แผนงานรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก “โรงเรียนหัวแข็ง”
ส่วนที่ 1 กาหนดแผนงาน
กาหนดแผนงานส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องหมวกกันน็อก กฎ 3 ข้อ

ตัวอย่าง

ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่ใส่เราไม่ยอม (*เน้นกิจกรรมในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในรูปแบบต่างๆ)
วันที่
ส.ค. 62

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
5 นาที กิจกรรม
ต่อวัน
สารวจข้อมูลจากปี
(สัปดาห์ละ ทีผ่ ่านมา
3 วัน )

รายละเอียดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คุณครู หรือ ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น
ช่วยกันรวบรวมข้อมูลสถิติการใส่หมวกกัน
น็อกปีที่ผ่านมา รวบรวมทีม ทาผลสารวจ
ของปี 62 และผลสารวจย้อนหลังปี 61

นักเรียนจะได้ทราบถึงข้อมูลของ
โครงการทีไ่ ด้ทาและปฏิบตั ิจริง
ในปีที่ผ่านมาเพื่อนามาเทียบกับ
สถิติปีลา่ สุด

เช่น
- เรื่องสถิติของอุบัติเหตุ
- เรือ่ งสถิติการใส่หมวกกันน็อกในปี
2561 และปี 2562

วันที่
ก.ย. 62

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
10 นาที กิจกรรม
ต่อวัน
ประชาสัมพันธ์เสียง
(สัปดาห์ละ ตามสาย
3 วัน )
1 เดือน

ทุกเช้าและ กิจกรรม
หลังเลิก สายตรวจหัวแข็ง
เรียน
เป็นเวลา
1 เดือน

รายละเอียดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นส่งตัวแทนใน
การนาเสนอแผนรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก
ภายในโรงเรียนประชาสัมพันธ์ผ่านการ
กระจายเสียงตามโรงเรียนทุกเช้า และช่วง
พักกลางวัน และประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ชุมชนหัวแข็ง

นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนจะได้รับรู้ข่าวสารและ
สามารถนาไปปฏิบัติตามได้จริง

2. ทุกเช้าจัดทีมนักเรียนสายตรวจหัวแข็ง
ไปยืนประจาหน้าประตูโรงเรียนเพือ่ ทาการ
สารวจจานวนนักเรียนทีข่ ับขี่หรือซ้อน
รถจักรยานยนต์มาเรียน

วันที่
ต.ค. 62
ปิดเทอม 1

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
ประมาณ กิจกรรม
1 เดือน ชุมชนหัวแข็ง

รายละเอียดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. กิจกรรมพิเศษชุมชนหัวแข็ง ผ่านสื่อ
ออนไลน์ คือการรณรงค์ให้นักเรียนภายใน
โรงเรียนสามารถสื่อสารข้อมูลโครงการเพื่อ
สร้างการรับรูไ้ ปสู่ชุมชนและผู้ปกครองได้ ทา
ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการใส่หมวกกัน
น็อกมากยิ่งขึ้น

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ช่วยกันประชาสัมพันธ์จาก
โรงเรียนขยายไปสู่ชุมชนและ
ผู้ปกครองเพื่อสร้างการรับรู้และ
สามารถเป็นประโยชน์ได้

2 .จากนั้นให้ถ่ายภาพกิจกรรมหรือบุคคลใน
ครอบครัวที่สวมหมวกกันน็อก พร้อมเขียน
บรรยายเชิญชวนให้มาร่วมกันใส่หมวกกัน
น็อกสั้นๆ โพสต์ลงสื่อออนไลน์เช่น
Facebook และติดแฮ็ชแท็ก
#ชุมชนหัวแข็ง # สังคมหัวแข็ง
พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ
3. ทางโรงเรียนจะต้องส่งภาพหลักฐาน
กิจกรรม เช่น ภาพถ่าย ในรูปแบบ JPEG
จานวนไม่เกิน 20 ภาพหรือ Clip VDO ใน
รูปแบบ MP4,MPEG,MOV ความยาวรวมไม่
เกิน 10 นาที

วันที่

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
11 พ.ย. 62
5 นาที กิจกรรม
–
ต่อวัน
เรือ่ งเล่าเช้านี้
31 ม.ค.63 (สัปดาห์ละ จากหมวกกันน็อก
2 วัน )

รายละเอียดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ภาคเรียน
ที่ 2

คุณครู หรือ ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น
บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเพื่อชี้ให้นักเรียน
เห็นถึงความสาคัญของการใส่หมวกกันน็อก
ระหว่างกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
ประมาณ 5 นาทีต่อวัน (สัปดาห์ละ 2 วัน )

นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจถึง
ความสาคัญในการใส่หมวกกัน
น็อกมากขึ้น
ผ่านเรื่องเล่าต่างๆ ทั้งจากของ
อาจารย์ ของเพื่อนนักเรียน และ
ทั้งจากเรื่องของตัวเองที่ต้องหา
มาเล่าหน้าเสาธง ในแต่ละวัน

ประมาณ
2 เดือน

เช่น
- เรื่องสถิติของอุบัติเหตุ
- เล่าเรื่องประสบการณ์จริงที่เกิด
อุบัติเหตุแต่มีหมวกกันน็อกปกป้องไว้
- สาธิตวิธีการใส่หมวกกันน็อกที่ถูกต้อง
- การให้ความรูค้ วามเข้าใจเรื่อง กฎ 3
ข้อ ได้แก่ ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่
ใครไม่ใส่เราไม่ยอม
- การยกย่องหรือมอบรางวัลให้กับ
นักเรียนดีเด่นด้านการใส่หมวกกันน็อก

*คุณครูสามารถนากิจกรรมตัวอย่างไปทาจริง หรือต่อยอดจากกิจกรรมและปรับให้เหมาะสมกับโรงเรียนก็ได้
**สามารถทาเอกสารแนบ เพื่อแนะนารายละเอียดกิจกรรม เพิม่ เติม ได้

กาหนดแผนงาน ความคิดสร้างสรรค์การใช้ Innovation และสือ่ การสอน
วันที่
พ.ย. 62
–
มี.ค.63

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
ตลอดปี สมุดสะสมความ
การศึกษา ปลอดภัย
(เทอมที่ 2)

รายละเอียดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คุณครูแจกสมุดสะสมความปลอดภัย ให้กับ
นักเรียนทุกคน เพื่อใช้สะสมตราประทับ
(หรือสติ๊กเกอร์) จากการร่วมกิจกรรมรณรงค์
ต่างๆ เช่น
- การใส่หมวกกันน็อกมาโรงเรียน
- การชวนผู้ปกครองใส่หมวกกันน็อก
- การเล่าเรื่องหน้าเสาธง
- หรือ การเข้าร่วมกับกิจกรรมอื่นๆกับ
ทางโรงเรียน
เมื่อสะสมครบตามที่กาหนด มีของรางวัลให้

นักเรียน จะสนใจและสนุกกับ
การทากิจกรรมรณรงค์ต่างๆ
มากขึ้น
รวมทั้งหันมาใส่หมวกกันน็อกกัน
มากขึ้น และมีทัศนคติที่ดีในการ
ใส่หมวกกันน็อก
อีกทั้งคุณครูยังสามารถติดตาม
ผลการใส่หมวกกันน็อกของ
นักเรียนได้ตลอดกิจกรรม

*อาจประยุกต์เป็นสมุดสะสมสติ๊กเกอร์

ประกอบเป็นภาพต่างๆได้ เช่น ภาพหมวก
กันน็อก ฯลฯ เพื่อความน่าสนใจยิง่ ขึ้น

วันที่
พ.ย. 62
–
มี.ค.63

วันที่
พ.ย. 62
–
มี.ค.63

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
ตลอดปี
กิจกรรม
การศึกษา ตาวิเศษเห็นนะ
(เทอมที่ 2)

รายละเอียดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ติดตั้งกระจกบานใหญ่ที่หน้าโรงเรียน
พร้อมมีข้อความในกระจกว่า
“วันนี้คุณใส่หมวกกันน็อกแล้วรึยัง”
เพื่อให้นักเรียน ร่วมทั้งผูป้ กครอง ที่ขี่
มอเตอร์ไซค์มาส่ง ได้เห็นและสารวจตัวเอง
ว่า ใส่หมวกกันน็อก มาหรือไม่ พร้อมมีกฎ
ของโรงเรียนกาหนดให้ให้หมวกกันน็อกด้วย
เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนให้หมวก
กันน็อกทุกครั้ง (ถ้าพบเด็กที่ไม่ใส่หมวกกัน
น็อก ก็จะถูกหักคะแนน ในสมุดสะสมความ
ปลอดภัย และคะแนนจิตพิสัย)

นักเรียนจะได้รับการกระตุ้น
เตือนในทุกๆวัน ทาให้หันมาใส่
หมวกกันน็อกให้เหมือนกับเป็น
ส่วนหนึ่งของเครื่องแบบนักเรียน
เพื่อให้ถูกต้องตามกฎของ
โรงเรียน

ระยะเวลา
หัวข้อ
รายละเอียดกิจกรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(วัน)
ตลอดปี ตู้เก็บหมวกกันน็อก จัดสร้างตู้เก็บหมวกกันน็อก เพื่ออานวย
ช่วยให้นักเรียน ไม่มีปัญหาใน
การศึกษา
ความสะดวกในการจัดเก็บหมวกกันน็อกของ การใส่หมวกกันน็อกมาโรงเรียน
(เทอมที่ 2)
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
แล้วไม่มีที่เก็บ
เป็นการสนับสนุนให้นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนสวม
หมวกกันน็อกกันมากขึ้น

*คุณครูสามารถนากิจกรรมตัวอย่างไปทาจริง หรือต่อยอดจากกิจกรรมและปรับให้เหมาะสมกับโรงเรียนก็ได้
**สามารถทาเอกสารแนบ เพื่อแนะนารายละเอียดกิจกรรม เพิม่ เติม ได้

กาหนดแผนงาน การขยายผลสูช่ ุมชน
วันที่
ต.ค. 62

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
ประมาณ กิจกรรม
1 เดือน ชุมชนหัวแข็ง

รายละเอียดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.กาหนดระยะเวลาและลงพื้นที่ชุนที่
ใกล้เคียงเพื่อทาการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
พิเศษชุมชนหัวแข็ง ผ่านสื่อออนไลน์ รณรงค์
ให้นักเรียนภายในโรงเรียนสามารถสื่อสาร
ข้อมูลโครงการเพื่อ สร้างการรับรูไ้ ปสู่ชุมชน
และผูป้ กครองได้ ทาให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการใส่หมวกกันน็อกมากยิ่งขึ้น

ทุกคนในชุมชนให้ความร่วมมือ
ในการร่วมกิจกรรมและเห็นผล
ไปในระยะยาว โดยทุกคน
สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคน
ในชุมชนได้

2. หลังจากลงพื้นที่ สัปดาห์ต่อมาส่งทีมลง
สารวจพฤติกรรมการใส่หมวกกันน็อกและทา
สถิติ
3. จัดทีมเพื่อทาการรวบรวมให้กับทาง
โรงเรียน เพื่อส่งภาพหลักฐานกิจกรรมเข้า
ร่วมกิจกรรมประกวดแผนรณรงค์การใส่
หมวกกันน็อก โรงเรียนหัวแข็ง

วันที่
พ.ย. 62
–
มี.ค.63

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
ตลอดปี
กิจกรรม แนะแนว
การศึกษา หน้าโรงเรียน
(เทอมที่ 2)

รายละเอียดกิจกรรม
คุณครูที่ยืนประจาหน้าโรงเรียน จะคอย
สอดส่องดูแล และแนะนาให้ผปู้ กครอง
รวมทั้ง วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่มาส่ง
นักเรียน ให้ใส่หมวกกันน็อกทุกคน
(หากพบผู้ที่ไม่ใส่ ก็ให้เข้าไปชี้แจง พร้อม
แนะนาการใส่หมวกกันน็อกทั้งเพื่อตัวเอง
และเพื่อบุตรหลานของตัวเอง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ปกครองและวินมอเตอร์ไซค์
เห็นถึงความสาคัญของการใส่
หมวกกันน็อกมากขึ้น

วันที่
พ.ย. 62
–
มี.ค.63

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
เดือนละ 1 ประชุมผู้ปกครอง
ครั้ง
ตลอดปี
การศึกษา
(เทอมที่ 2)

รายละเอียดกิจกรรม
1. ติดต่อนัดหมายผูป้ กครอง ผู้นาชุมชน
วินมอเตอร์ไซค์ มาร่วมประชุมและทา
Workshop ในเรื่องของการสวมหมวกกัน
น็อก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. ผู้ปกครองและคนในชุมชน
หันมาสนใจเรื่องการใส่หมวกกัน
น็อกกันมากขึ้น

3. พร้อมทั้งมีทัศนคติที่อยากจะ
2. มีผู้อานวยการโรงเรียนหรือตัวแทน , ผู้นา ดูแลความปลอดภัยให้กับ
ชุมชน หรือครอบครัวหัวแข็งตัวอย่าง มาพูด ลูกหลานของตัวเอง
แนะนาถึงความสาคัญของการใส่หมวกกัน
น็อก
3. มีตัวแทนนักเรียนทีเ่ ป็นลูกหลานของคน
ในชุมชนออกมาพูดถึงความฝันและขอความ
ร่วมมือจากทุกๆคน
4. พร้อมทั้งร่วมกันตั้งเป็นกฎของชุมชน
ร่วมกันในการสอดส่องดูแล แนะนาตักเตือน
และร่วมมือกันใส่หมวกกันน็อกทั้งชุมชน

*คุณครูสามารถนากิจกรรมตัวอย่างไปทาจริง หรือต่อยอดจากกิจกรรมและปรับให้เหมาะสมกับโรงเรียนก็ได้
**สามารถทาเอกสารแนบ เพื่อแนะนารายละเอียดกิจกรรม เพิม่ เติม ได้

นโยบายและการสนับสนุน จากผูบ้ ริหารโรงเรียน
(*ให้ผู้บริหารโรงเรียน เขียนสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ตาแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียน

ส่วนที่ 2 การรายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนงาน
รายงานแผนงาน ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องหมวกกันน็อก กฎ 3 ข้อ
ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่ใส่เราไม่ยอม
วันที่
ส.ค. 62

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
5 นาที กิจกรรม
ต่อวัน
สารวจข้อมูลจากปี
(สัปดาห์ละ ทีผ่ ่านมา
2 วัน )

รายละเอียดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คุณครู หรือ ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น
ช่วยกันรวบรวมข้อมูลสถิติการใส่หมวกกัน
น็อกปีที่ผ่านมา รวบรวมทีม ทาผลสารวจ
ของปี 62 และผลสารวจย้อนหลังปี 61

นักเรียนได้ร่วมกันหาข้อมูลทุก
คนทราบผลสารวจ และทราบ
สาเหตุของการเกิดอุบัตเิ หตุ และ
ทราบถึงสถิติ เพื่อนามาปรับใช้
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
สามารถนาปัญหามาแก้ไข
เพื่อให้มีผลทีด่ ีขึ้น

เช่น
- เรื่องสถิติของอุบัติเหตุ
- เรื่องสถิติการใส่หมวกกันน็อกในปี
2561 และปี 2562

วันที่
ก.ย. 62

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
10 นาที กิจกรรม
ต่อวัน
ประชาสัมพันธ์เสียง
(สัปดาห์ละ ตามสาย
3 วัน )
1 เดือน

ทุกเช้าก่อน กิจกรรม
เข้าแถว สายตรวจหัวแข็ง
เป็นเวลา
1 เดือน

รายละเอียดกิจกรรม
1. ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นส่งตัวแทนใน
การนาเสนอแผนรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก
ภายในโรงเรียนประชาสัมพันธ์ผ่านการ
กระจายเสียงตามโรงเรียนทุกเช้า และช่วง
พักกลางวัน และประชาสัมพันธ์และชุมชน
หัวแข็ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนให้ความร่วมมือใน
การนาเสนอแผนงานรณรงค์
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ระหว่างชั้นเรียน

2. หลังจากที่มีการ
2. ทุกเช้าจัดทีมนักเรียนสายตรวจหัวแข็ง ไป
ประชาสัมพันธ์ ผลสารวจ
ยืนประจาหน้าประตูโรงเรียนเพื่อทาการ
นักเรียนและผู้ปกครองใส่หมวก
สารวจจานวนนักเรียนที่ขับขี่หรือซ้อน
กันน็อกกันมากขึ้น ตระหนักถึง
รถจักรยานยนต์มาเรียน
ความสาคัญของการใส่หมวก

วันที่
ต.ค. 62
ปิดเทอม 1

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
ประมาณ กิจกรรม
1 เดือน ชุมชนหัวแข็ง

รายละเอียดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.กิจกรรมพิเศษชุมชนหัวแข็ง ผ่านสื่อ
ออนไลน์ คือการรณรงค์ให้นักเรียนภายใน
โรงเรียนสามารถสื่อสารข้อมูลโครงการเพื่อ
สร้างการรับรูไ้ ปสู่ชุมชนและผู้ปกครองได้ ทา
ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการใส่หมวกกัน
น็อกมากยิ่งขึ้น

1. คนในชุมชมให้ความสาคัญ
ของการใส่หมวกกันน็อกกันมาก
ขึน้ ทาให้อุบัติเหตุลดลงและมี
จานวนผู้ใส่หมวกกันน็อกมากขึ้น
อีกทั้งยังช่วยขยายผลไปในสังคม
อีกด้วย

2 .จากนั้นให้ถ่ายภาพกิจกรรมหรือบุคคลใน
ครอบครัวที่สวมหมวกกันน็อก พร้อมเขียน
บรรยายเชิญชวนให้มาร่วมกันใส่หมวกกัน
น็อกสั้นๆ โพสต์ลงสื่อออนไลน์เช่น
Facebook และติดแฮ็ชแท็ก #ชุมชน
หัวแข็ง # สังคมหัวแข็ง พร้อมเปิดเป็น
สาธารณะ

2. โรงเรียนที่เข้าร่วมทากิจกรรม
โรงเรียนหัวแข็งได้คะแนนพิเศษ
จากกิจกรรม ชุมชมหัวแข็ง
เพิ่มขึ้น จากความร่วมมือของคน
ในชุมชน

3. ทางโรงเรียนจะต้องส่งภาพหลักฐาน
กิจกรรม เช่น ภาพถ่าย ในรูปแบบ JPEG
จานวนไม่เกิน 20 ภาพหรือ Clip VDO ใน
รูปแบบ MP4,MPEG,MOV ความยาวรวมไม่
เกิน 10 นาที

วันที่
พ.ย. 62
–
มี.ค.63

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
ตลอดปี สมุดสะสมความ
การศึกษา ปลอดภัย
(เทอมที่ 2)

รายละเอียดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คุณครูแจกสมุดสะสมความปลอดภัย ให้กับ
นักเรียนทุกคน เพื่อใช้สะสมตราประทับ
(หรือสติ๊กเกอร์) จากการร่วมกิจกรรมรณรงค์
ต่างๆ เช่น
- การใส่หมวกกันน็อกมาโรงเรียน
- การชวนผู้ปกครองใส่หมวกกันน็อก
- การเล่าเรื่องหน้าเสาธง
- หรือ การเข้าร่วมกับกิจกรรมอื่นๆกับ
ทางโรงเรียน
เมื่อสะสมครบตามที่กาหนด มีของรางวัลให้

นักเรียน จะสนใจและสนุกกับ
การทากิจกรรมรณรงค์ต่างๆมาก
ขึ้น รวมทั้งหันมาใส่หมวกกัน
น็อกกันมากขึ้น
และมีทัศนคติที่ดีในการใส่หมวก
กันน็อก อีกทั้งคุณครูยังสามารถ
ติดตามผลการใส่หมวกกันน็อก
ของนักเรียนได้ตลอดกิจกรรม

*อาจประยุกต์เป็นสมุดสะสมสติ๊กเกอร์

ประกอบเป็นภาพต่างๆได้ เช่น ภาพหมวก
กันน็อก ฯลฯ เพื่อความน่าสนใจยิง่ ขึ้น

วันที่

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
11 พ.ย. 62
5 นาที กิจกรรม
–
ต่อวัน
เรือ่ งเล่าเช้านี้
31 ม.ค.63 (สัปดาห์ละ จากหมวกกันน็อก
2 วัน )
ประมาณ
2 เดือน

รายละเอียดกิจกรรม

ผลที่ได้รับ

1. นักเรียน มีการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องหมวกกันน็อก และแชร์ประสบการณ์
การใส่หมวกกันน็อกกันมากขึ้น เพือ่ นามา
นาเสนอหน้าเสาธง
2. นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม
เช่นการแสดงบทบาทสมมุติเรื่องการใส่
หมวกกันน็อก การร้องเพลงรณรงค์ การแต่ง
คาขวัญรณรงค์ เป็นต้น

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสาคัญของ
การใส่หมวกกันน็อกได้เป็นอย่าง
ดี

*คุณครูสามารถต่อยอดจากกิจกรรมและปรับให้เหมาะสมกับโรงเรียนก็ได้
**สามารถทาเอกสารแนบ เพื่อแนะนารายละเอียดกิจกรรม เพิม่ เติม ได้

รายงานแผนงาน ความคิดสร้างสรรค์การใช้ Innovation และสือ่ การสอน
วันที่
พ.ย. 62
–
มี.ค.63

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
ตลอดปี
สมุดสะสมความ
การศึกษา ปลอดภัย
(เทอมที่ 2)

รายละเอียดกิจกรรม

พ.ย. 62
–
มี.ค.63

ตลอดปี
การศึกษา
(เทอมที่ 2)

กิจกรรม
ตาวิเศษเห็นนะ

พ.ย. 62
–
มี.ค.63

ตลอดปี
การศึกษา
(เทอมที่ 2)

ตู้เก็บหมวกกันน็อก นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมาใช้ตู้เก็บ
หมวกกันน็อก เป็นจานวนมาก

ผลที่ได้รับ

1. คุณครูตรวจเช็คสมุดสะสมความปลอดภัย 1. ตลอดกิจกรรม นักเรียนให้
ของนักเรียนเป็นประจา
ความสนใจร่วมกิจกรรมรณรงค์
และสวมหมวกกันน็อกกันมาก
2. นักเรียนร่วมสะสมตราประทับ (หรือ
ขึ้น
สติ๊กเกอร์) ในทุกครั้งที่สวมหมวกกันน็อก
2. พร้อมสะสมตราประทับ เพื่อ
และร่วมกิจกรรมรณรงค์
แลกรางวัลกันเป็นจานวนมาก
3. ทาให้ทุกคนเข้าใจและสวม
หมวกกันน็อกเป็นนิสัยในทุกครั้ง
ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์

นักเรียนและผู้ปกครองส่องกระจกที่หน้า
โรงเรียน เพื่อสารวจตัวเองว่า ใส่หมวกกัน
น็อกหรือไม่ ในทุกครั้งที่มาโรงเรียน

*คุณครูสามารถต่อยอดจากกิจกรรมและปรับให้เหมาะสมกับโรงเรียนก็ได้
**สามารถทาเอกสารแนบ เพื่อแนะนารายละเอียดกิจกรรม เพิม่ เติม ได้

นักเรียนหันมาใส่หมวกกันน็อก
ให้เหมือนกับเป็นสาวนหนึ่งของ
เครื่องแบบนักเรียน เพื่อให้
ถูกต้องตามกฎของโรงเรียน

เมื่อมีที่เก็บหมวกกันน็อกอย่าง
สะดวกสบาย ทาให้ทุกคนใส่
หมวกกันน็อกมาโรงเรียนในทุกๆ
วัน

รายงานแผนงาน การขยายผลสู่ชุมชน
วันที่
ต.ค. 62

วันที่
พ.ย. 62
–
มี.ค.63

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
ประมาณ กิจกรรม
1 เดือน ชุมชนหัวแข็ง

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
ตลอดปี
กิจกรรม แนะแนว
การศึกษา หน้าโรงเรียน
(เทอมที่ 2)

รายละเอียดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. กาหนดระยะเวลาและลงพื้นที่ชุนที่
ใกล้เคียงเพื่อทาการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
พิเศษชุมชนหัวแข็ง ผ่านสื่อออนไลน์ รณรงค์
ให้นักเรียนภายในโรงเรียนสามารถสื่อสาร
ข้อมูลโครงการเพื่อ สร้างการรับรูไ้ ปสู่ชุมชน
และผูป้ กครองได้ ทาให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการใส่หมวกกันน็อกมากยิ่งขึ้น
2. หลังจากลงพื้นที่ สัปดาห์ต่อมาส่งทีมลง
สารวจพฤติกรรมการใส่หมวกกันน็อกและทา
สถิติ
3. จัดทีมเพื่อทาการรวบรวมให้กับทาง
โรงเรียน เพื่อส่งภาพหลักฐานกิจกรรมเข้า
ร่วมกิจกรรมประกวดแผนรณรงค์การใส่
หมวกกันน็อก โรงเรียนหัวแข็ง

1. ทุกคนในชุมชนให้ความ
ร่วมมือทาให้ลดอุบัติเหตุในการ
ขับขี่หรือซ้อน รถจักรยานยนต์
ได้และสามารถเห็นผลได้ใน
ระยะยาว

รายละเอียดกิจกรรม

ผลที่ได้รับ

คุณครูที่ยืนประจาหน้าโรงเรียน จะคอย
สอดส่องดูแล และแนะนาให้ผปู้ กครอง
รวมทั้ง วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่มาส่ง
นักเรียน ให้ใส่หมวกกันน็อกทุกคน

2. หลังจากที่คนในชุมชนเข้า
ร่วมกิจกรรมชุมชนหัวแข็ง ส่ง
ภาพกิจกรรมเข้ามาร่วมสนุกกับ
โครงการและส่งต่อไปยัง
โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมประกวดเขียน
แผนรณรงค์ทาให้มีคะแนนพิเศษ

เมื่อทุกเช้าในการมาโรงเรียน
ได้เห็นผู้ปกครองส่วนใหญ่ใส่
หมวกกันน็อก ก็จะช่วยให้อยาก
ใส่หมวกกันน็อกด้วย เพื่อความ
ไม่แปลกแยก

วันที่
พ.ย. 62
–
มี.ค.63

ระยะเวลา
หัวข้อ
(วัน)
เดือนละ 1 ประชุมผู้ปกครอง
ครั้ง
ตลอดปี
การศึกษา
(เทอมที่ 2)

รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน วินมอเตอร์ไซค์
มาร่วมประชุมและทา Workshop ในเรื่องของ
การสวมหมวกกันน็อก มีจานวนไม่มาก
เท่าที่ควร เนื่องจากภาระหน้าที่ในการ
ทางาน
2. จึงปรับให้เป็นการส่งข้อมูลข่าวสาร หรือ
กิจกรรม ผ่านทางนักเรียนที่เป็นลูกหลาน
ของคนในชุมชน ได้ไปเล่าให้ฟังหรือมี
เอกสารไปให้ผู้ปกครอง
3. รวมทั้งมีตัวแทนคุณครูไปขอความร่วมมือ
จากผู้นาชุมชน ให้มีการรณรงค์กลุม่ ย่อยใน
ชุมชน มากขึ้น

ผลที่ได้รับ
1. ผู้ปกครองและคนในชุมชน
เริ่มให้ความสนใจเรื่องการใส่
หมวกกันน็อกมากขึ้น
2. และเริม่ มีทัศนคติที่อยากจะ
ดูแลความปลอดภัยให้กับ
ลูกหลานของตัวเอง มากขึ้น

*คุณครูสามารถต่อยอดจากกิจกรรมและปรับให้เหมาะสมกับโรงเรียนก็ได้
**สามารถทาเอกสารแนบ เพื่อแนะนารายละเอียดกิจกรรม เพิม่ เติม ได้
รายงานสถิติการสวมหมวกกันน็อกในโรงเรียนและชุมชน (*กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หรือ ประมาณการ)
ก่อนเริ่มกิจกรรม

จานวน ............ คน

ระหว่างการดาเนินกิจกรรม จานวน ............ คน
หลังการดาเนินกิจกรรม

จานวน ............ คน

หมายเหตุ
-

สามารถแนบรูปภาพ ได้รวมไม่เกิน 10 ภาพ หรือแนบคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 10 นาที
สามารถสาเนา พิมพ์เอกสารโดยใช้หัวข้อตามรายการนี้ เพื่อส่งผลงานได้
ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงาน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
2. ฝ่ายจัดกิจกรรมการประกวด ทั้ง 5 ช่องทาง ได้แก่
- www.aphonda.co.th/HelmetProject
- Facebook : https://www.facebook.com/aphondahelmetproject
- Line @honda.helmet
- Email : hondahelmetsociety@gmail.com
- ทางไปรษณีย์ ฝ่ายจัดกิจกรรมการประกวดสังคมหัวแข็ง
บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จากัด เลขที่ 230 อาคาร ซีเอส ทาวเวอร์ ชั้น 11
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โดยวงเล็บมุมซองว่า กิจกรรม “โรงเรียนหัวแข็ง”
สอบถามรายละเอียดหรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่
- ภาคเหนือ 06-5424-8242
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 06-5424-8243
- ภาคกลางและภาคตะวันออก 06-5424-8248
- ภาคใต้ 06-5424-8244

