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บุคคล 

  



 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

General Administrative Department 
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน (School Public Relation Information Work) 

งานประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานท่ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลอดจน สร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้อง และบุคคลท่ัวไปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้
รับทราบบริบทของโรงเรียนและสาระท่ีเป็นประโยชน์อันจะน ามาซึ่งความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
1.  จุดมุ่งหมายทั่วไป 
 1.1.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ให้บุคลากรภายในโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และ

บุคคลท่ัวไปได้ทราบ 
 1.2.  เผยแพร่ผลงานของครู นักเรียน สาระน่ารู้ การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และสิ่งท่ีเป็น

ประโยชน์ให้กับผู้สนใจท่ัวไป 
 1.3.  สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้อง ครู ผู้ปกครอง 

นักเรียน และบุคคลท่ัวไป 
 1.4.  ให้การติดต่อประสานงานระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลท่ัวไป เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และราบรื่น 
2.  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่จะบริการให้กับนักเรียนและครู 
 2.1.  จัดท าวารสารโรงเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ฉบับ 
 2.2.  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียน คร ูนักเรียน 

ผู้ปกครอง และบุคคลท่ัวไปได้ทราบ 
 2.3. แจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของหาย คืนเจ้าของ สาระน่ารู้ และอื่น ๆ ทางเสียงตามสาย 
 2.4.  งานอื่น ๆ ท่ีทางโรงเรียนมอบหมายให้ 
3.  หลักเกณฑ์การประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายและติดป้ายประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ 
 3.1.  เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์จะต้องไม่ประกาศปล่อยนักเรียนให้ออกนอกโรงเรียนก่อนเวลาเลิก

เรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนและเป็นไป
ตามระเบียบของทางโรงเรียน 

 3.2.  การแจ้งประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายให้เป็นไปตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
 3.3.  ข้อความที่ส่งมาเพื่อประชาสัมพันธ์จะต้องพิจารณาความเหมาะสมหรือได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้เกี่ยวข้องก่อนจึงจะใช้ประชาสัมพันธ์ 
 3.4.  บอร์ด หรือป้ายประชาสัมพันธ์ ให้พิจารณาความเหมาะสมหรือได้รับความเห็นชอบ จากผู้ท่ี

เกี่ยวข้องก่อนจึงจะประชาสัมพันธ์ 
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 3.5.  การประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย จะประชาสัมพันธ์ข้อความละ 2 ครั้งติดต่อกัน 
 3.6.  การประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายจะให้บริการช่วงเช้าต้ังแต่เวลา 07.00 น. ถึงสัญญาณ เข้า

แถวเคารพธงชาติ ช่วงระหว่างเปลี่ยนคาบเรียนแต่ละคาบ (ภายใน 5 นาที) และช่วงเลิกเรียน 
เวลา 16.00 น. เว้นแต่เป็นเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วนหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

ข้อปฏิบัติของผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปที่จะมาติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ 
1.  ติดต่อท่ีป้อมยามหรืองานกิจการนักเรียน เพื่อแลกบัตรและกรอกข้อมูลขออนุญาตเข้าภายใน

บริเวณโรงเรียน 
2.  กรณีจะใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ให้แจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดท่ีห้องกลุ่มบริหารท่ัวไป 

อาคารอาทร-ไสว สังขะวัฒนะ 
3.  รอท่ีอาคารประชาสัมพันธ์ ห้องกลุ่มบริหารท่ัวไป อาคารอาทร-ไสว สังขะวัฒนะหรือสถานท่ีท่ี

โรงเรียนจัดไว้ให้ 
4.  หลังจากการประชาสัมพันธ์ กรณีผู้ปกครองท่ีจะพานักเรียนกลับบ้านหรือไปท ากิจธุระนอก

โรงเรียน จะต้องขออนุญาตจาก ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและเป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
5.  กรณีมาติดต่อสอบถามหรือขอพบผู้อ านวยการโรงเรียน ให้แจ้งกิจธุระหากเป็นกิจส่วนตัวหรือกิจ

ธุระเฉพาะ ให้ติดต่อท่ีส านักงานผู้อ านวยการ แต่หากเป็นงานราชการ ให้เชิญพบรองผู้อ านวยการ
กลุ่มบริหารต่าง ๆ ก่อนพบผู้อ านวยการโรงเรียน โดยพิจารณาตามสายงาน 

ข้อปฏิบัติของนักเรียนในการติดต่อใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ 
 1.  ให้แจ้งความประสงค์ท่ีงานประชาสัมพันธ์โดยตรง หรือเขียนข้อความท่ีจะขอใช้บริการ หากเป็น

บริการเสียงตามสาย โดยแจ้งข้อความให้ครบถ้วนชัดเจน 
 2.  การบริการทางเสียงตามสายจะให้บริการต้ังแต่เวลา 07.00 น. ถึงสัญญาณเข้าแถว เคารพธงชาติ 

ช่วงระหว่างเปลี่ยนคาบเรียนแต่ละคาบ (ภายใน 5 นาที) และช่วงเลิกเรียนเวลา 16.30 น. เว้นแต่
เป็นเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วน 

 3.  ในกรณีท่ีนักเรียนโทรศัพท์นัดหมายให้ผู้ปกครองน าสิ่งของมาให้ท่ีโรงเรียนให้นักเรียนนัดหมาย
เวลาให้ชัดเจน และให้ผู้ปกครองรอท่ีห้องท่ีทางโรงเรียนจัดไว้ให้เท่าน้ัน (ข้างห้องกิจการนักเรียน) 
ถ้าเป็นการฝากของมีค่าให้ผู้ปกครองน าบัตรประชาชนมาด้วย และติดต่อครูท่ีห้องกิจการนักเรียน 

 4.  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจะพิจารณาแก้ไขโดยยึดระเบียบแบบแผนของทางราชการและแนว
ปฏิบัติโรงเรียนท่ีให้ไว้เป็นบรรทัดฐานในการแก้ปัญหา 

 
 
 



 

งานโภชนาการ (Nutrition Work) 
ตามท่ีงานโภชนาการได้ท าโครงการสร้างวินัยการรับประทานอาหารของนักเรียนในการใช้บริการ

โรงอาหาร งานโภชนาการ ขอขอบคุณ คุณคร ูนักเรียน ตลอดจนบุคลากรทุกคนท่ีสนับสนุนและส่งเสริม
โครงการสร้างวินัย การรับประทานอาหารของนักเรียนท าให้โรงอาหารสะอาด ภาชนะไม่เคลื่อนย้ายออก
นอกโรงอาหาร ภาชนะไม่สูญหาย 
หน้าที่ของงานโภชนาการ 

1.  ดูแลจัดจ าหน่ายอาหาร และเครื่องด่ืมให้ถูกสุขลักษณะ และถูกหลักโภชนาการ 
2.  ก าหนดแนวนโยบายการจัดจ าหน่ายอาหาร 
3.  ควบคุมการจัดจ าหน่ายอาหารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีโรงเรียนได้ก าหนดไว้ 
4.  ก าหนดระเบียบวินัยให้ผู้ประกอบการร้านค้ายึดถือปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
5.  จัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนและบุคลากร  
6.  ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร 
7.  ตรวจสอบคุณลักษณะ สถานท่ี ภายในร้านของผู้ประกอบการร้านค้า 
8.  ตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างสม่ าเสมอร่วมกับสมาชิก อย.น้อย 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อควรปฏิบัติการใช้โรงอาหารและการรับประทานอาหาร 
1.  โรงอาหารเปิดบริการ 

เช้า 06.30 -  07.30 น. ทุกระดับช้ัน 

กลางวัน 
11.00 – 11.55 น. ม.1, ม.2, ม.3 
11.55 – 12.50 น. ม.4, ม.5, ม.6 

2. เข้าแถวซื้ออาหารทุกครั้ง  
3. ห้ามน าอาหารและเครื่องด่ืมทุกชนิดออกนอกโรงอาหาร 
4. ห้ามน าภาชนะทุกชนิดออกนอกโรงอาหาร 
5. ห้ามติดป้ายทุกชนิดในบริเวณโรงอาหารก่อนได้รับอนุญาต 
6.  ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในโรงอาหารก่อนได้รับอนุญาต 
7.  เก็บภาชนะหลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วทุกครั้ง 
8.  ขออนุญาตทุกครั้งกรณีใช้โรงอาหารท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังการขอรับประทานอาหารก่อน

และหลังเวลาท่ีก าหนด 
9.  ไม่เล่นและส่งเสียงดังบริเวณโรงอาหาร 
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10. ช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงอาหาร 
11. ไม่ท าให้ภาชนะ อุปกรณ์ และสิ่งต่างๆ บริเวณโรงอาหารเสียหาย 
12. เพื่อป้องกันโรคติดต่อ นักเรียนควรมีแก้วน้ า ขวดน้ า หรือกระติกน้ าส่วนตัวส าหรับการ     

ด่ืมน้ า 
13. ต้องรับประทานอาหารอย่างเป็นระเบียบ เหมาะสมแก่สภาพการเป็นนักเรียน 

งานอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม (Building, Area and Environment Work) 
หน้าท่ีของครูและนักเรียนท่ีต้องปฏิบัติร่วมกันและรับผิดชอบต่องานอาคารสถานท่ี 
1.  ไม่ขีดเขียนโต๊ะเรียน ผนังอาคาร หรือประกาศต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนได้จัดไว้ ผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูก

ลงโทษและชดใช้ในสิ่งเสียหายท่ีได้กระท าขึ้น 
2.  ไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียน หรือท าลายทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ และของผู้อื่น 
3.  ไม่เปิดไฟฟ้า พัดลม ก๊อกน้ า ท้ิงไว้โดยไม่มีความจ าเป็น 
4.  ไม่น าอาหารและเครื่องด่ืมข้ึนไปรับประทานบนอาคารเรียน ยกเว้นน้ าเปล่าแบบขวด 
5.  ต้องช่วยกันดูและและรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน 
6.  ร่วมมือกันจัดป้ายนิเทศในห้องเรียนให้สวยงาม ได้ความรู้ และสอดคล้องกับเหตุการณ์

ปัจจุบัน 
7.  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการ 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) มี

หน้าท่ีรักษาความสะอาดของห้องเรียนโดยจัดแบ่งหน้าท่ีกันเป็นเวรรักษาความสะอาด
ประจ าวัน ภายใต้การควบคุมดูแลของครูท่ีปรึกษา 

8.  ไม่น าแผ่นป้ายประกาศไปติดตามเสา หรือผนังอาคารหรือบริเวณท่ีห้ามติดประกาศโดยเด็ดขาด 
9.  กรณีการติดรายช่ือนักเรียนและผังท่ีน่ังสอบ ให้ติดท่ีประตูห้องเรียนฝั่งด้านใน เพื่อสะดวกใน

การท าความสะอาด ซ่อมแซม และการบ ารุงรักษา 
10.  ไม่วิ่งเล่น ไม่เคาะโต๊ะ ไม่ท าเสียงอึกทึกบนอาคารเรียนหรือภายในห้องเรียน  
11.  ไม่ใช้อาคารเรียนและห้องเรียนเป็นสถานท่ีเล่นกีฬา และการพนันทุกชนิด 
12.  ถอดรองเท้าก่อนข้ึนอาคารเรียนและวางบนช้ันท่ีจัดเตรียมไว้  หรือวางเรียงไว้บริเวณหน้า

ห้องเรียนให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
13.  การเดินภายในอาคารเรียน และการเดินข้ึนลงบันไดต้องเดินชิดขวามือของตนเองเสมอ 
14.  ไม่ข้ึนน่ังบนโต๊ะ และเดินบนโต๊ะหรือเก้าอี้ 
15.  กรณีนักเรียน ต้องไม่เข้าอาคารเรียนก่อนเวลา 07.40 น. และหลังเวลา 16.00 น. 
 
 



 

หน้าที่ของเวรประจ าวันอาคารสถานที่ 
1.  ปัดกวาดพื้นห้องเรียนให้สะอาดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง รวมท้ังท าความสะอาดด้วยการขัดพื้น

ห้อง กระจก ช่องลม หยากไย่เพดาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
2.  จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและท าความสะอาดกระดานด าและรางชอล์กให้เรียบร้อย  
3.  น าขยะไปท้ิงในภาชนะรองรับท่ีทางโรงเรียนจัดไว้ให้ 
4.  ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ปิดประตู และหน้าต่าง หลังท าเวรเสร็จทุกครั้ง 
5.  อ่ืน ๆ ตามท่ีครูท่ีปรึกษามอบหมาย 

หน้าที่ของหัวหน้าห้องส าหรับอาคารสถานที่ 
1.  ท าหน้าท่ีก ากับแทนครูท่ีปรึกษาและควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรท าความสะอาดของแต่

ละวัน 
2.  ถ้ามีสิ่งของช ารุดเสียหายภายในห้องเรียน จะต้องรีบรายงานให้ครูท่ีปรึกษาทราบ 

 หน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าห้องส าหรับอาคารสถานที่ 
1.  ท าหน้าท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรท าความสะอาดของแต่ละวัน 
2.  ถ้ามีสิ่งของช ารุดเสียหายภายในห้องเรียน หรือห้องประจ ารับผิดชอบจะต้องรีบรายงานให้งาน

อาคาร สถานท่ี และสิ่งแวดล้อมทราบ 

หน้าที่ของครูและนักเรียนที่ต้องปฏิบัติร่วมกันและรับผิดชอบต่อเขตพื้นที่ท าความสะอาด 
1.  ไม่ขีดเขียนโต๊ะน่ัง ผนังอาคาร หรือประกาศต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนได้จัดไว้ ผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูก

ลงโทษและชดใช้ในสิ่งเสียหายท่ีได้กระท าขึ้น 
2.  ไม่ท าลายทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ และของผู้อื่น 
3.  ไม่เปิดก๊อกน้ า ท้ิงไว้โดยไม่มีความจ าเป็น 
4.  ไม่ท้ิงเศษอาหาร ภาชนะ ถุง แก้วพลาสติก ขวดน้ า  
5.  ต้องช่วยกันดูและรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน 
6.  ร่วมมือกันจัดป้ายนิเทศภายในให้สวยงาม ได้ความรู ้และสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
7.  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการ 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) 

มีหน้าท่ีรักษาความสะอาดของเขตพื้นท่ีท าความสะอาดโดยจัดแบ่งหน้าท่ีกันเป็นเวรรักษา
ความสะอาดประจ าวัน ภายใต้การควบคุมดูแลของครูท่ีปรึกษา 

8.  ไม่น าแผ่นป้ายประกาศไปติดตามต้นไม้ โต๊ะน่ังพักผ่อน เสา  หรือผนังอาคารหรือบริเวณท่ี
ห้ามติดประกาศโดยเด็ดขาด 
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หน้าที่ของเวรประจ าวันเขตพื้นที่ท าความสะอาด 
1.  ท าความสะอาดเขตพื้นท่ีท าความสะอาดตามท่ีก าหนดให้  เวลา 07.00 – 07.40 น. ภายใต้

การควบคุมดูแลของครูท่ีปรึกษา 
2. จัดโต๊ะน่ังพักผ่อนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและท าความสะอาดให้เรียบร้อย  
3.  น าขยะไปท้ิงในภาชนะรองรับท่ีทางโรงเรียนจัดไว้ให้ 
4.  อ่ืน ๆ ตามท่ีครูท่ีปรึกษามอบหมาย 

หน้าที่ของหัวหน้าห้องส าหรับเขตพื้นที่ท าความสะอาด 
1.  ท าหน้าท่ีก ากับแทนครูท่ีปรึกษาและควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรท าความสะอาดของแต่

ละวัน 
2.  ถ้ามีสิ่งของช ารุดเสียหายบริเวณเขตพื้นท่ีท าความสะอาด จะต้องรีบรายงานให้ครูท่ีปรึกษา

ทราบ 

 หน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าห้องส าหรับเขตพื้นที่ท าความสะอาด 
1.  ท าหน้าท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรท าความสะอาดของแต่ละวัน 
2.  ถ้ามีสิ่งของช ารุดเสียหายบริเวณเขตพื้นท่ีท าความสะอาดจะต้องรีบรายงานให้งานอาคาร 

สถานท่ี และสิ่งแวดล้อมทราบ 

งานอนามัยโรงเรียน (School's Sanitation Work) 
มีห้องพยาบาลเป็นส านักงาน ประกอบด้วยบุคลากร ดังน้ี 

   1. นางสาวสมใจ เพียรมานะกิจ  ต าแหน่ง หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
   2. นางสาวภาวินี พจนเสนี  ต าแหน่ง กรรมการ 
   3. นางสาวธิดา วิชาธร  ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ บริการส่งเสริมการเรียนรู้และบริการด้านสุขภาพ แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
1.  บริการช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุในโรงเรียน 
2.  ให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ 
3.  บริการตรวจวัดความดันโลหิต 
4.  ประเมินภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
5.  บริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่นักเรียน โดยประสานงานเชิญโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน

สุขภาพภายนอกมาท าการตรวจสุขภาพ ให้แก่นักเรียน ปีละ 1 ครั้ง 
6.  บริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากร โดยประสานงานเชิญโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน

สุขภาพภายนอกมาท าการตรวจสุขภาพ ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ปีละ 1 ครั้ง 



 

7.  ส ารวจหมู่โลหิตของนักเรียนเข้าใหม่ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
8.  สนับสนุนกิจกรรมจิตสาธารณะช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย 
9.  บริการด้านประกันอุบัติเหตุหมู่ของนักเรียน คร ูและบุคลากรของโรงเรียนโดย ประสานงาน

กับตัวแทนหรือบริษัทประกัน 
10.  ให้บริการจัดเตรียมกระเป๋าเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้หรืองานท่ีน า

นักเรียนไปท ากิจกรรมภายนอกโรงเรียนเป็นหมู่คณะ 
11.  รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ หากพบโรคติดต่อร้ายแรงภายในโรงเรียน 

ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล 
1.  ครู นักเรียน และบุคคลท่ัวไปต้องเขียน ช่ือ-สกุล ช้ันเรียน เวลาท่ีใช้บริการ ลงในแบบบันทึก

การบริการใช้บริการห้องพยาบาลทุกครั้ง 
2.  ไม่ส่งเสียงดังขณะใช้บริการห้องพยาบาล 
3.  ให้บริการล้างแผล ท าแผล ช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกเรียน ยกเว้น กรณีมีบาดแผลใหม่ 

อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
4. นักเรียนต้องแจ้งประวัติการแพ้ยาให้เจ้าหน้าท่ีพยาบาลทราบทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของ

นักเรียน 
5.  ถ้ามีความจ าเป็นจะต้องนอนพักต้องได้รับอนุญาตจากครูประจ าวิชา  / ครูท่ีปรึกษาและครู

ประจ าห้องพยาบาลก่อน หากอาการไม่ดีข้ึนจ าเป็นต้องติดต่อผู้ปกครองให้รับนักเรียนกลับ
บ้าน เพื่อไปรับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป 

6.  การช่ังน้ าหนัก - วัดส่วนสูง ให้ใช้บริการช่วงเวลาพักกลางวัน ถ้าต้องการช่ังน้ าหนัก - วัด
ส่วนสูง เป็นห้องเรียน กรุณาแจ้งห้องพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าเพื่อนัดหมายเวลาและความ
เป็นระเบียบของห้องพยาบาล 

7.  ถ้าต้องการเบิกค่าประกันอุบัติเหตุ ต้องน าใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จท่ีเข้ารับการรักษาเสร็จสิ้น
แล้ว และเขียนรายละเอียดในเอกสารการเบิกค่าประกันอุบัติเหตุให้ครบถ้วน และรอคุณครู
ติดต่อกลับ 

8.  ถ้าต้องการใช้สถานท่ีภายในห้องพยาบาลกรุณาท าบันทึกแจ้งทางห้องพยาบาลให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน เพื่อได้จัดเตรียมอ านวยความสะดวกให้ 

9.  ถ้าต้องการใช้กระเป๋าเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาล กรุณาบันทึกแจ้งรายละเอียดกิจกรรมและ
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ทางห้องพยาบาลทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน เพื่อจะได้
จัดเตรียมให้ได้อย่างเหมาะสม 
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ระเบียบการเบิกค่าประกันอุบัติเหตุ 
1.  ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุให้น าบัตรประกันอุบัติเหตุพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนไปยื่นท่ี

โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา (โรงพยาบาลเอกชนท่ีท าสัญญากับบริษัทประกันอุบัติเหตุ
สามารถเข้ารับการรักษาได้โดยท่ีไม่ต้องส ารองจ่าย) ถ้าลืมบัตรอย่างใดอย่างหน่ึงอาจต้อง
ส ารองจ่ายข้ึนอยู่กับโรงพยาบาลเอกชนน้ันๆ 

2.  ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลของรัฐต้องส ารองจ่ายทุกกรณี 
3.  ในกรณีท่ีส ารองจ่ายให้น าใบเสร็จตัวจริง ใบรับรองแพทย์ตัวจริง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้ป่วย มาท าเรื่องเบิกประกันอุบัติเหตุท่ีห้องพยาบาลและท่ีคุณครูประจ าห้อง
พยาบาล พร้อมกับกรอกเอกสารการต้ังเบิกด้วยตัวเอง  

4.  ในระยะเวลาทุก ๆ 1 เดือนจะมีตัวแทนจากบริษัทประกันมาเก็บใบเคลมประกันเพื่อไป
พิจารณาการเบิกจ่ายหลังจากรับเอกสารไปแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน บริษัทจะ
น าเงินเคลมประกันมาจ่ายท่ีโรงเรียนโดยคุณครูท่ีรับผิดชอบด้านน้ีจะแจ้งให้นักเรียนทราบเพื่อ
มารับเงินเคลมประกันท่ีห้องพยาบาล 

ครูผู้รับชอบเรื่องการประกันอุบัติเหตุ นางสาวภาวินี พจนเสนี โทร 086-3492744 

งานยานพาหนะและบริการ (Vehicles and Public Services Work) 
  หน้าท่ีของงานยานพาหนะและบริการ 

1. วางแผนด าเนินการยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
2.  ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
3.  จัดซ่อมแซมและตรวจสภาพยานพาหนะ พร้อมท่ีจะใช้งานได้ดี 
4.  ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ราชการและการเบิกจ่ายน้ ามัน 
5.  ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา และจัดท าบัญชีรายการซ่อมพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
6. ตรวจสอบความถูกต้องการขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ  ตลอดจนรับผิดชอบการจัด

ยานพาหนะบริการแก่บุคลากรตามล าดับความจ าเป็น 
 

ข้อควรปฏิบัติการใช้บริการรถรับส่งนักเรียน 
1.  รถรับส่งนักเรียนให้บริการ 

เช้า เวลา 06.40 -  07.40 น. ทุกระดับช้ัน 
เย็น เวลา 15.35 – 16.40 น. ทุกระดับช้ัน 

 



 

2.  เข้าแถวในการใช้บริการรถรับส่งนักเรียนทุกครั้ง  
3.  ห้ามน าอาหารและเครื่องด่ืมทุกชนิดรับประทานบนรถรับส่งนักเรียน 
4.  ไม่เล่นและส่งเสียงดังบนรถรับส่งนักเรียน 
5.  ห้ามติดป้ายทุกชนิดในรถรับส่งนักเรียนก่อนได้รับอนุญาต 
6.  ช่วยกันรักษาความสะอาดรถรับส่งนักเรียน 
7.  ไม่ขีดเขียนรถรับส่งนักเรียน ผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษและชดใช้ในสิ่งเสียหายท่ีได้กระท าข้ึน 
8.  ให้นักเรียนน่ังหรือยืนชิดด้านในตัวรถรับส่งนักเรียนเท่าน้ัน ไม่โหน ไม่เอาอวัยวะส่วนใดส่วน

หน่ึงในร่างกายออกนอกตัวรถรับส่งนักเรียน 
9.  ไม่เอาสิ่งของ วัสดุ หรืออุปกรณ์ใดส่วนหน่ึงออกนอกตัวรถรับส่งนักเรียน 
10.  ก่อนลงจากรถรับส่งนักเรียนทุกครั้ง นักเรียนต้องแสดงความขอบคุณต่อผู้ปฏิบัติหน้าท่ีขับ

รถรับส่งนักเรียน โดยการไหว้หรือการเปล่งเสียงว่า “ขอบคุณครับ/ค่ะ” 
  
 


