
แพร่ น่าน
7. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7.1 กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานทุกภาครัฐ สถาบันการศึกษา/เยาวชน ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
7.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เยาวชน ประชาชนทั่วไป สถานศึกษา และชุมชน
8. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
8.1 เป้าหมายโครงการ/กิจกรรมย่อย/กิจกรรม
ตัวชี้วัด

หน่วย จานวน
นับ
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้อง
ถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2
บุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความ
ปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีองค์
คน 1,100
ความรู้ มีความเข้าใจในการป้องกันอุบัติภัยทางถนน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในพื้นที่เสี่ยงและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการขยาย
ผลในอนาคตต่อไป
8.2 ผลผลิต
(1) มีบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
(2) มีเครือข่ายด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
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8.3 ผลลัพธ์
- อุบัติภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 ลดลง
8.4 ผลกระทบ
เชิงบวก
- ลดการสู ญเสี ยทั้ งต่ อชี วิตและทรัพย์ สิ นของประชาชนในพื้ นที่ กลุ่มจั งหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน 2
เชิงลบ
- ไม่มี
9. แนวทางการดาเนินงาน
9.1 แผนการดาเนินการและการเบิกจ่าย
ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมชุมชนในการ
จัดการลดความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุทางถนน กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรแกน
นาในสถานศึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย
บนท้องถนนของสถานศึกษา
ภาคเหนือตอนบน 2

ต.ค.-ธ.ค.
63

ม.ค.-มี.ค.
64

เม.ย.-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย. 64
64

หน่วย
รับผิดชอบ
กิจกรรม

สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
เชียงราย
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9.2 งบประมาณแยกรายจังหวัด
กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมชุมชนในการ
จัดการลดความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุทางถนน กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรแกน
นาในสถานศึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย
บนท้องถนนของสถานศึกษา
ภาคเหนือตอนบน 2

ต.ค.-ธ.ค.
63

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
64
64

ก.ค.-ก.ย.
64

งบประมาณ
รวม

3,538,200 3,538,200

10. วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
11. วงเงินของโครงการ จานวน 3,538,200.00 บาท (สามล้ านห้าแสนสามหมื่นแปดพั นสองร้อย
บาทถ้วน) (รายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายแนบท้าย และขอถัวจ่ายทุกรายการ)
12. ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกิน
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13. ความพร้อมของโครงการ
13.1 พืน้ ที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่
ดาเนินการแล้ว
 จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินงาน
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13.2 แบบรูปรายการ /แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
13.3 ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มี
ประสบการณ์
๏ เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
13.๔ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
13.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ
กรณีวัสดุฝึกที่มีสภาพดี จะโอนให้สถานศึกษาและหรือหน่วยงานดาเนินโครงการ เมื่อดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
15. ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด
- การให้ ก ารสนั บ สนุ น มี ส่ ว นร่ ว ม และการให้ ค วามสนใจจากหน่ ว ยงาน ภาคี
เครือข่าย สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
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แนวทางแก้ไข ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจัง หวัด ชี้แจงและขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายๆ ในพื้นที่ของตน

(ลงชื่อ).. ...วิญญู สันติภาพวิวัฒนา......ผู้เสนอโครงการ
(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ตาแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี ...ณรงค์ โรจนโสทร .......ผู้เห็นชอบโครงการ
(ณรงค์ โรจนโสทร)
ตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

(ลงชื่อ)........ประจญ ปรัชญ์สกุล ........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประจญ ปรัชญ์สกุล)
ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
การพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
จังหวัดเชียงราย โดยผู้ว่าราชการจั งหวัดเชี ยงราย (นายประจญ ปรัช ญ์ สกุ ล) ได้ก าหนด
นโยบายสาคัญในการส่งเสริม และพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงภัย และ
การรู้รับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดทาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นภัยพิบัติศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดเชียงรายได้ศึกษาเรียนรู้ และตระหนักถึงความ
ปลอดภั ย และมี ส่ ว นร่ ว มในการลดความเสี่ ย งภั ย พิ บั ติ ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะที่ จ าเป็ น เพื่ อ
การช่วยเหลือตนเองและชุมชนได้อย่างเหมาะสม
การบริหารจัดการบุคลากรเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติในสถานศึกษา
แผนบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ ใ นสถานศึ ก ษานี้ ประกอบด้ ว ยชุ ด ของกิ จ กรรม
ที่ สอดคล้อ งกั บ ระยะต่ าง ๆ ของสถานการณ์ ภั ยพิ บั ติ ได้แ ก่ ก่ อ นเกิ ด เหตุ ระหว่างเกิ ดเหตุ และ
หลังเกิดเหตุ เป็นกิจกรรมทั้งระยะสั้น และระยะยาว หัวใจหลักในการจัดทาแผน คือ การให้ทุกคน
ในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รู้จักความเสี่ยงภัยธรรมชาติ ผ่านกระบวนการประเมินความเสี่ยงภัย
ธรรมชาติ และการประเมินสถานภาพของสถานศึกษาตามกรอบ ความปลอดภัยรอบด้าน และอาจจัด
ให้มีการประเมินด้านอื่น ๆ ตามความต้องการ การประเมินเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสาคัญในการจัดทา
แผนบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แผนบริหาร
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จัดการภัยพิบัติธรรมชาติในสถานศึ กษา ควรแบ่งเป็นแผนย่อย ๆ เพื่ อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ เช่น แผนเตรียมความพร้อม แผนอพยพ แผนโต้ตอบสถานการณ์ และแผนฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ
แผนเตรี ย มความพร้ อ ม หมายถึ ง แผนที่ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดของสถานศึ ก ษา ทรั พ ยากร
การบริหารจัดการเพื่อเตรียมเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติ
แผนโต้ตอบสถานการณ์ หรือแผนจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นแผนที่บอกวิธีการปฏิบัติ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในขณะเกิดเหตุวิกฤติ ช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถตัดสินใจสั่งการในขณะเกิด
เหตุการณ์วิกฤติได้อย่างเหมาะสม จึงควรจะทาแผนเผชิญเหตุ สาหรับความเสี่ยงภัยพิบัติทุกประเภท
ที่ อาจเกิดขึ้นในพื้นที่สถานศึกษา
สรุปได้ว่า แผนที่กาหนดขึ้นมาในแต่ละสถานศึกษานั้น จะมีความแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของภัย ขนาด ของสถานศึกษา ประเภทของนักเรียน จานวนบุ คลากร และความเหมาะสม
ตามบริบทสภาพแวดล้อม เช่น สภาพทางกายภาพของพื้นที่ บริการฉุกเฉิน ที่มีในพื้นที่ ความใกล้ชิด
กับบริการสาธารณะ ในการทาแผนนั้น นอกจากจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมสถานการณ์ ต่าง ๆ
ตามประเภทความเสี่ยงภัย และต้องมีความยืดหยุ่น สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ ตามความเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์
การจัดทาแผนเผชิญเหตุ
แผนเผชิญเหตุ คือสิ่งที่จาเป็นต้องทาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ขณะที่เกิดภัยธรรมชาติที่
อาจก่อให้เกิ ดอัน ตรายต่อ ชีวิตนั กเรียน ครูแ ละบุ คลากรในสถานศึกษา และเกิดความเสีย หายต่ อ
อาคารสถานที่ แผนเผชิญเหตุนี้ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการเตือนภัย การอพยพ การค้นหาและกู้ภัย
สถานศึกษาสามารถจัดทาแผนเตือนภัย และแผนอพยพเป็นแผนย่อยในแผนเผชิญเหตุ ตามบริบทของ
ภัย ส่วนการค้นหาและกู้ภัยนั้นหากไม่มีทักษะความชานาญในการกู้ภัย จะต้องขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่มีความชานาญ แผนเผชิญเหตุประกอบด้วยข้อมูลหลัก ๆ ดังนี้
๑. แผนที่เสี่ยงภัยของสถานศึกษา
๒. เส้นทางอพยพพื้นที่ปลอดภัย
๓. สัญญาณเตือนภัยและการอพยพ
แผนอพยพ คือ กระบวนการแจ้งเตือนภัย และการตัดสินใจที่อยู่ภายใต้อาคาร หรือออกจาก
อาคาร อย่างปลอดภัยในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งทุกคนในสถานศึกษาจะต้องรู้และเข้าใจในขั้นตอน
การปฏิบัติ และรู้จักเส้นทางปลอดภัยและจุดรวมพล
ขั้นตอนและวิธีการอพยพ
เมื่อได้รับคาสั่งให้เตรียมตัวอพยพ ครูต้องมีสติ และเตือนให้นักเรียนตั้งสติ อย่าตกใจ และ
แนะนาให้ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนเก็ บ ของมี ค่ า และเอกสารส าคั ญ ไว้ กั บ ตั ว เช่ น บั ต รประชาชน
กระเป๋าสตางค์
๒. หากมีการถอดรองเท้าไว้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนรีบใส่รองเท้าเพื่อเตรียมตัวก่อน
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๓. ครูมีเอกสารใบรายชื่ อนักเรียนในห้อ งเพื่ อความสะดวกในการส ารวจนักเรียนระหว่าง
การอพยพ
๔. ครูต้องจัดระเบียบนักเรียนเพื่อการอพยพ อาจจะให้เข้าแถวเรียงกัน หรือให้จับคู่ดูแลกัน
หรือจับเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มมีผู้นาและออกจากห้องเรียนไปพร้อมกัน ควรจัดให้หัวหน้าห้องและรอง
หัวหน้าห้องเป็นผู้ช่วยครูในการดูแลการอพยพ เช็คจานวนยอดของนักเรียนก่อนออกจากห้อง และ
เมื่อถึงจุดปลอดภัยหรือจุดรวมพลให้เช็คยอดอีกรอบและรายงานต่อผู้บัญชาการ เหตุการณ์ในขณะนั้น
เพื่อจะได้ทราบจานวนว่ามีผู้บาดเจ็บหรือติดค้างในที่เกิดเหตุหรือไม่
๕. ครูบอกและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติ บอกเส้นทางอพยพ จุดรวมพลและกติกาในการ
อพยพ ได้แก่ ไม่วิ่ง ไม่พูดคุย ไม่ผลักดัน ไม้ยื้อแย่ง และให้ตั้งใจฟังคาสั่งอย่างเคร่งครัด (ควรมีการซ้อม
ขั้นตอนการอพยพและสอนกติกานี้ล่วงหน้า)
๖. หากมีนักเรียนพิการในห้องเรียน ให้จัดระบบเพื่อนช่วยเพื่อน คือมอบหมายให้เพื่อนเป็นผู้
ช่วยเหลือดูแลนักเรียนพิการในระหว่างการอพยพ
๗. ในกรณีอัคคีภัย มีควันไฟเกิดขึ้น ให้ครูบอกวิธีการป้องกันตัวให้ชัดเจน คือให้เอาผ้าปิด
ปากปิดจมูก หรือย่อตัวใกล้กับระดับพื้นมากที่สุด เนื่องจากอากาศบริสุทธิ์อยู่เหนือระดับพื้นไม่เกิน ๑
ฟุต ที่ห ายใจได้ และออกไปตามทางเดินให้ ไวที่สุ ด เพราะบริเวณใกล้พื้ นจะเป็น บริเวณที่มีอากาศ
พอที่จะหายใจได้
๘. เมื่อ ได้รับค าสั่งจากผู้บ ริห ารให้อพยพ ต้องแน่ใจว่าเส้น ทางอพยพปลอดภัย แล้ วจึง ให้
นักเรียนออกจากห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ
๙. หลังจากนั กเรียนคนสุดท้ายออกไปแล้ว ให้ครูสารวจความปลอดภัย สารวจห้องอย่าง
รวดเร็วว่ามีใครตกค้างหรือไม่ หรือมีใครบาดเจ็บหรือเป็นลมอยู่ที่พื้นหรือไม่
๑๐. เมื่อออกจากห้องแล้ว ให้สังเกตห้องเรียนข้าง ๆ ว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง
หรือไม่
๑๑. นานักเรียนอพยพไปตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้ในแผนอพยพ ไปยังพื้นที่ปลอดภัย
๑๒.เมื่อหลบหนีจากจุดที่เกิดเหตุไปถึงที่ปลอดภัยแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีครู บุคลากร หรือ
นักเรียนสูญหาย หรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่ พร้อมแจ้งยอดและสถานการณ์ไปยังผู้บริหารสถานศึกษา
หรือหัวหน้าทีมอพยพ หากมีผู้บาดเจ็บให้ส่งไปยังจุดรักษาพยาบาล
๑๓. หากมีนักเรียนสูญหาย ให้ติดตามตรวจสอบก่อน หากยังไม่พบตัวให้ประสานทีมงาน
ติดตามผู้ตกค้างที่อาจพลัดหลงระหว่างการอพยพ
๑๔. ในกรณีที่สถานศึกษาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย อาจจะจัดให้มีกระเป๋าฉุกเฉินประจาห้องเรียน
เป็ น กระเป๋ า เป้ ใส่ ชุ ด ปฐมพยาบาล ยาหม่ อ ง ยาดม ไฟฉาย ถ่ า นไฟฉาย ถุ ง พลาสติ ก เชื อ ก มี ด
ผ้าขนหนู ลูกอม คู่มือปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน รายชื่อนักเรียน หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครองและ
หมายเลข โทรศัพท์สาคัญ เป็นต้น
๑๕. ครูควรแต่งตั้งนักเรียนที่มีความเป็นผู้นา มีสติ หรือหัวหน้าห้อง ให้เป็นผู้ช่วยครูในการนา
เพื่ออพยพออกจากห้องเรียน
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๑๖. ในกรณีที่ครู หรือบุคลากรมีข้อจากัด เช่น พิการ หรือมีปัญ หาสุขภาพ เคลื่อนไหวไม่
สะดวก ควรมอบหมายให้ครูจากห้องเรียนข้างเคียง คอยดูแลช่วยเหลือ และจัดสิ่งอานวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายอพยพให้ตรงกับความต้องการ
๑๗. กรณี สถานศึก ษาที่ มีนั ก เรีย นพิ ก ารที่ ต้อ งการความช่ วยเหลื อเป็ นพิ เศษควรท าแผน
ฉุกเฉินส่วนบุคคลไว้ล่วงหน้า
การซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา
การซ้อมแผนเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของแผน และทดสอบความเข้าใจของทุกคนที่อยู่
ในสถานศึ กษา คณะกรรมการสถานศึก ษาจะต้ องอานวยการให้ มีก ารฝึ กซ้อ มเหตุการณ์ ต ามแผน
ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ควรดาเนินการซ้อมโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม และควรซ้อมแผนร่วมกับ
ผู้ปกครอง และชุมชนด้วย ก่อนการซ้อมแผนต้องมีการเตรียมการ เช่น กาหนดสถานการณ์สมมติ ระบุ
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผน ประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติฝึกสอนทักษะในการเอาตัวรอด
ในการบริหารจัดการการซ้อมแผนนั้น สามารถดาเนินการซ้อมแผนตามเหตุการณ์สมมติ เป็น
การจากัดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนเฉพาะในสถานศึกษา หรือประสานงานขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการซ้อมเหตุการณ์ก็ได้ แต่จะต้องมีการวางแผนร่วมกันและ
เน้นบทบาทหน้าที่ รวมทั้งการประสานงานข้ามหน่วยงานเป็นสาคัญ
การเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา
ความเสี่ยงและผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อสถานศึกษา
ปั จ จุ บั น ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในประเทศไทยมี ค วามถี่ แ ละความรุ น แรงจน
เห็นได้ชัด ส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลาย ๆ ด้าน ทั้งความเสียหายทางกายภาพของสถานศึกษา
ทั้ง ความเสียหายทางโอกาสทางการศึกษา และการขาดเรียนของนักเรียน เช่น เหตุแผ่นดินไหวใน
ภาคเหนือของประเทศ แม้ไม่ได้ทาให้อาคารถล่มเสียหายในทันที แต่ก็ส่งผลต่อผนังอาคารร้าว และ
ส่วนประกอบของอาคารกระเด็นหรือหล่นลงมา ทาให้ถนนหรือรั้วเอียงทรุด ฝนตกหนักติดต่อกัน
หลายวัน ในทุ ก ภาค ส่ งผลให้ เกิ ด ดิ น สไลด์ทั บ อาคารเรี ยน หรื อ ทางเดิ น ที่ นั ก เรีย นใช้ สัญ จรมายั ง
สถานศึกษา เป็นต้น
สถานศึกษาอาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ความเสียหายที่
เกิดกับอาคารเรียน จะทาให้การเรียนหยุดชะงักและครูต้องจัดเวลาสอนชดเชย ในบางกรณีภัยพิบัติ
ธรรมชาติกินระยะเวลานาน ทาให้นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาสถานศึกษาได้ หรือในบางกรณีชุมชน
อาจจะต้องการความช่วยเหลือจากสถานศึกษา เช่น ใช้พื้นที่ของสถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิง ชั่วคราว
สาหรับผู้ประสบภัย จึงต้องมีการใช้พื้นที่ร่วมกัน ทาให้รบกวนการเรียนการสอน กรณีต่าง ๆ เหล่านี้ก็
ย่อมส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา แม้ว่าภัยพิบัติอาจจะไม่ได้เกิดกับสถานศึกษาโดยตรง แต่สถานศึกษา
ก็อาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมก็ได้ เช่น ครอบครัวของครู นักเรียน หรือบุคลากรทางการศึกษาเป็น
ผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ ทาให้ขาดเรียนหรือขาดงาน ผู้ปกครองไม่มั่นใจในความปลอดภัย จึง
ไม่ให้บุตรหลาน หรือครอบครัวประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทาให้นักเรียนต้องหยุดเรียน นอกจากนี้
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นักเรียนที่ผ่านประสบการณ์ภัยพิบัติอันเลวร้ายอาจจะได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เป็นต้น
เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่ไม่คุ้นชิน และไม่มีการวางแผนเตรียมความ
พร้อมในการตั้งรับ ครูและนักเรียนมักจะไม่ทราบวิธีการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติตัว ทาให้เกิดความ
สับสนอลหม่านในการเผชิญเหตุ เกิดความหวาดกลัว บางครั้งทาให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตโดย
ไม่จาเป็น สถานศึกษานั้น ๆ นอกจากจะทาหน้าที่ให้ความรู้แล้ว ยังต้องทาหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเด็ก
ไม่ให้เสียโอกาส หรือตกไปอยู่สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยให้เด็กสามารถ
ใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันความเสี่ยง มีทักษะการเอาตัวรอดจากสถานการณ์คับขัน รู้จักตัดสินใจที่ถูกต้อง
เพื่อปกป้องตนเองและผู้อื่น ผ่านการทางานลดความเสี่ยงภัยพิบัติในสถานศึกษา โดยใช้แผนบริหาร
จัดการภัยพิบัติที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง และการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ เกิดการรู้ทันและปรับตัว
พร้อมรับความเสี่ยง (Resilience Education)
การเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการโครงสร้างอาคารเรียนและสิ่งอานวยความสะดวกในสถานศึกษาที่ปลอดภัย
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ภายใต้กรอบความปลอดภัย
รอบด้านของสถานศึกษา คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาควรกากับ ดูแล และดาเนินการ
ดูแลบารุงรักษาอาคารสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้พร้อม ดังนี้
๑.๑ เลื อกพื้ น ที่ ป ลอดภั ย ในการก่ อสร้า งอาคารเรี ยน อาคารประกอบ หรือ สถานที่
สาหรับกิจกรรม แม้ว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่จะสร้างไว้นานแล้ว แต่อาจจะมีการใช้พื้นที่ภายในอาณา
เขตเพื่ อกิจกรรมอื่น ๆ เช่น สร้างอาคารเรียนเพิ่ ม สร้างห้ องน้าเพิ่ม หรือสร้างลานอเนกประสงค์
เพิ่มเติม การพิจารณาเลือกพื้นที่ โดยคานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากภัยธรรมชาติจะช่วยให้
สถานศึกษาบริหารจัดการความเสี่ยงได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๒ บารุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีสภาพแข็งแรง ปลอดภัย ด้วยการ
เสริมความแข็งแรง หรือการพิจารณาย้ายสถานที่ ตั้ง หากสถานศึกษาอยู่ในพื้ นที่ที่มีค วามเสี่ ยงสูง
นอกเหนือจากการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาตามปกติ
แล้ว ต้องดาเนินการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร และสาธารณูปโภคอย่างละเอียด โดยอาศัยความรู้
ความชานาญจากวิศวกรในพื้นที่ หรือช่างก่อสร้างที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของภัย
ธรรมชาติต่ออาคารและสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าอาคารเรียนจะปลอดจาก
ความเสี่ยงต่าง ๆ ในขณะอพยพนักเรียนด้วย การตรวจสอบและประเมินอาคาร ควรได้รับการรับรอง
จากวิศวกรผู้มีในอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย สถานศึกษาจึงต้องมีแผนและงบประมาณซ่อมแซม
อาคารด้วย
๑.๓ ติ ดตั้งอุป กรณ์ ป้อ งกั นและระงับ อัคคี ภัย เนื่ องจากอั คคีภั ยเป็ นภั ยที่ อาจเกิดขึ้ น
ได้เองจากปัจจัยภายใน เช่น ความประมาท สายไฟเก่าชารุด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขัดข้องลัดวงจร
และอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า ไฟไหม้ป่า หรือไฟไหม้ในชุมชนใกล้เคียง การติดตั้ ง
อุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมการฝึกอบรมเรื่องการใช้งาน และการบารุงรักษาอุปกรณ์ เป็นสิ่งจาเป็นเบื้องต้น
เพื่ อ การป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ให้ ป ลอดภั ย ควบคู่ ไ ปด้ ว ย
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โดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะมีเชื้อเพลิง เช่น ห้องเก็บ ของ ห้องเก็บเชื้อเพลิงแก๊ส ห้องครัว ห้องที่มีสมุด
หนังสือ และเอกสารจานวนมาก
๑.๔ ติดตั้งและจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ การออกแบบก่อสร้างอาคาร
สถานที่ รวมทั้งการปรับปรุงต่อเติม ควรคานึงถึงการเข้าถึงของคนพิการ เช่น ทางลาดสาหรับรถเข็น
วีลแชร์ บล็อกปูพื้นเบรล์ล ห้องน้าคนพิการ สัญญาณเตือนภัย การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการ
ให้ความเหลือต่าง ๆ
๑.๕ การออกแบบการใช้พื้ นที่ พั กพิง สาหรับผู้ป ระสบภั ย หากสถานศึ กษาได้รับการ
กาหนดให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของชุมชน จะต้องมีการออกแบบและการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการใช้ งานของผู้ ป ระสบภั ย และให้ ว างแผนในการใช้ พื้ น ที่ ร่ วมกั น ระหว่ า ง
ผู้ประสบภัยและการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียน รวมทั้ง วิธีส่งมอบพื้นที่คืนสถานศึกษาใน
สภาพเรียบร้อย ไม่มีความเสียหาย
๑.๖ การดูแลความปลอดภัยของทางเข้าออกสถานศึกษา เส้นทางที่นักเรียนใช้เดินทาง
เช่น ทางเดินเท้า เส้นทางจราจร ป้ ายจราจร ทางข้ามหน้าสถานศึกษา สะพานข้ามแม่น้า จะต้อง
พิจารณาดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งในเวลาปกติ และในเวลาเกิดภัยธรรมชาติ
๑.๗ ปรับปรุงระบบน้าและสุขอนามัยเพื่ อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากน้ าดื่มน้าใช้ไ ม่
สะอาด ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ของสิ่งสกปรกในน้าและอาหาร นอกจากนี้ยังต้องดูแลระบบ
ระบายน้า ระบบสุขอนามัยต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหารุนแรงนามเกิดภัยธรรมชาติ
1.8 จัดให้มีแหล่งพลังงานสารองและแหล่งอาหารสารองเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
เช่น การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ การจัดกิจกรรมสวนครัว ปลูกพืชผักด้วยวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ภัยธรรมชาติ การเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนสาหรับนักเรียนในยามเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น
ตัวอย่างความเสี่ยงของพื้นที่ภายนอกอาคารเรียน
๑. สถานศึกษาไม่มีรั้วรอบขอบชิด หรือมีรั้วแต่ไม่แข็งแรง ไม่สามารถทนแรงกระทบกระแทก และอาจจะ
พังถล่มได้ง่าย ถนนหนทางที่นักเรียนใช้สัญจรไม่มีไหล่ทางหรือไม่มีทางเดินเท้าที่ปลอดภัย ทางเข้าสถานศึกษาคับ
แคบ และไม่ได้ออกแบบมาให้กว้างเพียงพอต่อการรองรับยานพาหนะปกติและยานพาหนะฉุกเฉิน เช่น รถดับเพลิง
รถพยาบาล เป็นต้น
๒. ต้ นไม่ใหญ่ เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณารอบบริเวณสถานศึกษาอาจจะโค่นล้มเมื่อเกิดพายุ ควรพิ จารณา
หาทางแก้ไข เช่น ตัดเล็มกิ่งไม่ที่ผุ แจ้งหน่วยงานที่ดูแลเสาไฟฟ้า ให้แก้ไข ติดป้ายเตือน
๓. ผนังและเสาที่ไม่ได้มาตรฐาน มีร่องรอยปลวกกิน มีน้ารั่วซึมทาให้ชื้นและขึ้นรา ใกล้หมดสภาพการใช้
งานอาจจะพังถล่มเมื่อแช่น้าท่วมเป็นเวลานาน หรือเมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
๔. บ่อน้าที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่มีป้ายเตือน ทาให้เกิดอันตรายจากการตกน้า จมน้า หรือทาให้มองไม่เห็นว่า
เป็นบ่อน้าเวลาเกิดน้าท่วมสูงจนเป็นระดับเดียวกัน
๕. ท่อระบายน้าที่เล็กเกินไป ไม่มีตะแกรงกันเศษขยะ เศษดิน โคลน ทาให้อุดตัน เวลาเกิดฝนตกน้าไม่
สามารถระบายได้ดี ทาให้เกิดน้าท่วมขังในพื้นที่และอาคารเรียน
๖. เตาเผาขยะ หรือพื้นที่กักเก็บขยะ ปฏิกูลอยู่ใกล้อาคาร มีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนในอาหาร น้าดื่ม
น้าใช้ หรือเกิดมลพิษทางอากาศได้ง่าย
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ตัวอย่างความเสี่ยงของพื้นที่ภายในอาคารเรียน
๑. ทางเดินหรือบันไดทางขึ้นอาคารที่แคบ ไม่มีราวจับ เมื่อจาเป็นต้องอพยพฉุกเฉิน ผู้คนต้องรีบเดินขึ้น
หรือลงอย่างรวดเร็ว อาจมีการลื่นพลัดตก หกล้ม และในกรณีที่มืด มองไม่เห็นทาง หรือกรณีผู้พิการทางสายตา การมี
ราวจับตามบันไดจะช่วยนาทางและช่วยการทรงตัว
๒. ช่องลมหรือช่องทางเดินที่มีการถ่ายเทอากาศไม่ดี เมื่อเกิดไฟไหม้ ควันไฟ จะลอยไปตามทางเดิน ช่อง
ลม และห้องต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและไม่ระบายออก
๓. ประตูหรือหน้าต่างที่มีบานเปิดเข้าข้างในจะทาให้การหนีภัยฉุกเฉินไม่สะดวก ควรตั้งบานประตูที่ผลัก
ออก และเป็นการป้องกันน้า แบบเดียวกับธรณีประตู คือ เมื่อเป็นแบบเปิดออก จะทาให้ด้านนอกต่ากว่าด้านใน หาก
มีฝนตกสาด น้าก็จะไหลออกไปข้างนอก
๔. หน้าต่างหรือประตูที่บานกระจก มีโอกาสแตกเพราะแรงลมพายุและลูกเห็บ หรือเศษกิ่งไม้วัสดุสิ่งของที่
ลมพัดมาอาจจะกระแทกบานกระจกให้แตกกระจายได้ อาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้น
๕. สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้รับการดูแล ติดตั้งผิดแบบ หรือมีการใช้งานไม่เหมาะสมจะ
ทาให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย
๖. ตู้หรือชั้นวางหนังสือสูงที่ไม่มีการยึดติดกับฝาผนัง อาจจะล้มลงมาทับครูหรือนักเรียน สิ่งของที่วางไว้ที่
สูงและอาจจะตกหล่นลงมาโดนศีรษะ โดยเฉพาะเวลาเกิดเหตุแผ่นดินไหว หรือเกิดแรงสั่นสะเทือน

๒. มาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๖๔ : ๑๘-๑๙) ได้ระบุถึงมาตรการความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา จะมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างยั่งยืน โดยเน้นมาตรการที่เข้มงวดในมาตรการ ๓ ป ได้แก่
๑. การป้องกัน หมายถึง การดาเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา อุปสรรค หรือความไม่ปลอดภัย
ต่อนั กเรียน ครู และบุค ลากรทางการศึกษา โดยการสร้างมาตรการป้ องกันจากปัจจัย เสี่ยงที่อ าจ
เกิดขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังนี้
๑.๑ การประเมินปัจจัยเสี่ยงของสถานศึกษา
๑.๒ การกาหนดพื้นที่ความปลอดภัย
๑.๓ การจัดทาแผนความปลอดภัยสถานศึกษา
๑.๔ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานศึกษา
๑.๕ การจัดโครงสร้างบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา
๑.๖ การจัดโครงสร้างข้อมูลสารสนเทศความปลอดภัยสถานศึกษา
๑.๗ การสร้างการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
๑.๘ การจัดระบบช่องทางการสื่อสารด้านความปลอดภัยสถานศึกษา
๑.๙ การจัดระบบคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๐. การประเมินนักเรียนรายบุคคล ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญ ญา และความ
ต้องการช่วยเหลือ
๒. การปลูกฝัง หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตสานึก
และเจตคติที่ดี และการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อให้เกิดทักษะในการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
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๒.๑ การสร้างจิตสานึก ความตระหนัก การรับรู้ และความเข้าใจด้านความปลอดภัย
ให้กับตนเองและผู้อื่น
๒.๒ การจั ด กิจ กรรมสร้า งความรู้ค วามเข้ าใจ และพั ฒ นาองค์ ความรู้เกี่ ยวกับ ความ
ปลอดภัย ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง
๒.๓ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะด้านความปลอดภัย
ให้แก่นักเรียน
๓. การปราบปราม หมายถึง การดาเนินการจัดการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู
และดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ได้แก่
๓.๑ การจัดการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา
๓.๒ การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูจิตใจ บุคคลผู้ประสบความไม่ปลอดภัย
๓.๓ การดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปได้ว่า การเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในสถานศึกษา สามารถ
ดาเนิ นการได้โดยสถานศึ กษาควรมีก ารบริห ารจั ดการโครงสร้างอาคารเรีย นและสิ่ง อานวยความ
สะดวกในสถานศึ ก ษาที่ ป ลอดภั ย และมี ก ารก าหนดมาตรการในการรั ก ษาความปลอดภั ย ใน
สถานศึกษา ได้แก่ การป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปราม (มาตรการ ๓ ป)
การเตรียมความพร้อมด้านอาคารในพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลาก
อุทกภัย เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจาในฤดูฝนทั้งในเขตเมืองและชนบท สามารถ
แบ่งตามลักษณะการเกิดได้เป็นหลายลักษณะ ได้แก่ น้าท่วมขังที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป
น้าท่ วมฉั บพลั นซึ่ งเป็ นลั กษณะการเกิ ดน้ าท่วมหลากอย่างรวดเร็ว ในบริเวณหุ บเขา เชิ ง เขา โดย
กระแสน้าเคลื่อนตัวด้วยความรุนแรงและรวดเร็ว ทาให้บ้านเรือนพังทลายเสียหาย และมีอันตรายถึง
ชีวิตได้ และอุทกภัยอีกประเภทหนึ่ง คือ น้าล้นตลิ่งที่ไหลเข้าท่วมเรือกสวนไร่นา และบ้านเรือนตาม
สองฝั่งน้าจนได้รับความเสียหาย น้าท่วมยังอาจจะทาความเสียหายให้แก่ สายไฟฟ้า อุปกรณ์การเรียน
การสอน โต๊ะนักเรียน น้าท่วมสูงอาจจะไหลเข้าไปในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทาความเสียหาย
แก่อุปกรณ์อิเลคโทรนิค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หนังสือในห้องสมุด เครื่องดนตรี และหากน้าท่วมเป็น
เวลานานอาจท าให้ วัส ดุ สิ่งของที่ เป็ น โลหะ เกิ ด การผุก ร่อ นขึ้น สนิ ม เช่น ถัง เก็บ น้ าท าให้ เกิ ด การ
ปนเปื้อนของสิ่งสกปรก เชื้อโรคในอาหาร ในน้าดื่มของสถานศึกษา
การตรวจสอบความเสี่ยงของอาคารสถานที่ในกรณีอุทกภัย ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
๑. สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งน้า หรือเส้นทางระบายน้าหรือไม่
๒. ในอดี ต ที่ผ่ านมา มี เหตุ ก ารณ์ อุท กภั ยหรือ ไม่เป็ น อุท กภั ยประเภทที่ เกิ ด ช้า หรือเกิ ด
ฉับพลัน มีความถี่ในการเกิดเพียงใด และในอนาคตมีโอกาสเกิดอุทกภัยอีกหรือไม่
๓. โครงสร้างอาคารเรียน รากฐานอาคาร เสาและคาน สามารถรับน้าหนักและทนแรงน้า
พัดได้มาก หรือน้อยเพียงใด
๔. ฐานรากอาคารควรได้รับการออกแบบหรือเสริมแรง ให้ต้านทานแรงดันของกระแสน้า
ท่วมทั้งแบบ รุนแรงและแบบน้าท่วมขัง

33
๕. ระดับความสูงของอุทกภัยในอดีตเป็นอย่างไร มีการทาเครื่องหมายแสดงระดับน้าไว้
หรือไม่
๖. หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การป้ องกั น สาธารณภั ย มี ข้ อ มู ล ความเสี่ ยงในพื้ น ที่ ห รื อ ไม่
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสถานศึกษามีอะไรบ้าง
การเตรียมความพร้อมด้านอาคารในพื้นทีเ่ สี่ยงวาตภัย
วาตภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากพายุลมแรง อาจจะเป็นพายุหมุนเขต ซึ่งภัยเหล่านี้สามารถทา
ความเสียหายแก่โครงสร้างอาคารสถานศึกษาได้ ซึ่ง สาเหตุของความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากการ
ออกแบบอาคารที่ไม่ได้คานึงถึงการต้านแรงลม ส่วนประกอบ อาคารมีอายุการใช้งานมานาน การ
ติดตั้งส่วนประกอบอาคาร เช่น หลังคาไม่ได้มาตรฐาน แม้ว่าความรุนแรงของวาตภัยในหลายพื้นที่จะ
แตกต่างกันหลายระดับ ขึ้นอยู่กับทิศทางของลม ความเร็ว ลมในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ สภาพภูมิประเทศ
ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ นอกจากนี้รูปทรงอาคาร การจัดวางอาคาร พื้นที่ของผนัง จานวนหน้าต่าง ก็มีผล
ต่อการรับแรงลมด้วยเช่นกัน การสารวจประเมินอย่างละเอียดจึงต้ องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมและการ
วางผังพื้นที่ อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยเป็นประจาควรมีการปรับปรุง
ด้วยการออกแบบ และก่อสร้างอาคารในลักษณะที่ช่วยให้ต้านทานแรงลมได้มากขึ้น เพื่อให้อาคาร
เรียนนั้นมีความปลอดภัย แม้ในกรณีที่มีพายุรุนแรงเข้ามาปะทะอาคาร และเพื่อให้อาคารสามารถใช้
งานได้เป็นปกติ ในสภาพลมแรงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ในช่วงอายุการใช้งานของอาคารนั้น ๆ
การสารวจเพื่อประเมินความเสี่ยงวาตภัยและภัยต่อเนื่องอื่น ๆ สามารถพิจารณาประเด็น ดังนี้
* มีโครงสร้างหลังคาและวัสดุหลังคา สามารถรับ แรงปะทะของพายุและมีการติดตั้ง อย่าง
แน่นหนา
* มีการเสริมความแข็งแรงของประตู หน้าต่าง และมีการป้องกันกระจกแตกจากแรงลม
* มีการสารวจสภาพแวดล้อมที่มีเสาสูง เสาวิทยุ ป้ายโฆษณาสูง หรือต้นไม้ใหญ่ที่ที่อาจจะ
โค่นล้มได้
* มีการยึดอุปกรณ์เครื่องใช้ให้แน่นหนาเพื่อป้องกันการตกหล่น (เช่น พัดลมเพดาน ตู้สูง
ชั้นวางของ เครื่องปรับอากาศ ป้ายต่าง ๆ กระถาง)
* จาเป็นต้องมีการติดตั้งสายล่อฟ้า ระบบตัดไฟ และระบบป้องกันฟ้าผ่า
* จัดทาแผนผังพื้นที่เสี่ยงภัยของโรงเรียน
สรุปได้ว่า ความเสี่ยงและผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อสถานศึกษา เป็นภัยอันตรายอย่าง
หนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานศึกษา และทาให้เกิดอันตรายแก้นักเรียนได้ทุกขณะ การเสริมสร้างความ
ปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา อาจทาได้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งด้าน
ความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา อาทิ การเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการความเสี่ยง
ภัย ในสถานศึ ก ษา เช่น การบริห ารจัด การโครงสร้ างอาคารเรี ยน และสิ่ ง อ านวยความสะดวกใน
สถานศึกษาที่ปลอดภัย มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านอาคารใน
พื้นที่เสี่ยงน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลาก การเตรียมความพร้อมด้านอาคารในพื้นที่เสี่ยงวาตภัย
เป็นต้น

๓๔

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
การประเมินโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จัง หวัดเชียงราย :
กิจ กรรมพั ฒ นาบุ ค ลากรแกนน าในสถานศึก ษา และบุ ค ลากรที่ เกี่ ยวข้ องด้า นความปลอดภั ยบน
ท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 มีลาดับขั้นตอนสาคัญ 2 ขั้นตอนหลัก คือ
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน ประกอบด้วย การกาหนด
กรอบแนวคิ ด และขอบเขตการประเมิ น เพื่ อ ยกร่ า งเค้ า โครง และก าหนดประเด็ น การประเมิ น
รวมทั้งตัวชี้วัด ตลอดจนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และสรุปผลการประเมิน
โดยขั้นตอนดังกล่าวแสดงดังแผนภาพที่ 1 ซึ่งรายละเอียดของวิธีดาเนินการประเมินแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้
กาหนดกรอบแนวคิดและขอบเขต
การประเมิน

ยกร่างเค้าโครงเบื้องต้น

กาหนดกรอบ
แนวคิดและ
ขอบเขตการ
ประเมิน

กาหนดประเด็นการประเมิน
และตัวชี้วัด

สร้างและพัฒนาเครื่องมือ
1. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม
ก่อนและหลังการฝึกอบรม
2 ฉบับ
2. แบบประเมินโครงการฯ 1 ฉบับ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม 1 ฉบับ

* ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดโครงการ และ
เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
* ศึกษาวิเคราะห์เอกสารการประเมิน

ร่าง
เค้าโครง
การประเมิน

* เสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง
* เสนอคณะอนุกรรมการและคณะทางาน
* ปรับปรุงเค้าโครง

ร่างเค้าโครง
ที่ปรับปรุง
เบื้องต้นแล้ว

คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
1. ตรวจสอบประเด็นการประเมิน
และตัวชี้วัด
2. กาหนดค่าน้าหนักของประเด็น
การประเมิน และตัวชี้วัด
* เสนอคณะอนุกรรมการและคณะทางาน
1. สร้างแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ฯ
* ปรับปรุงเค้าโครง
จานวน 2 ฉบับ แบบประเมินโครงการ
1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
1 ฉบับ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
นามาปรับปรุง และให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทดลองให้ข้อมูลเพื่อดูความราบรื่น
2. ทดลองใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์
หาค่าความเที่ยง
3. ปรับปรุงเครื่องมือจากผลการวิเคราะห์

เค้าโครงที่มีประเด็น
การประเมินและ
ตัวชี้วัดที่กาหนด
ค่าน้าหนักแล้ว

เครื่องมือที่
ปรับปรุงแล้ว

๓๕
แบบแผนกำรศึกษำ
การดาเนินโครงการในครั้งนี้ เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินผลของโครงการ
ได้ แก่ ๑) การประเมิ นความรู้ ความเข้ าใจในหลั กการและการปฏิ บั ติ ด้ านความปลอดภั ยบนท้ องถนนใน
สถานศึ กษาของผู้ เข้ ารั บการประเมิ น ๒) การประเมิ นความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา ๓) การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
กลุ่มเป้ำหมำย (Target Group)
กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่
๑. ครูผู้เข้ารับการอบรม จากโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
จานวน 808 คน
๒. วิทยากร และวิทยากรร่วมในแต่ละจุดอบรม จานวน ๗๐ คน
ขอบเขตกำรดำเนินงำน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้กาหนดขอบเขตการดาเนินงานตามโครงการบูรณา
การสิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้กาหนดขอบเขตของการดาเนินการ
จัดการอบรม ดังนี้
ด้านปัจจัย :
๑) โครงการที่จัดอบรม
๒) การกาหนดสถานที่/จุดอบรม
๓) จานวนผู้เข้าอบรม
๔) วิทยากรให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ
๕) การบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านกระบวนการ :
๑) การชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการดาเนินโครงการ
๒) ประเด็ น รายละเอี ย ด/เนื้ อ หาในการอบรม ได้ แ ก่ ด้ า นการจราจรบนท้ อ งถนน
ด้านความมั่นคง ด้านแผ่นดินไหว ด้านอัคคีภัย/หมอกควัน P.M. 2.5 และด้านโรคอุบัติการณ์ใหม่
โควิด-19
ด้านผลผลิต :
๑) ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนนใน
สถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม
๒) ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
๓) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

๓๖
ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลาในการด าเนิ น การในครั้ ง นี้ ก าหนดระยะเวลาในช่ ว งระหว่ า ง เดื อ นสิ ง หาคม
– ตุลาคม พ.ศ.256๔
งบประมำณ
วงเงินของโครงการ จานวน 3,538,200.00 บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อย
บาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ
ตัวแปร
ตัวแปรอิสระ

คือ

ตัวแปรตาม

คือ

โครงการพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2
๑) ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัย
บนท้องถนนในสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม
๒) ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ และกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนา
ในสถานศึกษา
๓) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบประเมินโครงการ การพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้าน
ความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ ตอนบน ๒ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ การพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด้าน ความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ ตอนบน ๒ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
แบบประเมินโครงกำรกำรพั ฒนำบุคลำกรแกนนำในสถำนศึกษำและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องด้ำน
ควำมปลอดภัยบนท้องถนนของสถำนศึกษำภำคเหนือ ตอนบน ๒ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
เครื่องมือดังกล่าวมีโครงสร้างของเครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วย
1. คาชี้แจง
2. ข้อมูลทั่วไป
3. โครงการและการดาเนินงานโครงการ
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
- ระดับความประเมินความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของโครงการ
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
5. ข้อคิดเห็น

๓๗
ตัวอย่างเครื่องมือ แบบประเมินโครงการ การพัฒนาบุคลากรแกนนา ฯ ดังนี้
ข้อความ
วัตถุประสงค์
๑
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย
น่ายล)
...

ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

แบบประเมินควำมพึงพอใจ กำรพัฒนำบุคลำกรแกนนำในสถำนศึกษำและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
ด้ ำนควำมปลอดภั ยบนท้ องถนนของสถำนศึ กษำภำคเหนื อ ตอนบน ๒ ส ำนั กงำนศึ กษำธิ กำร
จังหวัดเชียงรำย
เครื่องมือดังกล่าวมีโครงสร้างของเครื่องมือซึ่ง ประกอบด้วย
1. คาชี้แจง
2. ด้านปัจจัย (Input)
3. ด้านกระบวนการ (Process)
4. ด้านผลผลิต (Output)
5. ข้อเสนอแนะ
ตัวอย่างเครื่องมือ แบบประเมินความพึงพอใจ ฯ ดังนี้
ข้อ

รายการ

ด้านปัจจัย (Input)
๑ โครงการที่จัดอบรมเป็นโครงการที่ตอบสนองความ
ต้องการจาเป็นสาหรับสถานศึกษา
…

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

๓๘
กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินโครงการในครั้งนี้ ทั้ง ๒ รายการ ผู้ประเมินโครงการ ได้ดาเนินการ
สร้าง และพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับโครงการในการพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ
สถานศึกษา และจานวนสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย และประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร
ครูในแต่ละแห่ง แจ้งรายชื่อ และจานวนครูที่เข้ารับการอบรม จนกระทั่งได้ครูที่มีความประสงค์ที่จะ
เข้ารับการอบรม ทั้งหมด จานวน ๘๐๘ คน
2. คณะกรรมการ พัฒนาและจัดทาเอกสารประกอบการอบรม ประกอบด้วย ๑) เอกสาร
การพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
ภาคเหนือตอนบน ๒ และ ๒) เอกสารแนวทางการดาเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล) ตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเชียงราย (พ.ศ.๒๕๖๓๒๕๖๕)
๓. คณะกรรมการประเมิ น โครงการสร้ างเครื่ อ งมื อ การประเมิ น โครงการ ประกอบด้ ว ย
เครื่องมือ ๒ รายการ ได้แก่ ๑) แบบประเมินโครงการการการพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
และบุ คลากรที่เกี่ย วข้อ ง ด้ านความปลอดภั ยบนท้ องถนนของสถานศึ กษาภาคเหนื อ ตอนบน ๒
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และ ๒) แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรแกน
นาในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนาเครื่องมือที่ สร้างขึ้นไปให้ผู้ท รงคุณ วุฒิ จานวน
๓ ท่ าน ตรวจสอบความถูกต้อ งของโครงสร้างของเครื่องมือ และความสอดคล้องของเนื้ อหาของ
เครื่องมือ (IOC) ตรวจสอบประเด็นการประเมิน และตัวชี้ วัด กาหนดค่ าน้าหนั กของประเด็นการ
ประเมินและตัวชี้วัด
๔. น าเครื่อ งมื อทั้ ง ๒ ฉบับ ที่ ผู้ทรงคุณ วุฒิ พิจ ารณาเรียบร้อ ยแล้ว น ามาปรับ ปรุง และให้
ผู้เกี่ย วข้ อ งทดลอง ให้ ข้ อ มู ลเพื่ อ ดูค วามราบรื่น ของข้อ มู ล และทดลองใช้ เครื่อ งมื อ เพื่ อ วิเคราะห์
หาค่าความเที่ยง
๕. ปรับปรุงเครื่องมือจากผลการวิเคราะห์ และจัดทาเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้เก็บข้อมูล
กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล/กำรวิเครำะห์ข้อมูล
๑. เก็บข้อมูลผลการดาเนินโครงการตามเครื่องมือแบบประเมินโครงการการพัฒนาบุคลากร
แกนน าในสถานศึ กษาและบุ ค ลากรที่เกี่ ยวข้อ งด้ านความปลอดภั ยบนท้ อ งถนนของสถานศึ กษา
ภาคเหนือ ตอนบน ๒ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
๒. เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมตามเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ
การพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
ของสถานศึกษาภาคเหนือ ตอนบน ๒ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
๓. นาข้อมูลมาวิเคราะห์ และเขียนสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

๓๙
๔. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งกาหนดการรายงานแบ่งเป็น ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลเชิงปริมาณ รายงานด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าร้อยละ (%)
ได้แก่ ๑) ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ๒) ความเหมาะสม
ของกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความ
ปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา ๓) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
๔.๒ ข้อมูลเชิงคุณภาพ รายงานด้วยการบรรยาย ได้แก่ ๑) ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
๒) ข้อคิดเห็นต่อการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน ๒
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
๑. ค่าเฉลี่ย ( X ) คานวณจากสูตร (สุรวาท ทองบุ, 2555 : 102)

เมื่อ

X

= X

X

แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จานวนข้อมูล

∑X

n

n

2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) คานวณจากสูตร
(สุรวาท ทองบุ, 2555 : 104)
n  X 2   X 2
n(n  1)

S.D. =
เมื่อ

S.D.
X
∑X

n

แทน
แทน
แทน
แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนน
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จานวนข้อมูล

3. ร้อยละ
ร้อยละ =
เมื่อ

X

X
คะแนนเต็ม

× 100
แทน

คะแนนเฉลี่ยก่อนอบรม

๔๐

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จัง หวัดเชียงราย :
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้อง
ถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 ผู้ประเมินได้วิเคราะห์ผล และนาเสนอผลการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังนี้
1. ผลการประเมิ น ความรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก การ และการปฏิ บั ติ ด้ า นความปลอดภั ย
บนท้องถนนในสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม
2. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
และกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ระดับคะแนนของผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคลกรแกนนาในสถานศึกษา และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2
ค่าเฉลี่ย 18.00 – 20.00 ระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย 14.00 – 17.99 ระดับดี
ค่าเฉลี่ย 10.00 – 13.99 ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 5.00 – 9.99 ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 4.99 ระดับน้อยที่สุด
ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ
4.50 – 5.00 มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้มากที่สุด
3.50 – 4.49 มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้มาก
2.50 – 3.49 มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ปานกลาง
1.50 – 2.49 มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อย
1.00 – 1.49 มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ การอบรมการพัฒนาบุคลกรแกนนาในสถานศึกษา และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2
4.50 – 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49 มีความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.49 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

๔๑

ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
ในสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม
จากการดาเนินโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จัง หวัดเชียงราย :
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้อง
ถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 ผู้ประเมิน ได้ดาเนินการทดสอบผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา ทั้งก่อน
และหลังการฝึกอบรม ผลปรากฏ ดังนี้
ตารางที่ 1 ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา
ก่อน – หลังการฝึกอบรม
X
รายการ
N
ก่อนการฝึกอบรม
879
9.59
หลังการฝึกอบรม
879
16.27
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

S.D.
2.88
3.30

t

df

Sig.

51.955

878

.01

จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูก่อน และหลังการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
แกนนาในสถานศึกษา และบุ คลากรที่ เกี่ยวข้องด้ านความปลอดภัย บนท้อ งถนนของสถานศึก ษา
ภาคเหนื อตอนบน 2 พบว่า มีจานวนผู้บันทึกการทดสอบ จานวน 879 คน บุคลากรแกนนาใน
สถานศึก ษา และบุค ลากรที่เกี่ยวข้ องด้ านความปลอดภั ยบนท้อ งถนนของสถานศึ กษาภาคเหนื อ
ตอนบน 2 มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในหลั กการ และการปฏิ บั ติ ด้า นความปลอดภั ยบนท้ อ งถนนใน
สถานศึ ก ษา หลั งการฝึ ก อบรมสูง กว่ าก่ อ นการฝึ ก อบรม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
โดย ก่ อ นการฝึ ก อบรมมี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ น้ อ ย (ค่ า เฉลี่ ย 9.59) และหลั ง การฝึ ก อบรม
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 16.27)

๔๒

ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
และกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
1. ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
แผนภู มิ ที่ 1 ความเหมาะสมของวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล)

จากแผนภูมิที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด
ปลอดภัย น่ายล) พบว่า มีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 52.90 มีความเหมาะสมมากที่สุดร้อยละ 34.30 และ
มีความเหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 12.90
แผนภู มิ ที่ 2 ความเป็ น ไปได้ ข องวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล)

จากแผนภูมิที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด
ปลอดภัย น่ายล) พบว่า มีความเป็นไปได้มาก ร้อยละ 42.90 มีความเป็นไปได้มากที่สุด ร้อยละ 41.40
และมีความเป็นไปได้ปานกลาง ร้อยละ 15.70

๔๓

แผนภู มิ ที่ 3 ความเหมาะสมของวัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรแกนน าใน
สถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา

จากแผนภูมิที่ 3 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภั ยบนท้ องถนนของสถานศึ กษา พบว่า มี ความเหมาะสมมาก ร้อยละ 44.30 มี ความ
เหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ 45.70 และมีความเหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 10
แผนภู มิ ที่ 4 ความเป็ น ไปได้ ข องวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรแกนน าใน
สถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา

จากแผนภูมิที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา พบว่า มีความเป็นไปได้มาก ร้อยละ 45.70 มีความเป็นไป
ได้มากที่สุด ร้อยละ 38.60 และมีความเป็นไปได้ปานกลาง ร้อยละ 15.70

๔๔

2. ความเหมาะสมของกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา
ตารางที่ 2 ความเหมาะสมของกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา
ที่

รายการ

1. ความเหมาะสมของคณะกรรมการดาเนินโครงการ
2. ความเหมาะสมของคณะวิทยากรหลักในการอบรม/
ทากิจกรรมโครงการ
3. ความเหมาะสมของคณะวิทยากรตามจุดอบรมปลายทาง
4. ความเหมาะสม/สอดคล้องของเนื้อหาสาระในการอบรม
พัฒนาครู ก. ตามโครงการ
5. ความเหมาะสมของวิธีการ และขั้นตอนการจัดอบรม
และทากิจกรรมการอบรมพัฒนาครู ก.
6. ความเหมาะสมของวิธีการกาหนดจุดอบรมพัฒนาครู ก.
7. ความเหมาะสมกับเวลา และสถานการณ์ในการจัดอบรม
พัฒนาครู ก.
เฉลี่ยรวม

N

X

S.D.

70
70

4.17
4.39

0.70
0.67

ระดับความ
เหมาะสม
มาก
มาก

70
70

4.36
4.34

0.70
0.70

มาก
มาก

70

4.14

0.71

มาก

70
70

4.21
4.06

0.70
0.70

มาก
มาก

70

4.24

0.56

มาก

ตารางที่ 2 ความเหมาะสมของกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
และบุค ลากรที ่เ กี ่ย วข้อ ง ด้า นความปลอดภัย บนท้อ งถนนของสถานศึก ษา โดยรวม มีค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.24) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีความ
เหมาะสมสูงที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมของคณะวิทยากรหลักในการอบรม/ทากิจกรรมโครงการ
(ค่าเฉลี่ย 4.39) มีความเหมาะสมในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสมของคณะวิทยากร
ตามจุด อบรมปลายทาง (ค่าเฉลี่ย 4.36) มีความเหมาะสมในระดับ มาก ส่ว นรายการที่มีค วาม
เหมาะสมน้อยที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมกับเวลา และสถานการณ์ในการจัดอบรมพัฒ นาครู ก.
(ค่าเฉลี่ย 4.06) ซึ่งก็มีความเหมาะสมในระดับมาก

๔๕

3. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
1) การเว้นระยะห่าง เนื่องจากความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
จึงต้องมีการเว้นระยะห่าง ทาให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเลือกปฏิบัติเฉพาะกิจกรรมที่ไม่มีความเสี่ยง
2) การส่งสัญญาณภาพจากต้นทาง และการรับชมสัญญาณภาพของปลายทาง มีติดขัดบ้าง
ในบางช่วงบางตอน สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหายในบางช่วงบางตอน
3) ผู้เข้าอบรมปลายทางไม่ได้สื่อสาร 2 ทาง ทาให้การดูการสาธิตไม่สมบูรณ์เหมือนสถานการณ์จริง
4) อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมไม่เพียงพอ เช่น การกู้ชีพ กู้ภัย
5) การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง และกระชั้นชิด
6) พื้นที่ไม่สะดวกต่อการสาธิต
4. ข้อคิดเห็นต่อการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2
แผนภูมิที่ 12 ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบประจาจุดอบรม

จากแผนภูมิที่ 12 ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบประจาจุดอบรม พบว่า เห็นควร
ที่จะพัฒนาครู ก. อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด เมื่อโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
ไม่มี และเบาบางลง ร้อยละ 61.70 เห็นควรที่จะพัฒนาครู ก. อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด
แม้ ยั งเกิ ดโรคระบาดไวรั สโคโรนา 2019 (COVID- 19) ร้ อยละ 31.40 ควรปรั บวิ ธี การจั ดอบรมเป็ น
การอบรมออนไลน์ หรือใช้ ช่องทางอื่ น ที่เหมาะสมกั บสถานการณ์ ปั จจุบั น ร้อยละ 3.70 และจัดอบรม
ออนไลน์ ร้อยละ 3.20
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
1) เป็นกิจกรรมที่ดี และควรพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องทุกปี
2) เป็นโครงการที่ดี และมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน และสถานศึกษา
3) เป็นโครงการที่ดี แต่ควรมีวิทยากรที่มีความรู้ และชานาญในการป้องกันฯ ประจาจุด
อย่างน้อยจุดละ 1 คน

๔๖

4) เป็น กิ จกรรมที่ ส อดคล้อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ก ารศึ ก ษาของจัง หวั ดเชีย งรายที่ทุ ก ฝ่ ายต้ อ ง
ร่วมมือกันขับเคลื่อน
5) ควรเพิ่มเวลาในการสอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีการที่หลากหลายวิธี
6) เป็น การจัด กิจ กรรม ในรูป แบบออนไลน์ ที่ดี ในรูป แบบสถานการณ์ ร ะบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เข้ า รั บ การอบรม การพั ฒ นาบุ ค ลากรแกนน าใน
สถานศึ กษาและบุ คลากรที่ เกี่ย วข้ อ งด้ านความปลอดภั ย บนท้ อ งถนนของสถานศึ ก ษาภาคเหนื อ
ตอนบน 2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ปรากฏผล ดังนี้
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา
ภาคเหนือตอนบน 2 ด้านปัจจัย (Input)
ระดับความ
ที่
รายการ
N
S.D.
X
พึงพอใจ
โครงการที่จัดอบรมเป็นโครงการที่ตอบสนองความ
808 4.48
0.58
มาก
1. ต้องการจาเป็นสาหรับสถานศึกษา
2. การกาหนดสถานที่/จุดอบรมมีความเหมาะสม
808 4.47
0.02
มาก
3. การกาหนดจานวนผู้เข้าอบรมเหมาะสม
808 4.60
0.55
มากที่สุด
4. วิทยากรให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเหมาะสม
808 4.57
0.56
มากที่สุด
5. กาหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม
808 4.44
0.63
มาก
6. การบริการอื่น ๆ เช่น งานธุรการ อาหาร อาหารว่าง 808 4.61
0.55
มากที่สุด
น้าดื่ม ตลอดถึงบรรยากาศในการฝึกอบรม
เฉลี่ยรวม
808 4.53
0.47
มากที่สุด
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อ งด้านความปลอดภัย บนท้อ งถนนของสถานศึกษา ภาคเหนือ ตอนบน 2
ด้านปัจจัย (Input) โดยรวมมีความพึง พอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53) เมื่อพิจ ารณา
ในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจสูง ที่สุด ได้แก่ การบริการอื่น ๆ เช่น
งานธุรการ อาหาร อาหารว่าง น้าดื่ม ตลอดถึงบรรยากาศในการฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.61) มีความ
พึง พอใจในระดับ มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การกาหนดจานวนผู้เข้าอบรมเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย
4.60) มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง พอใจน้อ ย
ที่สุด ได้แก่ การกาหนดระยะเวลาในการฝึก อบรมเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.44) ซึ่ง ก็มีร ะดับ ความ
พึงพอใจในระดับมาก
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา
ภาคเหนือตอนบน 2 ด้านกระบวนการ (Process)
ระดับความ
ที่
รายการ
N
S.D.
X
พึงพอใจ
1. การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัด
808 4.47
0.57
มาก
การศึกษาจังหวัดเชียงราย ชัดเจน ตรงกับความ
ต้องการจาเป็นของจังหวัด/ภาค
2. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้หรือฝึกปฏิบัติ เรียนรู้
808 4.42
0.60
มาก
เกี่ยวกับความปลอดภัยในประเด็นต่าง ๆ ได้ตรง
ประเด็น ชัดเจน และเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติ
และขยายผลในสถานศึกษาได้
3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติ เรียนรู้
808 4.40
0.63
มาก
เกี่ยวกับการเขียนแผนแนวทางเผชิญเหตุ การรับมือ
เมื่อเกิดอุบัติภัยด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษา และชุมชน
ในประเด็นต่าง ๆ ได้ตรงประเด็น ชัดเจน และเข้าใจ
สามารถนาไปปฏิบัติและขยายผลในสถานศึกษาได้
4. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐาน
808 4.27
0.63
มาก
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
5. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านความ 808 4.32
0.66
มาก
ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว ดินสไลด์/ดินโคลนถล่ม
6. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านความ 808 4.35
0.64
มาก
ปลอดภัยจากอัคคีภัย การป้องกัน และระงับอัคคีภัย
7. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐาน
808 4.33
0.66
มาก
ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เฉลี่ยรวม
808 4.37
0.53
มาก
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อ งด้านความปลอดภัย บนท้อ งถนนของสถานศึกษา ภาคเหนือ ตอนบน 2
ด้า นกระบวนการ (Process) โดยรวมมีค วามพึง พอใจอยู ่ในระดับ มาก (ค่า เฉลี่ย 4.37) เมื ่อ
พิจ ารณาในแต่ล ะรายการ พบว่า รายการที่ ผู้เข้า อบรมมีค วามพึง พอใจสูง ที ่สุด ได้แ ก่ การชี้แจง
รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บยุ ทธศาสตร์ การจั ดการศึ กษาจั งหวัดเชี ยงราย ชัดเจน ตรงกั บความต้ องการจาเป็ นของ
จังหวัด/ภาค (ค่าเฉลี่ย 4.47) มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้
หรือฝึกปฏิบัติ เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในประเด็นต่าง ๆ ได้ตรงประเด็น ชัดเจน และเข้าใจ สามารถนาไป
ปฏิบัติและขยายผลในสถานศึกษาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.42) มีความพึง พอใจในระดับมาก ส่วนรายการที่
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ผู้เข้า รับ การอบรมมีค วามพึง พอใจน้อ ยที่สุด ได้แ ก่ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบั ติฐานด้าน
ความปลอดภัยบนท้องถนน (ค่าเฉลี่ย 4.27) ซึ่งก็มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา
ภาคเหนือตอนบน 2 ด้านผลผลิต (Output)
ระดับความ
ที่
รายการ
N
S.D.
X
พึงพอใจ
1. ผู้เข้าอบรมพึงพอใจที่ได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติ
808 4.49
0.59
มาก
ฐานด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
2. ผู้เข้าอบรมพึงพอใจที่ได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติ
808 4.45
0.60
มาก
ฐานด้านความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว/ดินสไลด์/
ดินโคลนถล่ม
3. ผู้เข้าอบรมพึงพอใจที่ได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติ
808 4.49
0.57
มาก
ฐานด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย การป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
4. ผู้เข้าอบรมพึงพอใจที่ได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติ
808 4.51
0.56
มากที่สุด
ฐานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5. ผลผลิตของการฝึกอบรมในภาพรวม
808 4.44
0.59
มาก
เฉลี่ยรวม
808 4.48
0.53
มาก
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อ งด้านความปลอดภัย บนท้อ งถนนของสถานศึกษา ภาคเหนือ ตอนบน 2
ด้านผลผลิต (Output) โดยรวมมีความพึง พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.48) เมื่อพิจารณาใน
แต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผู้เข้าอบรมมีความพึง พอใจสูง ที่สุด ได้แก่ ผู้เข้าอบรมพึงพอใจที่ได้รับ
ความรู้ หรือฝึกปฏิบั ติ ฐานด้ านการปฐมพยาบาลเบื้ องต้ น (ค่า เฉลี ่ย 4.51) มีค วามพึง พอใจในระดับ
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้เข้าอบรมพึงพอใจที่ได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านความปลอดภัยบนท้อง
ถนน และผู้เข้าอบรมพึงพอใจที่ได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย การป้องกัน และ
ระงับอัคคีภัย (ค่าเฉลี่ย 4.49) มีค วามพึง พอใจในระดับ มาก ส่วนรายการที่ผู้เข้า รับ การอบรม
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ผลผลิตของการฝึกอบรมในภาพรวม (ค่าเฉลี่ย 4.44) ซึ่งก็มีระดับความ
พึงพอใจในระดับมาก
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บทที่ 5
สรุปผล และข้อเสนอแนะ
การประเมินโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย :
กิ จ กรรมพั ฒ นาบุ ค ลากรแกนน าในสถานศึ ก ษาและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นความปลอดภั ย
บนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินความรู้ ความเข้าใจใน
หลั ก การ และการปฏิ บั ติ ด้ า นความปลอดภั ย บนท้ อ งถนนในสถานศึ ก ษาของผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม
ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นความปลอดภั ย บนท้ อ งถนนของสถานศึ ก ษา และความเป็ น ไปได้ ใ นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการอบรมจานวน 879 คน ได้ให้ข้อมูลในการทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อน
และหลังการฝึกอบรม ผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 808 คน กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่เป็นวิทยากร และวิทยากรร่วมในแต่ ละจุดอบรม จานวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ใ นการ
ประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อนและหลัง การอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนาใน
สถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึ กษาภาคเหนื อ
ตอนบน 2 แบบประเมินโครงการการพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 และแบบสอบถาม ความพึง
พอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการทดสอบก่อน-หลังการอบรม ตอบแบบประเมิน และตอบ
แบบสอบถามความพึ ง พอใจ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณด้ ว ยค่ า ร้ อ ยละ ( %) ค่ า เฉลี่ ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติการทดสอบที (t-test) และอธิบายความคิดเห็นและปัญ หา
อุปสรรคในการดาเนินโครงการด้วยการบรรยายเชิงพรรรณา
สรุปผลการประเมิน
การประเมินโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย :
กิ จ กรรมพั ฒ นาบุ ค ลากรแกนน าในสถานศึ ก ษา และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นความปลอดภั ย
บนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 สรุปผลการประเมิน ดังนี้
1. ผลการประเมิ น ความรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก การ และการปฏิ บั ติ ด้ า นความปลอดภั ย
บนท้องถนนในสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา หลังการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยก่อนการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใ น
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 9.59) และหลังการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 16.27)
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2. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
และกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
2.1 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล) พบว่า 1) มีความเหมาะสมมาก ร้อยละ
52.90 มี ความเหมาะสมมากที่ สุ ดร้ อยละ 34.30 และมี ความเหมาะสมปานกลาง ร้ อยละ 12.90
2) ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด
ปลอดภัย น่ายล) พบว่า มีความเป็นไปได้มาก ร้อยละ 42.90 มีความเป็นไปได้มากที่สุด ร้อยละ 41.40
และมีความเป็นไปได้ปานกลาง ร้อยละ 15.70
2.2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนาใน
สถานศึ ก ษา และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ด้ า นความปลอดภั ย บนท้ อ งถนนของสถานศึ ก ษา พบว่ า
1) มีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 44.30 มีความเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ 45.70 และมีความเหมาะสม
ปานกลาง ร้อยละ 10 2) ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา พบว่า มีความเป็นไปได้มาก
ร้อยละ 45.70 มีความเป็นไปได้มากที่สุด ร้อยละ 38.60 และมีความเป็นไปได้ปานกลาง ร้อยละ 15.70
2.3 ความเหมาะสมของกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา พบว่า โดยรวม มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.24) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีความ
เหมาะสมสูงที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมของคณะวิทยากรหลักในการอบรม/ทากิจกรรมโครงการ
(ค่าเฉลี่ย 4.39) มีความเหมาะสมในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสมของคณะวิทยากร
ตามจุด อบรมปลายทาง (ค่า เฉลี่ย 4.36) มีค วามเหมาะสมในระดับ มาก ส่ว นรายการที่มีความ
เหมาะสมน้อยที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมกับเวลา และสถานการณ์ในการจัดอบรมพัฒนาครู ก.
(ค่าเฉลี่ย 4.06) ซึ่งก็มีความเหมาะสมในระดับมาก
2.4 ข้อคิดเห็นต่อการจั ดโครงการอบรมพัฒนาบุ ค ลากรแกนนาในสถานศึก ษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 พบว่า
เห็นควรที่จะพัฒนาครู ก. อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด เมื่อโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019
(COVID- 19) ไม่มี และเบาบางลง ร้อยละ 61.70 เห็นควรที่จะพัฒนาครู ก. อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่
ในจังหวัด แม้ยังเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ร้อยละ 31.40 ควรปรับวิธีการจัดอบรม
เป็นการอบรมออนไลน์ หรือใช้ช่องทางอื่น ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละ 3.70 และจัดอบรม
ออนไลน์ ร้อยละ 3.20
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3. ผลการประเมินความพึง พอใจของผู้ เข้ ารับ การอบรม การพัฒ นาบุค ลากรแกนนาใน
สถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา ภาคเหนือ
ตอนบน 2 ดังนี้
3.1 ความพึงพอใจด้านปัจจัย (Input) โดยรวมมีความพึง พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.53) เมื่อพิจารณา ในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจสูง
ที่สุด ได้แก่ การบริการอื่น ๆ เช่น งานธุรการ อาหาร อาหารว่าง น้าดื่ม ตลอดถึงบรรยากาศในการ
ฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.61) มีความพึง พอใจในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ การกาหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.44)
ซึ่งก็มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก
3.2 ความพึง พอใจด้า นกระบวนการ (Process) โดยรวมมีค วามพึง พอใจอยู ่ใ น
ระดับ มาก (ค่า เฉลี่ย 4.37) เมื่อ พิจ ารณาในแต่ล ะรายการ พบว่า รายการที่ผู้เ ข้า อบรมมีความ
พึง พอใจสูงที่สุด ได้แ ก่ การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาจังหวัดเชียงราย ชัดเจน
ตรงกับความต้องการจาเป็นของจังหวัด/ภาค (ค่าเฉลี่ย 4.47) มีความพึง พอใจในระดับมาก รองลงมา
ได้แ ก่ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้หรือฝึกปฏิบัติ เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในประเด็นต่าง ๆ ได้ตรงประเด็น
ชัดเจน และเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติและขยายผลในสถานศึกษาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.42) มีความพึง พอใจ
ในระดับมาก ส่วนรายการที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้
หรื อฝึ กปฏิ บั ติ ฐานด้ านความปลอดภั ยบนท้ องถนน (ค่า เฉลี ่ย 4.27) ซึ ่ง ก็ม ีร ะดับ ความพึง พอใจ
ในระดับมาก
3.3 ความพึงพอใจด้านผลผลิต (Output) โดยรวมมีความพึง พอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.48) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจสูงที่สดุ
ได้แก่ ผู้เข้าอบรมพึงพอใจที่ได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 4.51) มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุ ด รองลงมา ได้แก่ ผู้เข้าอบรมพึงพอใจที่ได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐาน
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และผู้เข้าอบรมพึงพอใจที่ได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านความปลอดภัย
จากอัคคีภัย การป้องกัน และระงับอัคคีภัย (ค่าเฉลี่ย 4.49) มีความพึงพอใจในระดับมาก
ส่วน
รายการที ่ผู ้เ ข้า รับ การอบรม มีค วามพึง พอใจน้อ ยที ่ส ุด ได้แ ก่ ผลผลิตของการฝึกอบรมในภาพรวม
(ค่าเฉลี่ย 4.44) ซึ่งก็มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการ
๑. การกาหนดโครงการที่จะพัฒนาในครั้งต่อไป สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายควร
กาหนดโครงการในการพัฒนาบุค ลากรครู ทุกสัง กัดในจัง หวัดเชียงรายที่เ กี่ยวกั บการป้องกั น ภั ย
อันตรายจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากน้าท่วม หรืออุทักภัย ภัยจากไฟไหม้ หรือ
ภัยจากธรรมชาติอื่น ๆ ที่ปรากฏในพื้นที่

๕๒

๒. ควรกาหนดโควตากลุ่มเป้าหมาย โดยกาหนดโควตาเป็นหน่วยงานละกี่คน ตามสัดส่วน
ของจานวนบุคลากรในแต่ละสังกัด
๓. ควรจัดหาวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญในการอบรมแต่ละเรื่อง/ประเด็น ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่อง และให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่พัฒนา
๔. การกาหนดสถานที่จัดอบรม ควรหาสถานที่จัดอบรมให้เหมาะสมกับบุคลากรที่เ ข้าร่วม
อบรม ไม่มีข้อจากัดในเรื่องของสถานที่ เช่น ที่จอดรถคับแคบ ห้องประชุมคับแคบไม่สะดวกในการ
จัดกิจกรรม เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ
๑. การสรุปรายงานโครงการในครั้งต่อไป ควรนากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนและกระบวนการในการวิจัย
๒. ควรเพิ่ มเติ มกระบวนการในการประเมิ นโครงการ เป็ นกระบวนการประเมิ น ๓ ระยะ คื อ
การประเมินโครงการก่อนการดาเนินโครงการ การประเมินระหว่างดาเนินงาน และการประเมินหลังดาเนิน
โครงการ
๓. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทางานประเมินโครงการ จนเสร็จสิ้นกระบวนการในการ
ประเมินโครงการ
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บรรณานุกรม

๕๔

บรรณานุกรม
โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย. การพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ภาคเหนือตอนบน ๒. เชียงราย : สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย, ๒๕๖๔. (เอกสารอัดสาเนา)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คู่มือการดาเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา.
กรุงเทพมหานคร : สพฐ., ๒๕๖๔.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๕๖.
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย. แนวทางการดาเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล). เชียงราย : สุวรรณการพิมพ์, 2564ข.
(เอกสารอัดสาเนา)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย. แนวทางการดาเนินการ/ตัวชี้วัดการกากับติดตาม และประเมินผล
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงราย. เชียงราย : สุวรรณการพิมพ์, 2564ก.
(เอกสารอัดสาเนา)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย . แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕). เชียงราย :
สุวรรณการพิมพ์, ๒๕๖๓. (เอกสารอัดสาเนา)
สุรวาท ทองบุ. การวิจัยทางการศึกษา. มหาสารคาม : อภิชาตการพิมพ์, ๒๕๕๕.
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ภาคผนวก

๕๖

ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน
- แบบทดสอบก่อน – หลัง การอบรม
- แบบประเมินโครงการ ฯ
- แบบประเมินความพึงพอใจ

๕๗

แบบทดสอบก่อน – หลัง การฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ ตอนบน 2
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
..........................................................................................................................................................
.........
คาชี้แจง :

1. ข้อทดสอบก่อน – หลัง การฝึกอบรม มีทั้งหมด 20 ข้อ
2. อ่านข้อทดสอบ และเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด × ลงในกระดาษคาตอบ

1. เพราะเหตุใดจึงมีการขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา ?
ก. เพื่อความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน
ข. เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น
ค. เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา
ง. เพื่อจะได้เป็นสถานศึกษาในระดับมาตรฐานสากล
2. ข้อใดไม่ได้กาหนดไว้ในขั้นตอนของการดาเนินงานเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ?
ก. การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยธรรมชาติ
ข. การวางแผนความปลอดภัยและการเรียนการสอนที่ต่อเนื่อง
ค. การนิเทศ กากับติดตามผลการดาเนินงาน
ง. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
3. องค์ประกอบสามเสาหลัก (Pillars) ของความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา ยกเว้นข้อใด ?
ก. การให้ความรู้ด้านการลดความเสี่ยงและการรู้รับปรับตัว
ข. อาคารสิ่งอานวยความสะดวกในสถานศึกษาที่ปลอดภัย
ค. การจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา
ง. การจัดการความสะอาดด้านสภาพบริบททุกมิติ
4. “การปรับปรุงน้าดื่มน้าใช้และสุขลักษณะในสถานศึกษาให้ดีขึ้น” เป็นประเด็นสาคัญที่ปรากฏ
อยู่ในเสาหลักด้านใด ?
ก. การให้ความรู้ด้านการลดความเสี่ยงและการรู้รับปรับตัว
ข. อาคารสิ่งอานวยความสะดวกในสถานศึกษาที่ปลอดภัย
ค. การจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา
ง. การจัดการความสะอาดด้านสภาพบริบททุกมิติ
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5. ข้อใดไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ “การบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา”
(School Disaster Management) ?
ก. ให้สถานศึกษาติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าและสร้างความเข้าใจในระบบเตือนภัยให้
ตรงกัน
ข. การกาหนดสถานที่สารองเพื่อจัดการเรียนการสอนในยามเกิดเหตุภัยพิบัติ
ค. จัดให้มีการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติให้แก่ครู
ง. การวางแผนลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
6. มาตรฐานตามกรอบของสถานศึกษาปลอดภัย มีทั้งหมดกี่มาตรฐาน และกาหนดเกณฑ์การให้
ระดับคุณภาพไว้กี่ระดับ ?
ก. 7 มาตรฐาน 4 ระดับ
ข. 7 มาตรฐาน 5 ระดับ
ค. 13 มาตรฐาน 4 ระดับ
ง. 20 มาตรฐาน 5 ระดับ
7. ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นการพิจารณาของ “การประเมินความเสี่ยงภัยรอบด้านและมีการติดตามผล
โดยที่นักเรียนมีส่วนร่วม” ?
ก. มีการประเมินความเสี่ยงภัยโดยครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดาเนินการ
ข. มีการประเมินความเสี่ยงภัยรอบด้านที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมวางแผนและดาเนินการ
ค. มีการสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยง
ง. มีการติดตามผลภายหลังการประเมินความเสี่ยง
8. สถานศึกษาควรมีการจัดการเรียนรู้เรื่องลดความเสี่ยงภัยพิบัติสาหรับนักเรียนอย่างไร ?
ก. จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในบางชั้นเรียน
ข. ไม่ควรจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยและเด็กพิการ
ค. จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน
ง. จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เป็นนักเรียนแกนนา
9. สถานศึกษาควรดาเนินการอย่างไรในการป้องกันและรับมือต่อโรคโควิท – 19 และโรคระบาด
อื่น ๆ
ก. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบในช่วงเข้าแถวก่อนเข้าเรียน
ข. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้เรียน เช่น จัดนิทรรศการ เอกสาร แผ่นพับ
ค. จัดบูรณาการการสอนเกี่ยวกับโรคระบาดในหลักสูตร
ง. ถูกทุกข้อ
10. “แผนเผชิญเหตุ” มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. แผนที่ทาขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ข. แผนที่จาเป็นต้องทาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ขณะเกิดภัยธรรมชาติ
ค. แผนที่ทาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤต
ง. แผนที่ทาขึ้นเพื่ออพยพผู้ประสบภัยธรรมชาติ
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11. เพราะเหตุใดจึงมีการซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา ?
ก. เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรู้จักการโต้ตอบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ข. สร้างความมั่นใจในการเผชิญเหตุ ลดความตื่นตระหนกเมื่อเกิดเหตุ
ค. เพื่อสอนเทคนิคให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในยามฉุกเฉิน
ง. ถูกทุกข้อ
12. ข้อใด ไม่ใช่ กระบวนการจัดการฝึกซ้อมโดยการพิจารณาบริบทปัจจุบันของสถานศึกษา ?
ก. ลักษณะของภัยและแผนที่จะนามาฝึกซ้อม
ข. การกาหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม
ค. หน้าที่ภารกิจของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ต้องการฝึกซ้อม
ง. บทบาทของบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนที่จะร่วมฝึกซ้อม
๑๓. “สถานที่ที่ปลอดภัยจากธรรมชาติและจัดไว้เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้พักอาศัยชั่วคราว”
มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. หลุมหลบภัย
ข. โรงพยาบาลสนาม
ค. ศูนย์พักพิงชั่วคราว
ง. ค่ายกักกัน
๑๔. หลักสูตร “การลดความเสี่ยงภัยพิบัติในสถานศึกษา” ประกอบด้วยเนื้อหาของหลักสูตร
กี่สาระการเรียนรู้ ?
ก. 8 สาระการเรียนรู้
ข. 10 สาระการเรียนรู้
ค. 12 สาระการเรียนรู้
ง. 14 สาระการเรียนรู้
15. สาระการเรียนรู้ที่ 6 ของ “หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในสถานศึกษา” ว่าด้วยเรื่องใด ?
ก. ภัยจากโรคระบาด
ข. ภัยจากดินโคลนถล่ม
ค. ภัยพิบัติรอบตัว
ง. ภัยพิบัติแผ่นดินไหว
16. ข้อต่อไปนี้คือวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ยกเว้น ข้อใด ?
ก. เพื่อสังเกตอาการผู้บาดเจ็บ
ข. เพื่อให้ผู้บาดเจ็บมีชีวิตรอด
ค. เพื่อไม่ให้ผู้บาดเจ็บได้รับอันตรายเพิ่มขึ้น
ง. เพื่อให้ผู้บาดเจ็บฟื้นคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
17. ข้อใดไม่อยู่ในขอบข่ายของหลักการปฐมพยาบาล ?
ก. อย่าตื่นเต้นตกใจ
ข. นาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ค. สังเกตอาการผู้บาดเจ็บ
ง. ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังนาส่งโรงพยาบาล

๖๐

18. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ “เป็นลม” ในขั้นตอนแรกควรทาอย่างไร ?
ก. ให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ข. คลายเสื้อผ้าให้หลวม
ค. จัดให้นอนราบ ยกเท้าสูงกว่าลาตัวเล็กน้อย
ง. เปิดทางเดินหายใจ เปิดหน้าผาก ยกคาง
19. ข้อใดคือ ข้อห้าม ในการปฐมพยาบาลผู้ป่วย “เลือดกาเดาไหล” ?
ก. เมื่อเลือดหยุดแล้ว ใช้ผ้าอุ่นเช็ดบริเวณจมูกและปาก
ข. บอกให้ผู้ป่วยสั่งน้ามูก แคะ หรือขยี้จมูก
ค. ให้ผู้ป่วยนั่งโน้มตัวไปข้างหน้า
ง. ใช้มือบีบปลายจมูกไว้ 10 นาที และหายใจทางปาก
20. การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ “ข้อเท้าเคล็ด ข้อเท้าแพลง” ไม่ควรทาสิ่งใด ?
ก. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบนาส่งโรงพยาบาล
ข. ประคบด้วยน้าอุ่นอย่างน้อย 20 นาที
ค. ให้ข้อเท้าที่ได้รับบาดเจ็บอยู่นิ่ง ๆ ห้ามเดิน
ง. ให้ผู้ป่วยยกเท้าสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อลดบวม
********************************************************
เฉลยแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน
ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
เฉล ค ค ง ข ค ง ก ค ง ข ง ข ค ค ค ก ง ค ข ข
ย
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แบบประเมินโครงการ
การพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ ตอนบน 2
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
********************************************************************************************
คาชี้แจง :
1. แบบประเมินนี้ สาหรับคณะกรรมการดาเนินการ และกรรมการผู้รับผิดชอบตามจุดอบรมทุกท่าน
2. ให้ผู้ประเมินเขียนตอบ/ประเมิน ตามข้อมูลที่ปรากฏจริงตามผลการดาเนินงาน และจุดอบรม
3. ข้อมูลผลการประเมินในครั้งนี้จะนามาวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการในภาพรวม เพื่อเป็น Based
line ในการดาเนินงานในครั้งต่อไป ซึง่ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของท่าน
ข้อมูลทั่วไป
1. จุดอบรมที่.................สถานที่ .........................................อ. ......................จ. เชียงราย
2. วัน/เวลาที่จัดอบรม วันที่ ................เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
โครงการและการดาเนินงานโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล)
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบน
ท้องถนน
ของสถานศึกษา
ระดับการประเมินความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของโครงการ
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อยที่สุด
1. ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
วัตถุ
ข้อความ
ประสงค์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัด
เชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล)
2
เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของ
สถานศึกษา
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2. ความเหมาะสมของกระบวนการจัดอบรมพัฒนาครู ก.
ข้อที่

ข้อความ

1
2

ความเหมาะสมของคณะกรรมการดาเนินโครงการ ฯ
ความเหมาะสมของคณะวิทยากรหลักในการอบรม/ทากิจกรรม
โครงการ ฯ
ความเหมาะสมของคณะวิทยากรตามจุดอบรมปลายทาง
ความเหมาะสม/สอดคล้องของเนื้อหาสาระในการอบรมพัฒนา
ครู ก. ตามโครงการ ฯ
ความเหมาะสมของวิธีการ และขั้นตอนการจัดอบรมและ
ทากิจกรรมการอบรมพัฒนาครู ก.
ความเหมาะสมของวิธีการกาหนดจุดอบรมพัฒนาครู ก.
ความเหมาะสมกับเวลา และสถานการณ์ในการจัดอบรม
พัฒนาครู ก.

3
4
5
6
7

ความเหมาะสม
ความคิดเห็น
เพิ่มเติม
5 4 3 2 1

3. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
 ไม่มี
 มี ดังนี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดโครงการนี้
 เห็นควรที่จะพัฒนาครู ก. อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย แม้ยัง
เกิดโรคระบาด โควิท – 19
 เห็นควรที่จะพัฒนาครู ก. อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย เมื่อโรค
ระบาด โควิท – 19 ไม่มี และหายไปจากโลกนี้แล้ว
 เห็นควรที่จะยกเลิกโครงการนี้ เนื่องจาก ........................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 ความคิดเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสะท้อนภาพการดาเนินโครงการ
ฝ่ายประเมินโครงการ ศธจ.เชียงราย

๖๓

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ ตอนบน 2
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คาชี้แจง :
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแกนนาในสถานศึกษา
และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ภาคเหนือตอนบน 2 ใช้สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2. เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรแล้ว กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตามประเด็น
คาถาม ในแบบสอบถามที่ให้ไว้
3. แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้ ได้กาหนดระดับความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ ได้แก่
5
หมายถึง มีความพึงพอใจในผลการดาเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีความพึงพอใจในผลการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
3
หมายถึง มีความพึงพอใจในผลการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีความพึงพอใจในผลการดาเนินงานอยู่ในระดับน้อย
1
หมายถึง มีความพึงพอใจในผลการดาเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4. โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับความพึงพอใจ ตามระดับความพึงพอใจของท่าน

ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

๖๔

ข้อ

รายการ

ด้านปัจจัย (Input)
1 โครงการที่จัดอบรมเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการ
จาเป็นสาหรับสถานศึกษา
2 การกาหนดสถานที่/จุดอบรมมีความเหมาะสม
3 การกาหนดจานวนผู้เข้าอบรมเหมาะสม
4 วิทยากรให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เหมาะสม
5 การกาหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม
6 การบริการอื่น ๆ เช่น งานธุรการ อาหาร อาหารว่าง น้าดื่ม
ตลอดถึงบรรยากาศ ในการฝึกอบรม
ด้านกระบวนการ (Process)
1 การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาจังหวัด
เชียงราย ชัดเจน ตรงกับความต้องการจาเป็นของจังหวัด/ภาค
2 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้หรือฝึกปฏิบัติ เรียนรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ในประเด็นต่าง ๆ ได้ตรงประเด็น ชัดเจน และเข้าใจ
สามารถนาไปปฏิบัติและขยายผลในสถานศึกษาได้
2.1 ด้านการจราจรบนท้องถนน
2.2 ด้านความมั่นคง
2.3 ด้านแผ่นดินไหว
2.4 ด้านอัคคีภัย/หมอกควัน P.M.2.5
2.5 ด้านโรคอุบัติการณ์ใหม่ Covid – 19
3 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติ เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน
แผน แนวทางเผชิญเหตุ การรับมือเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา และชุมชน ในประเด็นต่าง ๆ ได้ตรงประเด็น ชัดเจน
และเข้าใจสามารถนาไปปฏิบัติและขยายผลในสถานศึกษาได้
3.1 ด้านการจราจรบนท้องถนน
3.2 ด้านความมั่นคง
3.3 ด้านแผ่นดินไหว
3.4 ด้านอัคคีภัย/หมอกควัน P.M.2.5
3.5 ด้านโรคอุบัติการณ์ใหม่ Covid – 19

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง

น้อย
ที่สุด

๖๕

ข้อ

รายการ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง

4 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านความปลอดภัย
บนท้องถนน
5 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านความปลอดภัย
จากแผ่นดินไหว ดินสไลด์/ดินถล่ม/โคลนถล่ม
6 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านความปลอดภัย
จากอัคคีภัย การป้องกัน และระงับอัคคีภัย
7 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
ด้านผลผลิต (Output)
1 ผู้เข้าอบรมพึงพอใจที่ได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐาน
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
2 ผู้เข้าอบรมพึงพอใจที่ได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐาน
ด้านความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว/ ดินสไลด์/ดินถล่ม/โคลน
ถล่ม
3 ผู้เข้าอบรมพึงพอใจที่ได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐาน
ด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย การป้องกัน และระงับอัคคีภัย
4 ผู้เข้าอบรมพึงพอใจที่ได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐาน
ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5 ผลผลิตของการฝึกอบรมในภาพรวม
ข้อเสนอแนะ :
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

น้อย
ที่สุด

๖๖

ภาคผนวก ข
คณะผู้จัดทารายงาน

๖๗

คณะทางาน
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
คณะทางาน
3. พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.เชียงราย
4. นายกริช มากกุญชร
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.เชียงราย
5. นายวีรัตน์ สานุมิตร
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ศธจ.เชียงราย
6. นางนรินทร ชมชื่น
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
7. นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
8. นายอนุรักษ์ พรมเลข
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
9. นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
10. นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
11. นางวรุณี แก้วสุข
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
12. นางสาวสะติม คามา
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
13. นางกุลจิรา บัวผัน
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
14. นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
15. นางสาวเพ็ชรสี วรรณรถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.เชียงราย
16. นางเยาวภา ชมภูพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.เชียงราย
17. นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.เชียงราย
18. นายไกรพงษ์ จินดาคา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศธจ.เชียงราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผู้เขียนรายงานการประเมินโครงการ
ดร.นรินทร ชมชื่น
ศึกษานิเทศก์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

๕๗/๓๓ หมู่ ๒๒ ถ.เวียงบูรพา ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

Website
http://cri.moe.go.th

โทรศัพท์/โทรสาร
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