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คํานํา
การประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนเปนงานที่สําคัญ เพื่อชวยแบงเบาภาระคาใชจายที่
อาจเกิดขึ้นไดกับผูปกครองหรือความรับผิดชอบของโรงเรียน ถาตองประสบอุบัติเหตุ ภัยที่คาดไมถึง
ทั้งทางดานชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพและอื่นๆ เพื่อเปนสวัสดิการใหกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
โรงเรียนมารียอนุสรณไดดําเนินการ เรื่อง การประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนอยาง
ตอเนื่ อง จึ งตระหนั กถึ งความสํ า คัญ เพื่อใหบ รรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงตองจัดทําโครงการ
ประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนนี้ขึ้น โดยกําหนดแนวทางในการดําเนินงานอยางเปนวงจรจน
บรรลุเปาหมาย มีระบบการติดตามประเมินผลใหทราบปญหาและความกาวหนา จึงไดจัดทําโครงการ
นี้ เ พื่ อนํ า ข อมู ล ไปใช ป ระโยชน ใ นการพัฒ นาตนเองและนํ าเสนอแกผูที่ จ ะตอ งใชขอ มูล ตามความ
เหมาะสม
โครงการประกันอุบัติเหตุไดดําเนินการจนสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี จึงขอนําเสนอและ
สรุ ป ผลความพึ งพอใจของผู มารั บ บริการโครงการประกัน อุบัติเหตุในป 2561 ดังรายละเอีย ดใน
เอกสารเลมนี้
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1
แบบฟอรมสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ฝายธุรการ-การเงิน (งานการเงินและบัญชี) โรงเรียนมารียอนุสรณ
************************************************************************
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารียอนุสรณ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
การเงินและบัญชี
ฝาย ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจขอที่ 6 ยุทธศาสตรขอที่ 8 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้/เกณฑที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 :มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูมารับบริการโครงการประกัน
อุบัติเหตุ โรงเรียนมารียอนุสรณ ปการศึกษา 2561 จํานวน 50 คน
การวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือการวิจัย ดังนี้คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติพื้นฐานที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน
ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูมารับบริการโครงการประกันอุบัติเหตุ มีวัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษา ความพึ ง พอใจของผู ม ารั บ บริ ก ารโครงการประกั น อุ บั ติ เ หตุ โรงเรี ย นมารี ย อ นุ ส รณ
ปการศึกษา 2561 ผลการวิจัยพบวา
1. จําแนกตามเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68
จํานวน 34 คน เพศชายคิดเปนรอยละ 32 จํานวน 16 คน ตามลําดับ
2. จําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อายุระหวาง 31 – 40 ป คิดเปน
รอยละ 46 จํานวน 23 คน อายุนอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 30 จํานวน 15 คน และอายุ 41 ป
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 24 จํานวน 12 คน ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูมารับบริการโครงการประกันอุบัติเหตุ โรงเรียน
มารียอนุสรณ ปการศึกษา 2561 พบวา โดยรวมเฉลี่ย 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 คิดเปน
รอยละ 88.60 อยู ในระดั บ มาก เมื่อพิจ ารณาเปน รายขอจะเห็น ไดวา ความพึงพอใจมีคาเฉลี่ย ที่
แตกตางกัน โดยเรียงตามหัวขอดังนี้คือ เจาหนาที่พูดจา สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง คิดเปนรอย
ละ 91.60 ความเหมาะสมของรายการคุมครองที่ไดรับ คิดเปน รอยละ 89.60 เจาหนาที่มีความ
กระตือรือรน เอาใจใสในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 89.60 เจาหนาที่ใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตอบ
ขอซักถามไดดี คิดเปนรอยละ 89.60 ความประทับใจในการใหบริการแตละครั้ง คิดเปนรอยละ 88.40
ความสะดวกและรวดเร็ ว ในการให บ ริ ก าร คิ ด เป น ร อ ยละ 87.60 ความสะดวกในการติ ด ต อ
ประสานงาน คิดเปนรอยละ 87.20 และระยะเวลา ขั้นตอนในการรับเงินคาประกันอุบัติเหตุ คิดเปน
รอยละ 84.80 ตามลําดับ
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การติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ
2. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เขารวมโครงการ
3. แบบสรุปรายการจายเงินคารักษาพยาบาลตามโครงการ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ใชเปนขอมูลในการบริหารการจัดการงานดานการบริการของสถานศึกษา
2. สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเองและนําเสนอแกผูที่จะตองใชขอมูล
ตามความเหมาะสม
3. สถานศึกษาจะไดประโยชนจากการนําผลการวิจัยไปใชเปน เครื่องมือในการบริหาร
จัดการดานการบริการใหบรรลุตามเปาหมาย
4. นักเรียนและผูปกครองมีความพึงพอใจ ในการเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุของ
นักเรียนในโรงเรียน เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทางโรงเรียนจะจายคารักษาพยาบาลใหทันที เพื่อเปนการ
แบงเบาภาระคาใชจายกับผูปกครอง
5. ผูปกครองใหนักเรียนเขารวมโครงการในปตอๆ ไป
โครงการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน โรงเรียนมารียอนุสรณ ประจําปการศึกษา 2561
สรุปความพึงพอใจในการรับบริการงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน ดังตอไปนี้
สภาพ
ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
ความสําเร็จ
ที่
ผลการดําเนินงาน
ของโครงการ
บรรลุ ไมบรรลุ
ความพึงพอใจของผูที่มารับบริการ
จากการดําเนินการ เพื่อแจก
แบบสอบถามใหผูมารับบริการงาน
งานประกั น อุ บั ติ เ หตุ นั ก เรี ย น ป
การศึกษา 2561 คิดเปนรอยละ 80
ประกันอุบัติเหตุ ปการศึกษา 2561
หรือระดับ ความพึงพอใจในระดั บ
ในการเก็บขอมูล เก็บรวบรวมแบบ
1 มาก
√
ประเมิน และวิเคราะหขอมูลตาม
วิธีการวิจัย สรุปผลการดําเนินการ
มีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ
88.60 หรือระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก

3
สรุปผลในภาพรวม
จุดเดนของการวิจัยความพึงพอใจของผูมารับบริการโครงการประกันอุบัติเหตุ ปการศึกษา
2561 พบวา ผูปกครองนักเรียนตระหนักในความสําคัญและใหนักเรียนเขารวมการประกันอุบัติเหตุ
ของโรงเรียนมารียอนุสรณ นักเรียนที่เขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ ถาเกิดอุบัติเหตุที่บานหรือ
โรงเรี ยนจะไดรับ ความคุมครอง เพื่อเปนการแบงเบาภาระของผูปกครองไดเปนอยางดีและความ
พึงพอใจของผูมารับบริการโครงการประกันอุบัติเหตุ อยูในระดับมาก

4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาความพึงพอใจของผูมารับบริการโครงการประกันอุบัติเหตุ
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูมารับบริการโครงการประกันอุบัติเหตุ ของโรงเรียนมารีย
อนุสรณ ปการศึกษา 2561 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลการวิจัยดังนี้
ตอนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม แสดงจํ า นวนและค า ร อ ยละของกลุ ม
ตัวอยางจําแนกตามเพศ และอายุของผูมารับบริการโครงการประกันอุบัติเหตุ ปการศึกษา 2561
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม แสดงผลการวิเคราะห คารอยละ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการโครงการประกันอุบัติเหตุ
โรงเรียนมารียอนุสรณ ปการศึกษา 2561
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามเพศ และอายุของผูมารับบริการโครงการประกันอุบัติเหตุ ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ และอายุของผูมารับบริการ
โครงการประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนมารียอนุสรณ
ลําดับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน (คน)
รอยละ (%)
1 เพศ
ชาย
16
32
หญิง
34
68
2 อายุ
นอยกวา 30 ป
15
30
31 – 40 ป
23
46
41 ปขึ้นไป
12
24
จากตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม แสดงจํานวนและคารอยละของ
กลุ มตั ว อย า งจํ า แนกตามเพศ และอายุของผูมารับ บริ การโครงการประกัน อุบัติ เหตุ สรุป ผลการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้
เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68
จํานวน 34 คน เพศชายคิดเปนรอยละ 32 จํานวน 16 คน ตามลําดับ
เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อายุระหวาง 31 – 40 ป คิดเปน
รอยละ 46 จํานวน 23 คน อายุนอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 30 จํานวน 15 คน และอายุ 41 ป
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 24 จํานวน 12 คน ตามลําดับ

5
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม แสดงผลการวิเคราะห คารอยละ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการโครงการประกันอุบัติเหตุ
โรงเรียนมารียอนุสรณ ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการโครงการประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนมารียอนุสรณ
ระดับความพึงพอใจ
ที่
รายการ
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน คิดเปน การแปลผล
มาตรฐาน
รอยละ
1. ความสะดวกในการติดตอ
4.36
0.72
87.20
มาก
ประสานงาน
2. ความสะดวกและรวดเร็ว
4.38
0.70
87.60
มาก
ในการใหบริการ
3. ความเหมาะสมของรายการ
4.48
0.58
89.60
มาก
คุมครองที่ไดรับ
4. ระยะเวลาและขั้นตอน
ในการรับเงินคาประกัน
4.24
0.74
84.80
มาก
อุบัติเหตุ
5. ความประทับใจในการ
ใหบริการแตละครั้ง
4.42
0.64
88.40
มาก
6. เจาหนาที่มีความ
กระตือรือรน
4.48
0.71
89.60
มาก
เอาใจใสในการใหบริการ
7. เจาหนาที่ใหคําแนะนํา
คําปรึกษาตอบขอซักถาม
4.48
0.74
89.60
มาก
8. เจาหนาที่พูดจา สุภาพ
ยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง
4.58
0.64
91.60
มากที่สุด
รวมเฉลี่ย
4.43
0.56
88.60
มาก

6
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูมารับบริการโครงการประกันอุบัติเหตุ
โรงเรียนมารียอนุสรณ ปการศึกษา 2561 พบวา โดยรวมเฉลี่ย 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56
คิดเปนรอยละ 88.60 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอจะเห็นไดวา ความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยที่
แตกตางกัน โดยเรียงตามหัวขอดังนี้คือ เจาหนาที่พูดจา สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง คิดเปน
รอยละ 91.60 ความเหมาะสมของรายการคุมครองที่ไดรับ คิดเปนรอยละ 89.60 เจาหนาที่มีความ
กระตือรือรน เอาใจใสในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 89.60 เจาหนาที่ใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตอบ
ขอซักถามไดดี คิดเปนรอยละ 89.60 ความประทับใจในการใหบริการแตละครั้ง คิดเปนรอยละ 88.40
ความสะดวกและรวดเร็ ว ในการให บ ริ ก าร คิ ด เป น ร อ ยละ 87.60 ความสะดวกในการติ ด ต อ
ประสานงาน คิดเปนรอยละ 87.20 และระยะเวลา ขั้นตอนในการรับเงินคาประกันอุบัติเหตุ คิดเปน
รอยละ 84.80 ตามลําดับ

ภาคผนวก

แผนงานตามโครงสราง
โครงการประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารียอนุสรณ
ฝายธุรการ-การเงิน ปการศึกษา 2561

ลําดับที่4
ปการศึกษา2561
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารียอนุสรณ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
การเงินและบัญชี
ฝายธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจขอที่ 6 ยุทธศาสตรขอที่ 8 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้/เกณฑที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 :มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ลักษณะโครงการ
ใหม
ตอเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนเปนงานที่สําคัญ เพื่อชวยแบงเบาภาระ
คาใชจายที่อาจเกิดขึ้นไดกับผูปกครองหรือความรับผิดชอบของโรงเรียนถาตองประสบอุบัติเหตุภัยที่
คาดไมถึงทั้งทางดานชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพและอื่นๆ เพื่อเปนสวัสดิการใหกับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียน
โรงเรียนมารีย อนุสรณไดดําเนินการ เรื่อง การประกัน อุบัติเหตุนั กเรี ยนในโรงเรียนอยาง
ตอเนื่องโรงเรียนจึงตระหนักถึงความสําคัญ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวจึงตองจัดทําโครงการ
ประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อชวยแบงเบาภาระคาใชจายผูปกครองเมื่อนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ
2.2 เพื่อเปนสวัสดิการใหกับนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ
2.3 เพื่อสรางความสัมพันธและเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน บาน และชุมชน
3. เปาหมาย
3.1 ดานปริมาณผูปกครองนักเรียนตระหนักในความสําคัญและใหนักเรียนเขารวมการ
ประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารียอนุสรณ

3.2 ดานคุณภาพ นักเรียนที่เขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ ถาเกิดอุบัติเหตุที่บานหรือ
โรงเรียน จะไดรับความคุมครอง เพื่อเปนการแบงเบาภาระของผูปกครองไดเปนอยางดี
4. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ลําดับ
กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ
1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
1.3 แตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
1.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
และเจาหนาที่ในการดําเนินการ
2.

3.

4.

ขั้นดําเนินการ (D : DO)
2.1 ชี้แจงกิจกรรมใหแกบุคลากรในฝาย
ไดรับทราบการดําเนินงานกิจกรรม
2.2 ดูแลการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนทั้ง
ในโรงเรียนและที่บาน ตลอดปการศึกษา
ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล(C :
CHECK)
3.1 ตรวจสอบและติดตาม
3.2 ปรับปรุงและแกไข
ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT)
4.1 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
4.2 วิเคราะหผลการดําเนินงานนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป

ระยะเวลา

1–31 พ.ค. 2561

1–10 มิ.ย.61
15พ.ค.61-30เม.ย.62

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

5,000

ม.ปยะนุช
ม.อัจฉรา
ม.สมาพร

ม.ปยะนุช
ม.อัจฉรา
ม.สมาพร

15-30 เมษายน 62

ม.อัจฉรา

15-30 เมษายน 62

ม.อัจฉรา

5. งบประมาณ
5.1 งบโรงเรียน 5,000 บาท
รวม 5,000 บาท
6. สถานที่ดําเนินงาน

5.2 งบจัดหา - บาท

โรงเรียนมารียอนุสรณ

7. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562
8. เครื่องมือติดตาม และประเมินผล
1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ
2. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เขารวมโครงการ
3. แบบสรุปรายการจายเงินคารักษาพยาบาลตามโครงการ
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นั กเรีย นและผูป กครองมีความพึงพอใจ ในการเขารว มโครงการประกัน อุบัติเหตุของ
นักเรียนในโรงเรียน เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทางโรงเรียนจะจายคารักษาพยาบาลใหทันที เพื่อเปนการ
แบงเบาภาระคาใชจายกับผูปกครอง
2. ผูปกครองใหนักเรียนเขารวมโครงการในปตอๆ ไป

แบบแสดงประมาณการคาใชจาย
โครงการ/กิจกรรม ประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารียอนุสรณ
หนวยงาน การเงินและบัญชี ฝายธุรการ – การเงิน

ลําดับ
ที่

รายการ

ขอกําหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะ/คุณภาพ

ราคาตอ จํานวน
หนวย
หนวย
บาท ส.ต

คาวัสดุ
1.1 คาเอกสารดําเนินการ สํารองดําเนินการ
2 คาใชสอย
2.1 คาอาหาร
3 คาตอบแทน
3.1 วิทยากร
4 คายานพาหนะ
4.1 คาเดินทางและที่พัก
รวมประมาณคาใชจาย (หาพันบาทถวน)

จํานวนเงิน
บาท

ส.ต

1

5,000

5,000

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบประมาณ5,000 บาท งบจัดหา..........................................บาท
ผูเสนอ

ผูพิจารณา

.................................................
..................................................
(นางสาวอัจฉรา เคยพุดซา)
(นางปยะนุช สังขทองหลาง)
ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน

หมาย
เหตุ

(ซิสเตอรจํานันท ไพรงาม)
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ

( บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ )
ผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ

โครงการประกันอุบัติเหตุสําหรับนักเรียน โรงเรียนมารียอนุสรณ
การประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนเปนงานที่สําคัญ เพื่อชวยแบงเบาภาระคาใชจายที่
อาจเกิดขึ้นไดกับผูปกครองหรือความรับผิดชอบของโรงเรียน ถาตองประสบอุบัติเหตุ ภัยที่คาดไมถึง
ทั้งทางดานชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพและอื่นๆ เพื่อเปนสวัสดิการใหกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
โดยมีรายละเอียดของโครงการประกันอุบัติเหตุสําหรับนักเรียน โรงเรียนมารียอนุสรณ ตําบลชุมเห็ด
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ดังนี้
การใหความคุมครอง
ใหความคุมครองในกรณีไดรับอุบัติเหตุทุกชนิด ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 365 วัน หรือ
1 ปเต็ม ขณะเรีย นหรือประกอบกิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา ขณะเดินทางไป-กลับ
ระหว า งบ า นและโรงเรี ย น ท อ งเที่ ย ว ทั ศ นศึ ก ษา เล น หรื อ ซ อ มกี ฬ า การขั บ ขี่ ห รื อ ซ อ นท า ย
รถจักรยานยนตและภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆ อัตราคาเบี้ยประกันภัยคนละ 150 บาท/ป
สิทธิการเขารับการรักษาพยาบาล
กรณีไดรับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ สามารถเขารับการรักษาไดทั้งโรงพยาบาลของรัฐ
และโรงพยาบาลเอกชน โดยผูปกครองสํารองจายลวงหนา และนําใบเสร็จพรอมใบรับรองแพทยมา
เบิ กค า รั กษาพยาบาลได ที่โ รงเรี ย น ทั้งนี้ คารักษาพยาบาลรวมถึงคายา คาหองพัก คาผาตัด คา
เอ็กซเรย หรืออื่นๆ สามารถเบิกไดไมเกิน 6,000 บาทตออุบัติเหตุแตละครั้ง
หลักฐานที่ใชในการเบิก
1. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ซึ่งสามารถเบิกไดตามที่จายจริง แตไมเกิน 6,000 บาท
ตออุบัติเหตุแตละครั้ง
2. ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง)

ผลประโยชน / การคุมครอง
โครงการประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารียอนุสรณ
อุบัติเหตุ
ความคุมครอง
1. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
30,000 บาท
2. สูญเสียอวัยวะ แขน 2 ขาง, ขา 2 ขาง, ตา 2 ขาง
หรืออยางใดอยางหนึ่งรวมกัน
20,000 บาท
3. สูญเสียอวัยวะ 1 ขาง เชน แขน 1 ขาง, ขา 1 ขาง, ตา 1 ขาง
15,000 บาท
4. ทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ
20,000 บาท
5. สูญเสียชีวิตจากภัยรถจักรยานยนต
30,000 บาท
6. การฆาตกรรมหรือถูกลอบทํารายรางกาย
30,000 บาท
7. คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง
6,000 บาท
ชําระเบี้ยประกัน
150 บาท / คน / ป
** กรณีผูปกครองสามารถใชสิทธิเบิกจากสวนราชการ ฯลฯ ได สามารถนําสําเนา
ใบเสร็จรับเงิน (ถายเอกสาร) พรอมใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) มาเบิกได ซึ่งสามารถเบิกได
ครึ่งหนึ่งของจํานวนที่จายจริง และไมเกิน 3,000 บาท ตออุบัติเหตุแตละครั้ง

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูมารับบริการงานประกันอุบัติเหตุ
ปการศึกษา 2561

