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แบบสำรวจ ควำมปลอดภัยของถนนในเขตสถำนศึกษำ
School Zone Road Safety Checklist
ชี้แจง
1. แบบสำรวจมีทั้งหมด 7 ส่วน โปรดทำครบทุกส่วน และแนบรูปถ่ำย (ถ้ำมี)
2. วิธีกำรตอบและส่งแบบสำรวจ
 ดำวน์โหลดไฟล์แบบสำรวจได้ที่ www.safekidsthailand.com
 ส่งแบบสำรวจที่ตอบเสร็จแล้วทำงอีเมล zunsha@hotmail.com หรือไลน์ 081-7010411
 โปรดส่งแบบสำรวจ ไม่เกิน 28 กุมภำพันธ์ 2563
3. แบบสำรวจนีเ้ ป็นไปเพื่อศึกษำควำมปลอดภัยทำงถนนในเขตสถำนศึกษำ ผลสรุปจะนำส่งสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดรับทรำบและ
พิจำรณำแนวทำงสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนต่อไป
4. ศูนย์วิจัยฯ ขอขอบคุณสถำนศึกษำและหน่วยงำนเกี่ยวข้องเป็นอย่ำงสูงที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสำรวจนี้
5. หำกมีข้อสงสัยหรือสอบถำมเพิ่มเติม ติดต่อ คุณกรวิกำร์ บุญตำนนท์ 081-7010411

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
1.ประเภทสถำนศึกษำ
โรงเรียน ระบุสังกัด

สำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพฐ)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม)
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช)
อื่น ๆ ระบุ ………………………

ศูนย์เด็กเล็ก ระบุสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)
กระทรวงสำธำรณสุข
กรุงเทพมหำนคร
อื่น ๆ ระบุ ………………………

อื่น ๆ ระบุ………………..…………
2.ชื่อสถำนศึกษำ

ระบุสังกัด ……………………………

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

3.ที่อยู่

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

4.ระดับ

ก่อนประถม ประถม มัธยม อื่น ๆ ระบุ ………………………
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5.เวลำเข้ำเรียน ...............................................
7.จำนวนนักเรียนทั้งหมด............. คน

6.เวลำเลิกเรียน ..................................................

แบ่งเป็น ชำย............. คน หญิง............. คน

8.จำนวนเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน

ปี 2562 จำนวน............คน
ปี 2561 จำนวน............คน
ปี 2560 จำนวน............คน

9.จำนวนเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุอื่น ๆ

ปี 2562 จำนวน............คน

(เช่น จมน้ำ ถูกทำร้ำย ฯลฯ)

ปี 2561 จำนวน............คน
ปี 2560 จำนวน............คน

ส่วนที่ 2: กำรเดินทำงไป-กลับสถำนศึกษำของนักเรียนทุกคน (จันทร์-ศุกร์)
1.เดินเท้ำ ............. คน
2.รถจักรยำนยนต์ ............. คน

ขับขี่เอง ............. คน แบ่งเป็น
อำยุต่ำกว่ำ15ปีที่ขับขี่เอง ............. คน

อำยุเกิน15ปีที่ขับขี่เอง ............. คน

เป็นผู้โดยสำร ............. คน แบ่งเป็น
สวมหมวกนิรภัย ............. คน

ไม่สวมหมวกนิรภัย ............. คน

3.รถรับ-ส่งนักเรียน/รถโรงเรียน ............. คน
4.รถยนต์ส่วนตัว ............. คน

แบ่งเป็น ใช้ที่นั่งนิรภัย............. คน

ไม่ใช้ที่นั่งนิรภัย............. คน

5.จักรยำน ............. คน
6.รถโดยสำรสำธำรณะ (เช่น รถเมล์ รถสองแถว รถตู้) ............. คน
7.อื่น ๆ ............. คน ระบุ............................................

ส่วนที่ 3: “สัญลักษณ์จรำจร” ในเขตสถำนศึกษำ (โดยรอบสถำนศึกษำ)
1.มีสัญลักษณ์เตือน “เขตสถำนศึกษำ”

ใช่

ไม่ใช่

(เช่น ป้ำยเตือนเขตโรงเรียน)

ระบุจดุ ที่ตั้ง ..........................................................................

แนบรูป
ถ่าย

ต้องกำรสัญลักษณ์เตือนเขตสถำนศึกษำ ไม่ตอ้ งกำร
2.มีสัญลักษณ์เตือน “จำกัดควำมเร็ว”

ใช่

ไม่ใช่

(เช่น ป้ำยจำกัดควำมเร็ว)

ระบุจดุ ที่ตั้ง ............................................................................

แนบรูป
ถ่าย

ป้ำยบอกตัวเลขจำกัดควำมเร็วที่ ..................... กิโลเมตร/ชั่วโมง
ควำมเร็วเฉลี่ยจริงที่วัดได้ .................. กิโลเมตร/ชั่วโมง
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ต้องกำรสัญลักษณ์เตือนจำกัดควำมเร็ว ไม่ตอ้ งกำร
3.มีสัญลักษณ์เตือน “ทำงข้ำมคนเดินเท้ำ”

ใช่

ไม่ใช่

(เช่น ป้ำยเตือนระวังคนข้ำมถนน)

ระบุจดุ ที่ตั้ง ...........................................................................

แนบรูป
ถ่าย

ต้องกำรป้ำย/สัญลักษณ์เพิ่มเติม ไม่ตอ้ งกำร
4.มีสญ
ั ลักษณ์อนื่ ๆ นอกเหนือจำกข้อ 1-3

ใช่

ไม่ใช่

ระบุ ........................................................................
5.มีสญ
ั ลักษณ์จรำจรทีเ่ พียงพอแล้วในเขต

ใช่

ไม่ใช่

สถำนศึกษำ

ต้องกำรสัญลักษณ์จรำจรเพิ่มเติม ระบุ ........................... ไม่ต้องกำร

แนบรูป
ถ่าย
แนบรูป
ถ่าย

6.ระบุสิ่งที่สังเกตได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “สัญลักษณ์จรำจร” ในเขตสถำนศึกษำ .............................................................................................................
7.ระบุสิ่งที่อยำกให้ปรับปรุงเกี่ยวกับ “สัญลักษณ์จรำจร” ในเขตสถำนศึกษำ ...........................................................................................................

ส่วนที่ 4: “ทำงเท้ำ” ในเขตสถำนศึกษำ (โดยรอบสถำนศึกษำ)
1.มีทำงเท้ำ (ฟุตบำท)

ใช่

ไม่ใช่

ต้องกำรทำงเท้ำเพิ่ม ระบุบริเวณ ........................ ไม่ต้องกำร
2.ทำงเท้ำแคบเกินไป

ใช่

ไม่ใช่

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ........................... ไม่ต้องกำร
3.ทำงเท้ำไม่ต่อเนื่อง

ใช่

ไม่ใช่

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ .............................. ไม่ต้องกำร
4.ทำงเท้ำไม่เหมำะสำหรับผู้พิกำร

ใช่

ไม่ใช่

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ .............................. ไม่ต้องกำร
5.ทำงเท้ำมีกำรแตกร้ำว หรือชำรุด หรือเสียหำย

ใช่

ไม่ใช่

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ............................... ไม่ตอ้ งกำร
6.ทำงเท้ำเต็มไปด้วยหลุมบ่อ ป้ำย ต้นไม้ รถยนต์

ใช่

ไม่ใช่

ร้ำนค้ำ หำบเร่ ฯลฯ

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ................................ ไม่ตอ้ งกำร

7.ทำงเท้ำมีรถมอเตอร์ไซค์ขับขี่ หรือจอดกีดขวำง

ใช่

ไม่ใช่

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ................................. ไม่ตอ้ งกำร
8.มีหำบเร่หรือร้ำนขำยของบนทำงเท้ำ

ใช่

ไม่ใช่

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ .................................. ไม่ตอ้ งกำร

แนบรูป
ถ่าย
แนบรูป
ถ่าย
แนบรูป
ถ่าย
แนบรูป
ถ่าย
แนบรูป
ถ่าย
แนบรูป
ถ่าย
แนบรูป
ถ่าย
แนบรูป
ถ่าย
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9.มีสิ่งกีดขวำงบนทำงเท้ำ

ใช่

ไม่ใช่

ระบุสิ่งกีดขวำง ....................................................................

แนบรูป
ถ่าย

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ................................ ไม่ตอ้ งกำร
10.ทำงเท้ำมืด แสงสว่ำงไม่พอ

ใช่

ไม่ใช่

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ................................ ไม่ตอ้ งกำร
11.ทำงเท้ำมีสัตว์ทอี่ ำจเป็นอันตรำยต่อคนเดินเท้ำ

ใช่

ไม่ใช่

(เช่น สุนัขจรจัด งู ฯลฯ)

ระบุชนิดสัตว์ ....................................................................

แนบรูป
ถ่าย
แนบรูป
ถ่าย

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ................................. ไม่ตอ้ งกำร
12.มีกำรแบ่งระหว่ำงถนนและทำงเท้ำชัดเจน

ใช่

ไม่ใช่

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ .................................. ไม่ตอ้ งกำร
13.มีรั้วกั้นระหว่ำงถนนและทำงเท้ำ

ใช่

ไม่ใช่

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ .................................. ไม่ตอ้ งกำร
14.มีหำบเร่หรือร้ำนขำยของ ตั้งกีดขวำงบริเวณ

ใช่

ไม่ใช่

ประตูทำงเข้ำ-ออกสถำนศึกษำ

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ .................................. ไม่ตอ้ งกำร

แนบรูป
ถ่าย
แนบรูป
ถ่าย
แนบรูป
ถ่าย

15.เคยมีเด็กนักเรียนได้รับบำดเจ็บและเสียชีวิตจำก ใช่
ไม่ใช่
กำรเดินบน “ทำงเท้ำ” ในเขตสถำนศึกษำ
จำนวนเด็กทีไ่ ด้รับบำดเจ็บ ปี 2562 ................คน
จำนวนเด็กทีไ่ ด้รับบำดเจ็บ ปี 2561 ................คน
จำนวนเด็กทีไ่ ด้รับบำดเจ็บ ปี 2560 ................คน
จำนวนเด็กทีเ่ สียชีวติ ปี 2562 ................คน
จำนวนเด็กทีเ่ สียชีวติ ปี 2561 ................คน
จำนวนเด็กทีเ่ สียชีวติ ปี 2560 ................คน
16.ระบุสิ่งที่สังเกตได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ทำงเท้ำ” ในเขตสถำนศึกษำ ............................................................................................................................
17.ระบุสิ่งที่อยำกให้ปรับปรุงเกี่ยวกับ “ทำงเท้ำ” ในเขตสถำนศึกษำ ............................................................................................................................
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ส่วนที่ 5: “ทำงข้ำม” ในเขตสถำนศึกษำ (โดยรอบสถำนศึกษำ)
1.มีทำงม้ำลำย

ใช่

ไม่ใช่

ต้องกำรทำงม้ำลำยเพิ่ม ระบุบริเวณ ........................ ไม่ตอ้ งกำร
2.ทำงม้ำลำยมีควำมปลอดภัยต่อกำรข้ำมของเด็ก
นักเรียน
3.มีสะพำนลอย

ใช่
ไม่ใช่
ระบุควำมไม่ปลอดภัย ...................................................................
ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ...................................... ไม่ตอ้ งกำร
ใช่
ไม่ใช่
ต้องกำรสะพำนลอยเพิ่ม ระบุบริเวณ ............................. ไม่ตอ้ งกำร

นักเรียน

ใช่
ไม่ใช่
ระบุควำมไม่ปลอดภัย ...................................................................
ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ....................................... ไม่ตอ้ งกำร

5.มีจุดข้ำมถนนอืน่ ๆ (นอกเหนือจำกทำงม้ำลำย

ใช่

และสะพำนลอย)

ระบุจดุ ข้ำมถนนอื่น ๆ ..................................................................

6.จุดข้ำมถนนอื่น ๆ (ในข้อ 5) มีควำมปลอดภัยต่อ

ใช่

กำรข้ำมของเด็กนักเรียน

ระบุควำมไม่ปลอดภัย ...................................................................

4.สะพำนลอยมีควำมปลอดภัยต่อกำรข้ำมของเด็ก

7.มีสญ
ั ญำณไฟจรำจร (ควบคุมรถ)
8.มีสญ
ั ญำณไฟจรำจร (ควบคุมคนเดินเท้ำ)
9.มีรถยนต์จอดขวำงกำรมองขณะข้ำม

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

แนบรูป
ถ่าย

แนบรูป
ถ่าย

แนบรูป

ต้องกำรสัญญำณไฟเพิ่ม ระบุบริเวณ ................................. ไม่ตอ้ งกำร ถ่าย
ใช่

ไม่ใช่

แนบรูป

ต้องกำรสัญญำณไฟเพิ่ม ระบุบริเวณ .................................. ไม่ตอ้ งกำร ถ่าย
ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ .......................................... ไม่ตอ้ งกำร
11.เด็กนักเรียนข้ำมถนนได้ง่ำย

ถ่าย

ไม่ใช่

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ .......................................... ไม่ตอ้ งกำร
10.รถจอดให้เด็กนักเรียนข้ำมถนนทุกครั้ง

แนบรูป

ใช่

ไม่ใช่

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ......................................... ไม่ตอ้ งกำร
ไม่ใช่

แนบรูป
ถ่าย
แนบรูป
ถ่าย
แนบรูป
ถ่าย

12.มีเจ้ำหน้ำที่ (เช่น ตำรวจ อำสำสมัคร) ณ จุดทำง

ใช่

ข้ำม ในเวลำเข้ำเรียน

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ........................................... ไม่ตอ้ งกำร ถ่าย

13.มีเจ้ำหน้ำที่ (เช่น ตำรวจ อำสำสมัคร) ณ จุดทำง

ใช่

ข้ำม ในเวลำเลิกเรียน

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ......................................... ไม่ตอ้ งกำร

14.เคยมีเด็กนักเรียนได้รับบำดเจ็บหรือเสียชีวิต

ใช่

ไม่ใช่

แนบรูป
แนบรูป
ถ่าย

ไม่ใช่
5

ฉบับปรับปรุง 31 ต.ค.62

จำกกำรข้ำมถนนตรง “ทำงข้ำม” ในเขต

จำนวนเด็กทีไ่ ด้รับบำดเจ็บ ปี 2562 ................คน

สถำนศึกษำ

จำนวนเด็กทีไ่ ด้รับบำดเจ็บ ปี 2561 ................คน
จำนวนเด็กทีไ่ ด้รับบำดเจ็บ ปี 2560 ................คน
จำนวนเด็กทีเ่ สียชีวติ ปี 2562 ................คน
จำนวนเด็กทีเ่ สียชีวติ ปี 2561 ................คน
จำนวนเด็กทีเ่ สียชีวติ ปี 2560 ................คน

15.ระบุสิ่งที่สังเกตได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ทำงข้ำม” ในเขตสถำนศึกษำ ............................................................................................................................
16.ระบุสิ่งที่อยำกให้ปรับปรุงเกี่ยวกับ “ทำงข้ำม” ในเขตสถำนศึกษำ ...........................................................................................................................

ส่วนที่ 6: จุดจอดรถรับ-ส่งนักเรียน ในเขตสถำนศึกษำ (โดยรอบสถำนศึกษำ)
1.มีกำรจัดบริเวณจุดจอดรถรับ-ส่งนักเรียน

ใช่

ชัดเจน

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ..................................... ไม่ตอ้ งกำร

2.จำนวนจุดจอดรับ-ส่งนักเรียน

………..……จุด

3.จุดจอดรถรับ-ส่งนักเรียน มีควำมปลอดภัย

ไม่ใช่

แนบรูปถ่าย

จุดที่ 1 ระบุที่ตั้ง ..............................................................................

แนบรูปถ่าย

จุดที่ 2 ระบุที่ตั้ง ..............................................................................

แนบรูปถ่าย

จุดที่ 3 ระบุที่ตั้ง ..............................................................................

แนบรูปถ่าย

จุดที่ 4 ระบุที่ตั้ง ..............................................................................

แนบรูปถ่าย

ใช่

แนบรูปถ่าย

ไม่ใช่

ระบุควำมไม่ปลอดภัย ...................................................................
ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ....................................... ไม่ต้องกำร
4.เคยมีเด็กนักเรียนได้รับบำดเจ็บหรือ
เสียชีวติ บริเวณ “จุดจอดรถรับ-ส่งนักเรียน”

ใช่

ไม่ใช่

จำนวนเด็กทีไ่ ด้รับบำดเจ็บ ปี 2562 ................คน
จำนวนเด็กทีไ่ ด้รับบำดเจ็บ ปี 2561 ................คน
จำนวนเด็กทีไ่ ด้รับบำดเจ็บ ปี 2560 ................คน
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จำนวนเด็กทีเ่ สียชีวติ ปี 2562 ................คน
จำนวนเด็กทีเ่ สียชีวติ ปี 2561 ................คน
จำนวนเด็กทีเ่ สียชีวติ ปี 2560 ................คน
5.ระบุสิ่งที่สังเกตได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “จุดจอดรถรับ-ส่งนักเรียน” ....................................................................................................................................
6.ระบุสิ่งที่อยำกให้ปรับปรุงเกี่ยวกับ “จุดจอดรถรับ-ส่งนักเรียน” ...................................................................................................................................

ส่วนที่ 7: พฤติกรรมผู้ขับขี่ ในเขตสถำนศึกษำ (โดยรอบสถำนศึกษำ)
1.จอดทับ จอดคร่อม จอดปิดกั้นทำงม้ำลำยอยู่เสมอ ใช่

ไม่ใช่

แนบรูป

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ..................................... ไม่ตอ้ งกำร
2.ไม่หยุดรถให้เด็กข้ำมถนน

ใช่

ไม่ใช่

แนบรูป

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ....................................... ไม่ตอ้ งกำร
3.ขับเร็วเกิน 30 กม./ชม.

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ถ่าย
แนบรูป

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ........................................ ไม่ตอ้ งกำร
6.ขับเข้ำหำเด็กที่กำลังข้ำมถนน

ถ่าย
แนบรูป

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ......................................... ไม่ตอ้ งกำร
5.รีบขับเพื่อหลีกเลี่ยงไฟแดง

ถ่าย
แนบรูป

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ........................................ ไม่ตอ้ งกำร
4.ไม่ทำตำมกฎจรำจร

ถ่าย

ไม่ใช่

ถ่าย
แนบรูป

ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ......................................... ไม่ตอ้ งกำร
7.ขับพร้อมกับทำอย่ำงอืน่ เช่น คุยโทรศัพท์ กิน สูบ ใช่
ไม่ใช่
บุหรี่ ฯลฯ
ต้องกำรให้ปรับปรุงแก้ไข ระบุ ........................................ ไม่ตอ้ งกำร

ถ่าย
แนบรูป
ถ่าย

8.ระบุสิ่งที่สังเกตได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “พฤติกรรมผูข้ ับขี่” ..............................................................................................................................................
9.ระบุสิ่งที่อยำกให้ปรับปรุงเกี่ยวกับ “พฤติกรรมผูข้ ับขี่” ..............................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................................ผู้บันทึกข้อมูล
ตำแหน่ง...............................................
เบอร์ติดต่อ...........................................................
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