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หลักการและเหตุผล 
 

ตามรายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558 องค์การอนามัยโลกได้ 
24,237 คน คิดเป็นอัตราการประมาณการจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยสูง
ถึงเสียชีวิตต่อประชากรหนึ่งแสนคนเท่ากับ 36.2 คน สูงเป็นอันดับสองของโลกประเมินความสูญเสีย 
ทางเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือประมาณ 4 แสนล้านบาทต่อปี  

จากข้อมูลของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ) ระบุว่าในปีพ.ศ. 2558 รถ 
รับ-ส่ง นักเรียนเกิดอุบัติเหตุจ านวน 17 ครั้งในปี พ.ศ. 2559 รถ รับ-ส่ง นักเรียนเกิดอุบัติเหตุจ านวน 
28 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2560 รถ รับ-ส่ง นักเรียนเกิดอุบัติเหตุจ านวน 30 ครั้งมีนักเรียนเสียชีวิต 7 คน 
บาดเจ็บรวม 386 คน แยกเป็นบาดเจ็บสาหัส 23 คน และบาดเจ็บไม่สาหัส 363 คน เฉล่ียแล้วใน 1 
ปี มีนักเรียนบาดเจ็บวันละ 1.5 คน พฤติกรรมของนักเรียนเหล่านี้ยังขาดองค์ความรู้เรื่องมาตรฐาน
ความปลอดภัย และการดูแลนักเรียนส่งผลให้เกิดปัญหาท่ีเกี่ยวกับการให้บริการรถ รับ -ส่ง นักเรียน
ล้วนเป็นสิงบั่นทอน และไม่พึงประสงค์ของผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครูทุกคน ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคง
ปลอดภัยของเด็กนักเรียน  ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ในการใช้บริการรถ รับ-ส่ง นักเรียน โดยในแต่ละปี
จะมีนักเรียนท่ีใช้บริการรถ รับ-ส่ง นักเรียนท้ังประเทศได้รับอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ และ
พิการ ปีละจ านวนมากสร้างความสูญเสียให้แก่ครอบครัวนักเรียน 

จากการศึกษาอุบัติเหตุของรถ รับ-ส่ง นักเรียน สาเหตุหลักๆ ส่วนใหญ่มาจากท่ีชาวบ้านน า
รถมารับจ้างผู้ปกครอง รับ-ส่ง นักเรียนซึ่งรถท่ีใช้ไม่ได้มาตรฐาน และขาดความพร้อมก่อนใช้งาน 
ตลอดจนจิตส านึกของคนขับรถในการท่ีจะขับรถอย่างปลอดภัยนอกจากนั้นยังไม่มีมารยาทในการขับ
รถขาดความรู้ และเข้าใจในกฎจราจร  

ซึ่งต่างประเทศได้เล็งเห็นความส าคัญของความปลอดภัยในการ รับ-ส่ง นักเรียน และได้หา
วิธีการในการพัฒนาระบบขนส่งนักเรียนโดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลักดังนั้นทาง
โรงเรียนรพีเลิศวิทยาได้เล็งเห็นปัญหาท่ีเกิดจึงได้มีการตรวจสอบ และให้ความส าคัญกับด้านความ
ปลอดภัยของรถ รับ-ส่ง นักเรียนของโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นการให้บริการท่ีต้องเน้นความปลอดภัย
สูงสุดโดยเริ่มจากพนักงานขับรถ และครูผู้ติดตามรถเพราะเป็นผู้ขับขี่รถ และดูแลความปลอดภัย
ตลอดการเดินทางต้ังแต่บ้าน และต้องดูแลนักเรียนบนรถให้ปลอดภัยตลอดการเดินทาง ต้ังแต่บ้านท่ี
พักอาศัยนักเรียนจนถึงโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครอง เกิดความมั่นใจเมื่อได้ส่งลูกขึ้นรถตู้ประจ าของ
โรงเรียน 



 จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้ค้นคว้ามีความสนใจท่ีจะพัฒนาพนักงานขับรถ รับ -ส่ง 
นักเรียนของโรงเรียนรพีเลิศวิทยาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความประพฤติ พฤติกรรม รวมถึงยกระดับ
ทักษะความสามารถตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก และท่ีโรงเรียนก าหนด ซึ่งจะก่อให้เกิด
วัฒนธรรมการท างานท่ีดีสู่ความเป็นเลิศต่อไป โดยการจัดให้มีอบรมหลักสูตร ด้านความปลอดภัยใน
การขับรถส าหรับพนักงานขับรถ รับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนรพีเลิศวิทยา 

จึงได้จัดท าหลักสูตร และคู่มือการอบรมหลักสูตร ด้านความปลอดภัยในการขับรถ ส าหรับ
พนักงานขับรถ รับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนรพีเลิศวิทยา เพื่อใช้ในการอบรม และพัฒนาพนักงานขับรถ 
รับ-ส่ง นักเรียนของโรงเรียนรพีเลิศวิทยาในการจัดท าหลักสูตร และคู่มือการอบรมนี้ ผู้จัดท าได้
ค านึงถึงปัจจัยเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ จากรายงานของส านักงานขนส่งท่ัวประเทศในรอบ ปี 2559 
และรายงานการศึกษาวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง พบว่ามีสาเหตุส าคัญ 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ 

 
1. สาเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้ขับรถ 

1.1 มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย เช่น ร่างกายอ่อนเพลีย ง่วงนอน หรือหลับใน  
สุขภาพไม่ดี มีโรคประจ าตัว โรคลมชัก ตาบอดสี ตาพร่า น้ าตาลในเลือดต่ า 

1.2 มีความบกพร่องทางด้านจิตใจและอารมณ์ เช่น มีความกลัดกลุ้มใจ วิตกกังวล 
อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว มีความตึงเครียดทางอารมณ์ 

1.3 ขาดความรู้ความช านาญ และประสบการณ์ในการใช้ถนน เช่น ขาดความรู้เรื่อง 
ความเร็วของรถ คาดคะเนความเร็ว หรือกะระยะทางไม่ถูกต้อง ไม่มีความรู้คว ามช านาญในเรื่อง
ลักษณะของรถท่ีใช้ขับ ไม่รู้กฎจราจร เป็นต้น 

1.4 ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ เช่น ขับรถเร็ว ขับรถตัดหน้ารถอื่นระยะ 
กระช้ันชิดขับรถล้ าช่องทางเดินรถ ขับรถแซงซ้าย หรือแซงขวาในท่ีคับขัน ขับรถตามหลังคนอื่นอย่าง
กระช้ันชิด ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางร่วม ขับรถย้อนศรทางเดินรถขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมาย
จราจรหยุดรถโดยกระช้ันชิด ฯลฯ 

1.5 ไม่รู้จักป้องกันตนเอง เช่น ขับรถด้วยความประมาท ขาดความระมัดระวัง 
ความเร่งรีบในการเดินทางเสพยากระตุ้นประสาท ด่ืมสุราขณะขับรถ ฯลฯ ส าหรับเรื่องการด่ืมสุรานั้น
จากสถิติของสถาบันนิติเวชวิทยากรมต ารวจ ปี พ.ศ. 2532 พบว่าผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจาก
การจราจรมีประวัติการด่ืมสุราจ านวน 288 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.12 
 
 
 

 
 
 



2. สาเหตุที่เกิดจากผู้ใช้รถใช้ถนน 
2.1 การขาดความระมัดระวัง เช่น ผู้โดยสารขึ้นหรือลงรถโดยไม่ระมัดระวัง ในการ 

ปิด-เปิดประตูรถเดินถนนโดยไม่ระมัดระวังยวดยาน วิ่งตัดหน้ารถ การวิ่งเล่นบนถนน ล่ืนหก ล้ม ลังเล
ใจในการข้ามถนน ฯลฯ 

2.2 การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ห้อยโหนรถโดยสารรถประจ าทาง ไม่ขึ้นหรือ
ลงขณะรถหยุดหรือท่ีป้ายจอดไม่ข้ามถนนตรงทางข้าม , สัญญาณ หรือสะพานลอย 
ไม่เดินถนนตามบาทวิถีหรือทางเท้า 
2.3 ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ข้ามถนนโดยออกจากหน้า หรือท้ายรถขณะท่ีรถยัง
จอดอยู่สัตว์เล้ียงเดินข้ามถนนหรือวิ่งตัดหน้ารถ ฯลฯ 
2.4 ความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย และจิตใจ เช่น สภาพร่างกายท่ีอ่อนเพลียการด่ืม
สุราขณะเดินถนน เป็นต้น 

 
จึงได้น ามาเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยในการขับรถ รับ-

ส่ง นักเรียนของโรงเรียนรพีเลิศวิทยา 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้พนักงานขับรถ รับ-ส่ง นักเรียนของโรงเรียนรพีเลิศวิทยา น าความรู้ และทักษะท่ีได้

ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของ
บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เพื่อปลูกจิตส านึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ให้ก่อเกิดอันตรายแก่ตนเอง และ      
ผู้ร่วมเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร 
หัวข้อการอบรม รูปแบบการอบรม/กิจกรรม เวลา/ช่ัวโมง ผู้บรรยาย 

1.ทัศนคติ และจิตส านึกใน
การขับรถอย่างปลอดภัย 

บรรยายตามเน้ือหาของหลักสูตร 
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
-สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
-ทัศนคติในการขับรถอย่างปลอดภัย 
-มารยาท จิตส านึก และมนุษย์
สัมพันธ์ในการขับรถ 

2.30  

 
เจ้าหน้าท่ีขนส่งจังหวัด

ล าพูน 

2.การเตรียมความพร้อมของ
สภาพร่างกายและจิตใจของ
พนักงานขับรถ 

บรรยายตามเน้ือหาของหลักสูตร 
-สมาธิ และความพร้อมของร่างกาย 

0.30  

เจ้าหน้าท่ีขนส่งจังหวัด
ล าพูน 

3.การเตรียมความพร้อมของ
รถ 

บรรยายตามเน้ือหาของหลักสูตร 
-การตรวจสภาพรถก่อนใช้งาน 
-การเช็ครถประจ าวัน 

1  

เจ้าหน้าท่ีขนส่งจังหวัด
ล าพูน 

4.การ ขับรถปลอดภัยเชิ ง
ป้องกันอุบัติเหตุ 

บรรยายตามเน้ือหาของหลักสูตร 
-การเตรียมพร้อมก่อนการออกรถ 
-ป้ายจารจร 
-สัญลักษณ์บนถนน 

1  

เจ้าหน้าท่ีขนส่งจังหวัด
ล าพูน 

5.การประเมินควบคุมและ
แก้ไขสถานการณ์ 

บรรยายตามเน้ือหาของหลักสูตร 
-การประเมินควบคุม และแก้ไข
สถานการณ์ไม่ปกติ 
-การประเมินควบคุม และแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

1.30  

เจ้าหน้าท่ีขนส่งจังหวัด
ล าพูน 

6.การบริหารจัดการความ
เหน่ือยล้า 

บรรยายตามเน้ือหาของหลักสูตร 
-ชนิดของความเหน่ือยล้า 
-ลักษณะการขับที่บ่งบอกถึงความ
เหน่ือยล้า 
-ปัจจัยการท างานที่มีผลต่อการ
เหน่ือยล้า 
-การป้องกันการเหน่ือยล้า 

1.30  

 
เจ้าหน้าท่ีขนส่งจังหวัด

ล าพูน 

7. วิ ธีการ ขับรถที่ประหยัด
น้ ามัน 

บรรยายตามเน้ือหาของหลักสูตร 
-องค์ประกอบการขับรถประหยัด
น้ ามัน 

1  นาย อรรถวุฒิ์ ต้ังรพีเลิศ 
 

 รวมระยะเวลาการอบรมทั้งหมด 9ชั่วโมง  



กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานขับรถตู้ของโรงเรียนรพีเลิศวิทยา และผู้ติดตาม จ านวน 25 คน 

 
สถานท่ีด าเนินการ 

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 
 

เกณฑ์มาตรฐานผู้ผ่านการอบรม 
แบบทดสอบมีท้ังหมด 25 ข้อ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี ้
- ท าแบบทดสอบได้มากกว่า 20 ข้อ ถือว่าผ่านการประเมินการอบรม 
- ท าแบบทดสอบได้น้อยกว่า 20 ข้อ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินการอบรม ต้องสอบแก้ใน

ครั้งท่ี2 กลับไปอ่านคู่มือ และท าความเข้าใจ และกลับมาสอบใหม่ในภายหลังวันอบรม 
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
เป็นพนักงานขับรถ รับ-ส่ง นักเรียนของโรงเรียนรพีเลิศวิทยา และผู้ติดตามควบคุมดูแล

นักเรียน 
 

สื่อการฝึกอบรม 
1. คู่มือ-หลักสูตรการอบรม หรือการบรรยายพร้อมน าเสนอของวิทยากรท่ีมี  Power Point  

ประกอบการบรรยาย 
2. ภาพนิ่ง คลิป  วิดีทัศน์ เหตุการณ์อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจริงจากกรมการขนส่ง และจาก 

เหตุการณ์อุบัติเหตุท่ีปรากฏทางส่ือสังคมต่าง ๆ 
 

วิธีการฝึกอบรม 
 

1.  แจกหลักสูตรการอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
2.  ท าหนังสือเชิญวิทยากรจากส านักงานกรมขนส่งทางบก 
3.  จัดการอบรมตามหลักสูตร  โดยมีการสอบประเมินความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม และหลัง 

เข้ารับการอบรมท้ังทฤษฏี และปฏิบัติ 
4.  ท าการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

- วิทยากรใช้ภาพนิ่ง  คลิป วิดีทัศน์ เหตุการณ์อุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้จริงจากการขนส่ง 



ของโรงเรียนรพีเลิศวิทยา และจากเหตุการณ์อุบัติเหตุท่ีปรากฏทางส่ือสังคมต่างๆให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้เกิดความตระหนักถึงอุบัติเหตุในการขับขี่ยานพาหนะ 

- วิทยากรน าเสนอโดยใช้ PowerPoint ท่ีมีภาพประกอบการบรรยาย 
- ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีวีดืทัศน์ และเอกสารประกอบค าบรรยาย 
และมีการสาธิตประกอบค าบรรยาย 
- มีการประเมินความรู้ภาคปฏิบัติทุกระยะ 
- สอบวัดประเมินความรู้ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

 
                ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 
           .............................................. 

            (...........................................) 
 

   ผู้อนุมัติโครงการ 
 
    .............................................. 

 (...........................................) 
 


