คำนำ
ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาเห็นควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน
และนั ก ศึ ก ษาไปนอกสถานศึ ก ษา ให้ ม ี ค วามเหมาะสมยิ ่ ง ขึ ้ น จึ ง ได้ อ อกระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดยึดถือปฏิบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย
ของนั ก เรี ย นและบุ ค ลากรในสั ง กั ด จึ ง ได้ จ ั ด ทำคู ่ ม ื อ การพานั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาไปนอกสถานศึ ก ษา
เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หวังเป็น อย่า งยิ่ งว่ า คู่มือเล่ม นี้ จ ะเป็น ประโยชน์ ต่ อผู้ มีส ่ว นเกี่ ยวข้ อ งทุ กฝ่ าย และบังเกิ ด ผลดี
แก่ทางราชการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
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แนวปฏิบัติในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
การพานักเรีย นและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา หมายความว่า การที่ห ัว หน้าสถานศึกษา หรือ
ผู้ที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมายให้พานักเรียนและนักศึกษาไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษา
ซึ่งอาจไปเวลาเปิด ทำการสอนหรื อ ไม่ก ็ไ ด้ หรือไปทำกิจกรรมการเดิน ทางไกลและการเข้า ค่ายพั ก แรม
ของลู ก เสื อ เนตรนารี และยุ ว กาชาด โดยให้ เ ป็ น ไปตามความสมั ค รใจของนั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษ าโดย
ความยินยอมของผู้ปกครอง
การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. การพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม
2. การพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม
3. การพาไปนอกราชอาณาจักร
การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมเป็นอับดับแรก
2. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจพิจารณาก่อน
3. ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 คน เป็นผู้ควบคุม และจะต้องมีค รู
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน 30 คน เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุม กรณีมีนักเรียน
และนักศึกษาเป็นผู้หญิงไปด้วย จำเป็นต้องให้มีครูผู้หญิงควบคุมไปด้วยตามความเหมาะสม
4. ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะเดินทาง ยานพาหนะที่จ ะใช้ในการเดินทาง
ซึ่งต้องอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง รวมถึงพนักงานขับรถหรือผู้ควบคุมยานพาหนะที่มีความรู้ความชำนาญด้วย
5. ในการเดินทางให้พิจารณาขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคำแนะนำหรื อ
ขอความร่วมมืออื่นๆ เท่าที่จำเป็น รวมทั้งให้มีป้ายระบุโครงการ กิจกรรมและสถานศึกษาแสดงให้เห็นเด่นชัด
ติดที่ข้างรถ มีหมายเลขกำกับติดที่ด้านหน้าและด้านหลังรถในตำแหน่งที่ชัดเจน กรณีการพานักเรียนและ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาโดยใช้รถโดยสารไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คันขึ้นไป ควรจัดให้มีรถนำขบวน
สำหรั บ การใช้ ร ถโดยสารต่ ำ กว่ า 40 ที ่ น ั ่ ง จำนวน 3 คั น ขึ ้ น ไป ให้ ห ั ว หน้ า สถานศึ ก ษาพิ จารณาตาม
ความเหมาะสม
6. ควรจั ด ให้ ม ี อ ุ ป กรณ์ ป ฐมพยาบาลเบื ้ อ งต้ น ประจำรถ และดู แ ล นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาที ่ มี
โรคประจำตัวเป็นพิเศษ
7. เพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของนักเรีย นและนักศึกษาในการพานักเรียน
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจัดให้มีการประกันภัยการเดินทางแก่นักเรียนและนักศึกษา
เว้นแต่สถานศึกษาได้จัดให้มีการประกันภัยที่คุ้มครองกรณีดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว
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ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
๑. ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการพานั ก เรี ย น และนั ก ศึ ก ษาไปนอกสถานศึ ก ษา
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)
2. มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม
ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04277/50 ลงวันที่
7 มีนาคม 2557 เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04277/ว317 ลงวันที่
14 มีนาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
การเขียนโครงการ
สถานศึกษาต้องจัดทำโครงการแผนงานกิจกรรมประจำวัน การมอบหมายหน้าที่พร้อมทั้งแนบรายชื่อ
ครู นักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไปนอกสถานศึกษา และต้องจัดทำแผนที่สังเขปแสดงเส้นทางการเดินทาง
และแผนผังแสดงที่ ตั้ ง ของสถานศึก ษาที่ ท ี่ ไปนอกสถานศึ ก ษาหรื อสถานที ่ พั ก แรม เพื่อการตรวจสอบ
และติดตามผลการดําเนินงาน รายละเอียดที่ควรกำหนดในโครงการ
1. ชื่อโครงการ
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์
4. เป้าหมาย
5. ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
6. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ (ต้องปลอดภัยและถูกต้องตามสุขลักษณะ)
7. แผนการดําเนินงาน
8. กิจกรรม
9. งบประมาณ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12. ลักษณะโครงการ (โครงการใหม่/โครงการต่อเนื่อง)
การพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
1. กรณีการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาต
2. กรณีการพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหรือผู้มีอำนาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาและอนุญาต
3. กรณีการพาไปนอกราชอาณาจักร ให้ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา
และอนุญาต
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ขั้นตอนการขออนุญาต
1. ให้สถานศึกษายื่นแบบขออนุญาตการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน สำนักงานเขต
พื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษามุ ก ดาหาร ตรวจสอบหลั ก ฐานการขออนุ ญ าตพานั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา
ไปนอกสถานศึกษา ตามที่โรงเรียนจัดส่งมากรณีหลักฐานไม่ครบถ้วน จะแจ้งโรงเรียนให้นำเอกสารประกอบ
ให้ครบถ้วน ซึ่งหลักฐานประกอบการขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา มีดังนี้
๑. หนังสือนำส่งของโรงเรียน
๒. โครงการ
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเดินทาง
4. รายชื่อครูผู้ควบคุมและนักเรียน
5. ตารางการจัดกิจกรรมประจำวันและแผนที่การเดินทางพอสังเขป
6. สำเนาหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
7. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
8. กรณีจ้างเหมารถโดยสาร ต้องประกอบเอกสาร ดังนี้
8.๑ สำเนาทะเบียนบ้านของพนักงานขับรถ
8.๒ สำเนาใบขับขี่ตามประเภทของรถ
2. กรณีห ลักฐานที่โรงเรีย นจัดส่งมาครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
พิจารณาอนุญาต
3. แจ้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ตามที่โรงเรียนได้ขออนุญาต
พร้อมแจ้งให้โรงเรียนรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหารทราบ
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ขั้นตอนการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

แบบไม่ค้างคืน

ผู้รับผิดชอบบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา

แบบค้างคืน

โรงเรียนยื่นขออนุญาตต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง)

ผอ.โรงเรียน พิจารณาอนุญาต

เมื่อกลับจากการพานักเรียน
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้ว
ให้รายงานให้ผู้อนุญาตทราบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาอนุญาต
และแจ้งให้โรงเรียนทราบ

เมื่อกลับจากการพานักเรียน
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้ว
ให้รายงานให้ผู้อนุญาตทราบ
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การปฏิบัติก่อนออกเดินทาง
การเลือกยานพาหนะและผู้ขับขี่
1. สถานศึกษาต้องจัดทำสัญญาเช่ารถกับผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก
และใช้รถที่จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะมีการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ แบบสัญญาเช่ารถยนต์ต้องกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพรถและพนักงาน
ขับรถ พร้อมกับระบุความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้ชัดเจน
2. ผู ้ ป ระกอบการขนส่ งต้ อ งจั ด หารถโดยสารที ่ม ั ่น คง แข็ ง แรง พร้ อ มใช้ ง านได้ อ ย่ า งปลอดภัย
โดยมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีประตูฉุกเฉิน
ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ครบถ้วนสมบูรณ์ และผ่านการตรวจสภาพรถจากกรมการขนส่งทางบก
3. ให้สถานศึกษาจัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยของสภาพรถโดยสาร
ให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยขอความร่วมมือสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสถานตรวจสภาพรถยนต์
เอกชนในการตรวจสอบสภาพรถคันที่จะใช้เดินทาง
4. ให้สถานศึกษาตรวจสอบพนักงานขับรถที่ผู้ประกอบการขนส่งจัดหามาให้ว่ามีใบอนุญาตขับรถ
ที ่ ถ ู ก ต้ อ งตรงตามประเภทของรถโดยสาร ใบอนุ ญ าตไม่ ส ิ ้ น อายุ มี ค วามรู ้ มี ค วามช ำนาญเส้ น ทาง
ตามแผนการเดินทาง มีความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดื่มสุรา ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบประวัติพนักงานขับรถจาก
กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัด พร้อมทั้งขอความร่วมมือโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย
ใกล้เคียงในการตรวจความพร้อมและสภาพร่างกายของพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง
5. กรณีที่เป็นการเดินทางในเส้นทางที่ผ่านภูเ ขาลาดชันและคดเคี้ยวให้ใช้รถโดยสารชั้นเดียวในการ
เดินทาง
6. หากเป็นยานพาหนะอื่น เช่น เรือ รถไฟ เครื่องบิน ให้ปฏิบัติตามข้อ 1 – 4 โดนอนุโลม
การจัดทำแผนทีก่ ารเดินทาง
1. สถานศึกษาต้องดำเนิน การสำรวจเส้นทางก่อนการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา โดยเลือก
เส้นทางที่ปลอดภัยที่สุด
2. สถานศึกษาต้องจัดทำแผนที่สังเขป แสดงเส้นทางการเดินทางให้ชัดเจนพร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
พร้อมทั้งจัดส่งแผนการเดินทางหรือแผนที่เส้นทาง รวมทั้งจุดที่ต้องระมัดระวังในเส้นทางให้กับผู้ประกอบการ
ขนส่งและพนักงานขับรถศึกษาก่อนการเดินทาง
3. ให้แผนการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่ารถยนต์กับผู้ประกอบการขนส่ง โดยพิจารณา
กำหนดการเดินทางให้รัดกุมรอบคอบ ไม่ควรเริ่มเดินทางในเวลากลางคืน เพื่อให้ถึงที่ทัศนศึกษาในช่วงเช้า
โดยเส้นทางที่ขับไกลเกินกว่า 4 ชั่วโมง ผู้ประกอบการต้องจัดพนักงานขับรถจำนวน 2 คน เพื่อสับเปลี่ยนกันขับ
หรือจัดแผนการเดินทางให้มีระยะเวลาหยุดพักไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงหลังขับรถติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง
4. สถานศึกษาต้องจัดทำแผนสำรอง กรณีมีเหตุฉุกเฉินและจำเป็น โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งรับทราบและมีส่วนรับผิดชอบกับแผนสำรองดังกล่าวด้วย
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การปฏิบัติระหว่างการเดินทาง
1. สถานศึกษาต้องจัดให้มีผู้ควบคุม และผู้ช่วยผู้ควบคุม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
พานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)
2. ไม่เสพสุรา สิ่งเสพติด ของมึนเมาหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และเล่นการพนันทุกชนิด
3. สถานศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำรถ หรือยานพาหนะ และดูแลนักเรียน
ที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ
4. ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมให้มีเครื่องมือสื่อสาร และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการประสานงานทุกระยะ
5. ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมต้องกำกับ ดูแล ไม่ให้มีการบรรทุกนักเรียนเกินจำนวนที่นั่งของ
รถโดยสาร
6. ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมต้องกำกับ ดูแล พนักงานขับรถไม่ให้ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
กำหนด หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับรถที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และตรวจสอบสภาพรถ อุปกรณ์ต่างๆ ให้
อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา
7. ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ
8. ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมต้องกำกับ ดูแลนักเรียน ให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกคน
การพักแรมคืน
1. เมื่อเดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรม ต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ในการใช้สถานที่ และการปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณที่จัดกิจกรรมและที่พักแรมคืน
2. ในกรณีที่มีการพักค้างคืน ต้องจัดที่พักแยกชาย/หญิง
3. ต้องจัดให้มีครู อาจารย์ ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม
4. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พกพาอาวุธ สิ่งเสพติด อุปกรณ์การเล่นการพนัน เข้าไป
ในสถานที่จัดกิจกรรมหรือสถานที่พักแรมคืน
5. ไม่อนุญาตให้นำของมีค่าจำพวกเครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน ต่างหู ติดตัวไป เว้นแต่ได้รับ
อนุญาต (ของมีค่าควรนำฝากครูเวรไว้)
6. จัดให้มีครูพยาบาลหรือผู้ที่มีความรู้ในด้านการรักษาพยาบาลดูแลนักเรียน ระหว่างกระทำกิจกรรม
รวมทั้งจัดรถรับ-ส่ง กรณีมีเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา
7. การจัดกิจกรรมต้องจัดให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน วัย เพศ และความสามารถของนักเรียน
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายโลดโผนเกินไป และต้องจัดให้มีการทดสอบปฏิบัติก่อนฝึกปฏิบัติจริงทุกครั้ง
โดยครู อาจารย์ที่รับผิดชอบ
8. ในกรณีที่เกิดการพลัดหลงหรือออกนอกสถานที่ หรือค่ายพักแรม โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้แจ้งและ
ประสานงานกับผู้ดูแลสถานที่ บุคคลในท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนค้นหา ติดตาม พร้อมแจ้ง
ให้ผู้ปกครอง และผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
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การรายงานผล
1. กรณีฉุกเฉินให้รายงานด้วยวาจา และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปแล้วให้รายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรอีกครั้งหนึ่ง
2. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ควบคุม จัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ อนุญาตทราบ
เมื่อสิ้นสุดโครงการ
ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และการพักแรมคืนเป็นอันดับแรก
2. ต้องศึกษาสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานที่เดินทางไปทัศนศึกษา
3. ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของอัตราส่วนในการจัดครูต่อนักเรียนในการดูแลรักษาความปลอดภัย
4. สร้างความตระหนักให้ครูควบคุมมีความรับผิดชอบอย่างสูง
5. การประกันภัย ให้ดูความเชื่อมั่นของบริษัทประกันอย่างละเอียดรอบคอบ
6. รถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง
6.1 ถ้าจำนวนนักเรียนมีจำนวนมาก ให้ใช้รถบัสคันใหญ่
6.2 ถ้านักเรียนมีจำนวนน้อยให้ใช้รถตู้
6.3 ต้องถ่ายบัตรประชาชน/ใบขับขี่ ของพนักงานขับรถไว้เป็นหลักฐาน
6.4 ต้องพิจารณาพนักงานขับรถจากประสบการณ์และความชำนาญในเส้นทางการขับรถ
6.5 มีการตรวจสอบสภาพรถ มาตรฐานรถ และราคาในการเดินทาง
6.6 ต้องมีสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง และกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน
7. ควรขอความร่วมมือ ประสานงาน กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการ
ดำเนินงาน
8. ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนหรือเทศกาลสำคัญ เพราะอาจจะทำให้ประสบอุบัติเหตุ
ได้ง่ายและการจราจรติดขัด
9. ควรกำหนดแผนการจัดทัศนศึกษาประจำปี/ภาคการศึกษา
10. ควรจัดทัศนศึกษา/เข้าค่ายพักแรม แบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระต่าง ๆ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้ วยการพานักเรียน และ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการพานั ก เรี ย น และนั ก ศึ กษา
ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาระเบียบ ประกาศ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“นักเรียนและนักศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งกาลังรับการศึกษาในสถานศึกษา
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และให้หมายความรวมถึง
สถานศึกษาที่อยู่ในกากับดูแล หรืออยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการด้วย
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อานวยการ หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอานาจ
หน้าที่ในลักษณะเดียวกันทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอานาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
“การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา” หมายความว่า การที่หัวหน้าสถานศึกษา
หรื อ ผู้ ที่ หั ว หน้ าสถานศึ กษามอบหมาย พานั ก เรี ย นและนั ก ศึก ษาไปท ากิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
นอกสถานศึกษาซึ่งอาจไปเวลาเปิดทาการสอนหรือไม่ก็ได้ หรือไปทากิจกรรมการเดินทางไกลและ
การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด แต่ไม่รวมถึงการไปนอกสถานที่ตามคาสั่ง
ในทางราชการ
ข้อ ๕ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จาแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม
(๒) การพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม
(๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๖ การพานั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาไปนอกสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามความสมั ค รใจ
ของนักเรียนและนักศึกษาโดยความยินยอมของผู้ปกครองตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้
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ข้อ ๗ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ต้องคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมเป็นอันดับแรก
(๒) ต้องได้รับอนุญาตก่อน โดยขออนุญาตตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้
(๓) ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา จานวน ๑ คน
เป็นผู้ควบคุม และจะต้องมีครูหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา จานวน ๑ คน
ต่อนักเรียนไม่เกิน ๓๐ คน เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุม
กรณีที่มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นหญิงไปด้วย ให้มีครูสตรีควบคุมไปด้วยตามความเหมาะสม
(๔) ให้ หั ว หน้ าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะเดินทาง ยานพาหนะที่จะใช้
ในการเดินทางซึ่งต้องอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง รวมถึงพนักงานขับรถหรือควบคุมยานพาหนะที่มีความรู้
ความชานาญด้วย
(๕) ในการเดินทางให้พิจารณาขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคาแนะนาหรือ
ขอความร่ ว มมื อ อื่ น ๆ เท่ า ที่ จ าเป็ น รวมถึ ง จั ด ให้ มี ป้ า ยข้ อ ความที่ ร ะบุ โ ครงการ กิ จ กรรม และ
สถานศึกษาแสดงให้เห็นเด่นชัดติดที่ด้านข้างรถ และมีหมายเลขกากับติดที่ด้านหน้าและด้านหลังรถ
ในตาแหน่งที่เห็นชัดเจน
กรณีการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาโดยใช้รถโดยสารไม่ต่ากว่า ๔๐ ที่นั่ง
จานวน ๓ คัน ขึ้นไป ควรจัดให้มีรถนาขบวน สาหรับการใช้รถโดยสารต่ากว่า ๔๐ ที่นั่ง จานวน ๓ คัน
ขึ้นไป ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม
(๖) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจารถหรือยานพาหนะ และดูแลนักเรียนและ
นักศึกษาที่มีโรคประจาตัวเป็นพิเศษ
(๗) เพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต และร่างกายของนักเรียนและนักศึกษาในการ
พานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจัดให้มีการประกันภัยการเดินทางแก่นกั เรียน
และนั กศึกษา เว้น แต่สถานศึกษาได้จัด ให้มีการประกันภัยที่คุ้มครองกรณี ดังกล่าวแก่นักเรียนและ
นักศึกษาอยู่ก่อนแล้ว
ข้อ ๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตตามข้อ ๕
(๑) หัวหน้าสถานศึกษา สาหรับการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมตามข้อ ๕ (๑)
(๒) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
ผู้ มี อ านาจเหนื อ สถานศึ ก ษาขึ้ น ไปอี กชั้ น หนึ่ ง หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายแล้ วแต่ก รณี ส าหรั บ การพา
ไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ ๕ (๒)
(๓) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย สาหรับการพาไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ ๕ (๓)
ข้อ ๙ ให้ ส ถานศึ ก ษาส่ ง ค าขออนุ ญ าต พร้ อ มโครงการที่ จ ะพานั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา
ไปนอกสถานศึกษาต่อผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หากไม่สามารถ
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ยื่นคาขอได้ทันภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นด้วย เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
จึงออกเดินทางได้
เอกสารประกอบการยื่นคาขออนุญาตตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อโครงการ
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
กิจกรรม รายชื่อหน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการ รายชื่อผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมในการเดินทาง
รายชื่อนักเรียนและนักศึกษาที่จะเดินทางไปนอกสถานศึกษา แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางการเดินทาง
แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ที่ไปนอกสถานศึกษาหรือสถานที่พักแรม เพื่อการตรวจสอบและติดตาม
ผลการดาเนินงานทุกระยะ และแผนสารองกรณีเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น
ข้อ ๑๐ ให้ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ด าเนิ น การให้ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาอยู่ ใ นระเบี ย บวิ นั ย เพื่ อ ให้ ก ารเดิ น ทางเป็ น ไป
ด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
(๒) ไม่เสพสุรา สิ่งเสพติด ของมึนเมาหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และเล่นการพนัน
ทุกชนิด
(๓) จั ด ให้ มี ช่ อ งทางหรื อ ระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและหมายเลขโทรศั พ ท์ ข องหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงานทุกระยะ
(๔) ดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง
และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องให้ความช่วยเหลือ
(๕) เมื่อปรากฏว่ามีกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย
ของนักเรียนและนักศึกษาให้ผู้ควบคุมและผู้ช่ว ยผู้ควบคุมดูแลนักเรียนและนักศึกษาดาเนินการรายงาน
ต่อหัวหน้าสถานศึกษาทราบโดยเร็ว และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
อีกครั้งหนึ่ง
ข้อ ๑๑ ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมต้องกากับให้พนักงานขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ควบคุมยานพาหนะให้เป็นไปตามลาดับหมายเลข ตามเส้นทางที่กาหนดในแผนการเดินทาง
ทั้งนี้ การใช้ความเร็วของรถหรือยานพาหนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรอย่างเคร่งครัด
(๒) ตรวจสอบสภาพรถหรือยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมที่จะ
ใช้การได้ตลอดเวลา
(๓) ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ
ในลักษณะประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
(๔) ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยใช้ อุ ป กรณ์ เ สริ ม ส าหรั บ การสนทนาโดยพนั ก งานขั บ รถหรื อ ควบคุ ม ยานพาหนะไม่ ต้ อ งถื อ หรื อ
จับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น
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(๕) ไม่ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะในขณะที่มีอาการมึนเมาหรือเสพสุราหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทระหว่างการขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ
ข้อ ๑๒ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาพักแรมให้ผู้ควบคุมปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เมื่ อ เดิ น ทางถึ ง สถานที่ จั ด กิ จ กรรมต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศ เพื่ อ แจ้ ง กฎระเบี ย บ
ข้อปฏิบัติในการใช้สถานที่ และการปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณที่จัดกิจกรรมและที่พักแรม
(๒) จัดสถานที่พักแยกชาย - หญิง ให้เป็นส่วนสัด
(๓) จัดให้มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม
(๔) จัดเจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้มีความรู้ในการด้านการรักษาพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนนักศึกษา
ระหว่างกระทากิจกรรม รวมทั้งจัดรถรับ - ส่ง กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
กรณีมีเหตุฉุกเฉินให้รีบรายงานด้วยวาจาต่อผู้อนุญาตโดยด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
อีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว
ข้อ ๑๓ เมื่ อ กลั บ จากการพานั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาไปนอกสถานศึ ก ษาแล้ ว ให้ ร ายงาน
ให้ผู้อนุญาตตามข้อ ๘ ทราบ ตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ ให้ ถื อ ว่ า ครู อาจารย์ ผู้ ค วบคุ ม หรื อ ผู้ ช่ ว ยผู้ ค วบคุ ม ที่ พ านั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา
ไปนอกสถานศึกษาเป็นการปฏิบัติหน้ าที่ราชการและให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบ
ของทางราชการ
ข้อ ๑๕ ให้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา ..........................................
(วัน เดือน ปี) ....................................................
เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เรียน ......................................................................
ข้าพเจ้าขออนุญาตนานักเรียน/นักศึกษา มีจานวน ............................... คน และครู/อาจารย์
ควบคุม ....................... คน โดยมี ............................................ เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ ..........................................
ณ .............................................. จังหวัด .................................. เริ่มออกเดินทางวันที่ .......................................
เดือน .............................. พ.ศ. .................. เวลา ...................... น. และจะไปตามเส้นทางผ่าน...........................
............................................................................................ โดยพาหนะ .............................................................
จะพักค้างที่ .................................................................... และกลับถึงสถานศึกษา วันที่ ......................................
เดือน........................... พ.ศ. .................. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จานวน ................................................... บาท
(....................................................................) การไปครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ ก าร
ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(.....................................................)
ตาแหน่ง .......................................

แบบขออนุญาตผูป้ กครองพานักเรียน/นักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา ..........................................
(วัน เดือน ปี) ....................................................
เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เรียน ......................................................................
ด้วย (ชื่อสถานศึกษา) ........................................................... มีความประสงค์จะขออนุญาตนา
(ชื่อนักเรียน/นักศึกษา) ...................................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา ในการไปครั้งนี้มี
นักเรียน/นักศึกษา จานวน .............................. คน มีครู/อาจารย์ควบคุม จานวน .......................... คน
โดยมี ....................................... เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ ........................................ ณ ..............................................
จังหวัด .................................. เริ่มออกเดินทางวันที่ ................................. ..... เดือน ..............................
พ.ศ. .............. เวลา ................ น. และจะไปตามเส้นทางผ่าน.......................................................................
โดยพาหนะ ..................................................... จะพักค้างที่ ...................................... และกลับถึงสถานศึกษา
วันที่ .............. เดือน........................... พ.ศ. .............. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จานวน ......................................... บาท
(....................................................................) การไปครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ ก าร
ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(.....................................................)
ตาแหน่ง .......................................
โปรดกรอกแบบข้างล่างนี้แล้วส่งกลับคืนสถานศึกษา
อนุญาต

ข้าพเจ้า .......................................................... ผู้ปกครองของ ..................................................
ไม่อนุญาต ให้ .............................................................. ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้
ลงชื่อ .......................................................... ผู้ปกครอง
(.........................................................)

แบบรายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา ..........................................
(วัน เดือน ปี) ....................................................
เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เรียน ......................................................................
ตามที่ข้าพเจ้ าได้รั บ อนุญาตให้ นานักเรียน/นักศึกษา มีจานวน ............................... คน
ครู/อาจารย์ควบคุม จานวน .......................... คน โดยมี ..................................................... เป็นผู้ควบคุมไป
เพื่อ .......................................................................................... ณ ...............................................................
จังหวัด .................................. เริ่มออกเดินทางวันที่ ................ เดือน .............................. พ.ศ. .................
เวลา ..................... น. ได้ไปตามเส้นทางผ่าน.....................................................................................
โดยพาหนะ .............................................. และได้กลับถึงสถานศึกษา วันที่ .............. เดือน...........................
พ.ศ. ................ นั้น
การพานักเรียน/นักศึกษาไปครั้งนี้ เป็นไปด้วยความ...................................................................
(เรียบร้อย หรือไม่เรียบร้อย ให้ชี้แจงโดยละเอียด) ................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ............................................
ขอแสดงความนับถือ
(.....................................................)
ตาแหน่ง .......................................

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและ
นั ก ศึ ก ษาไปนอกสถานศึกษา เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกับหลั กความเป็นนิติบุ คคลของสถานศึ กษาเอกชน
ประเภทโรงเรี ยนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรีย นเอกชน เกิ ด ความคล่ องตัว รวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 12 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 8 ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตตามข้อ 5
(1) หัวหน้าสถานศึกษา สาหรับการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมตามข้อ 5 (1)
(2) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้มีอานาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี สาหรับการพาไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ 5 (2)
(3) หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ส าหรั บ การพาไปนอกราชอาณาจั ก ร
ตามข้อ 5 (3)
ส าหรั บ สถานศึก ษาเอกชนประเภทโรงเรี ยนในระบบตามกฎหมายว่า ด้วยโรงเรียนเอกชน
ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มอี านาจพิจารณาอนุญาตการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมตามข้อ 5 (1)
ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตการพาไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ 5 (2) และ
ให้ผู้รับใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาต
การพาไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ 5 (3)”
ข้อ 4 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสามและวรรคสี่ ของข้ อ 9 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562
“ให้สถานศึกษาเอกชนประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนรายงาน
การพิ จ ารณาอนุ ญ าตตามข้ อ 8 วรรคท้ า ย ต่ อ ผู้ อ นุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงเรี ย นเอกชน
ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา
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ในกรณีที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเห็นว่า การพิจารณาอนุญาตตามข้อ 8
วรรคท้าย อาจมีภยันตรายหรือเหตุการณ์อันกระทบต่อสวัสดิภาพของนักเรียนหรือการจัดการศึกษา
ให้แก่นักเรียน หรือสถานที่ที่จะเดินทางไปนอกสถานศึกษาหรือสถานที่พักแรมมีสภาพขัดต่อสุขลักษณะ
หรืออนามัย หรือมีเหตุอื่นอันอาจเป็นภยันตรายต่อนักเรียน ให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
มีอานาจสั่งให้ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการพิจารณาอนุญาตตามข้อ 8 วรรคท้าย
ได้ตามที่เห็นสมควร”
ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 1๓ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
“สาหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
นอกจากการรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ในกรณีที่พาไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ 5 (2) และ
การพาไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ 5 (3) ต้องรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาให้กับ
ผู้ อ นุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงเรี ย นเอกชนทราบ ภายใน 15 วั น หลั ง จากการพานั ก เรี ย น
ไปนอกสถานศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว”
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ดวนที่สุด
ที่ ศธ 04277/50

เรื่อง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300
7 มีนาคม 2557
มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต
อางถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04277/ว65 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
สิ่งที่สงมาดวย มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เขาคายพักแรมของ
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (เพิ่มเติม) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหนัง สื อ อ างถึง และประกอบกั บ มี เ หตุก รณี ร ถบั ส ครู และนั ก เรี ยนประสบอุ บั ติเ หตุ
ขณะเดินทางไปทัศนศึกษาที่บ ริเวณ กม.ที่ 42-43 ทางหลวงหมายเลข 304 อํ าเภอนาดี จัง หวัดปราจี นบุ รี
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 เปนเหตุใหมีนักเรียนและครูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บจํานวนมาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใครขอใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําชับให
สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ.2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา และเดินทางไกล เขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และคูมือแนวทางปฏิบัติและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2556 สวนที่ 3 มาตรการปองกันและแกไข
อุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา โดยมีมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้
1. การเลือกยานพาหนะและผูขับขี่ (มาตรการที่ 8)
1.1 สถานศึกษาตอ งจั ดทําสัญ ญาเชารถกับ ผูที่ไดรั บอนุญาตประกอบการขนสง จาก
กรมการขนสงทางบกและใชรถที่จดทะเบียนเปนรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะมีการทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.
คุมครองผูประสบภัยจากรถตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ แบบสัญญาเชารถยนตตองกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
สภาพรถและพนักงานขับรถ พรอมกับระบุความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใหชัดเจน
1.2 ผูประกอบการขนสงตองจัดหารถโดยสารที่มีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง พรอมใชงานได
อยางปลอดภัย โดยมีอุปกรณเพื่อความปลอดภัยครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด เชน มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
มีประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง คอนทุบกระจก ครบถวนสมบูรณ และผานการตรวจสภาพรถจากกรมการขนสงทางบก
1.3 ให สถานศึกษาจั ดส ง บุคลากรที่ เกี่ ยวขอ งไปตรวจสอบ ดูแลความเรียบรอ ยของ
สภาพรถโดยสารใหพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย โดยขอความรวมมือสํานักงานขนสงจังหวัดหรือสถานตรวจ
สภาพรถยนตเอกชนในการตรวจสอบสภาพรถคันที่จะใชเดินทาง
1.4 ให ส ถานศึก ษาตรวจสอบพนัก งานขั บ รถที่ ผู ป ระกอบการขนส ง จั ด หามาให ว า
มีใบอนุญ าตขับรถที่ถูกตองตรงตามประเภทของรถโดยสาร ใบอนุญ าตไมสิ้นอายุ มี ความรู มีความชํานาญ
เสนทางตามแผนการเดินทาง มีความสุภาพเรียบรอย ไมดื่มสุรา ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบประวัติพนักงานขับรถ
จากกรมการขนสงทางบกหรือสํานักงานขนสงจังหวัด พรอมทั้งขอความรวมมือโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย
ใกลเคียงในการตรวจความพรอมและสภาพรางกายของพนักงานขับรถกอนออกเดินทาง
1.5 กรณีที่เปน...

-21.5 กรณีที่เปนการเดินทางในเสนทางที่ผานภูเขาลาดชันและคดเคี้ยวใหใชรถโดยสาร
ชั้นเดียวในการเดินทาง
2. การจัดทําแผนการเดินทาง (มาตรการที่ 9)
2.1 สถานศึก ษาตอ งดําเนินการสํ ารวจเส นทางก อ นการพานัก เรี ยน และนัก ศึก ษา
ไปนอกสถานศึกษา โดยเลือกเสนทางที่ปลอดภัยที่สุด
2.2 สถานศึกษาตองจัดทําแผนที่สังเขป แสดงเสนทางการเดินทางใหชัดเจนพรอมทั้ง
ระบุผูรับผิดชอบ พรอมทั้งจัดสงแผนการเดินทางหรือแผนที่เสนทาง รวมทั้งจุดที่ตองระมัดระวังในเสนทาง
ใหกับผูประกอบการขนสงและพนักงานขับรถศึกษากอนการเดินทาง
2.3 ให แผนการเดิ นทางเป นส วนหนึ่ งของสั ญญาเช ารถยนต กั บผู ประกอบการขนส ง
โดยพิจารณากําหนดการเดินทางใหรัดกุมรอบคอบ ไมควรเริ่มเดินทางในเวลากลางคืน เพื่อใหถึงที่ทัศนศึกษา
ในช ว งเช า โดยเส น ทางที่ ขั บ ไกลเกิ นกว า 4 ชั่ วโมง ผู ป ระกอบการต อ งจั ดพนั ก งานขั บ รถจํ านวน 2 คน
เพื่อสับเปลี่ยนกันขับ หรือจัดแผนการเดินทางใหมีระยะเวลาหยุดพักไมนอยกวาครึ่งชั่วโมงหลังขับรถติดตอกัน
เปนเวลา 4 ชั่วโมง
2.4 สถานศึกษาตองจั ดทํ าแผนสํ ารอง กรณีมีเหตุฉุกเฉินและจําเปน โดยจะตองแจงให
ผูประกอบการขนสงรับทราบและมีสวนรับผิดชอบกับแผนสํารองดังกลาวดวย
3. การปฏิบัตริ ะหวางการเดินทาง (มาตรการที่ 10)
3.1 ผูควบคุม และผู ชวยผูควบคุมตอ งกํ ากั บ ดูแล ไม ให มีก ารบรรทุ กนักเรี ยน และ
นักศึกษาเกินจํานวนที่นั่งของรถโดยสาร
3.2 ผู ค วบคุ ม และผู ชว ยผู ค วบคุ ม ต อ งกํ า กั บ ดู แ ล พนั ก งานขั บ รถไม ใ ห ขับ รถเร็ ว
เกินอัตราที่ก ฎหมายกํ าหนดหรื อมีพ ฤติกรรมเสี่ ยงในการขับ รถที่ อาจกอ ใหเ กิดอุ บัติเ หตุ รวมทั้งห ามมิ ให มี
การเสพสุรา สิ่งเสพติด ของมึนเมา และเลนการพนันทุกชนิด
3.3 ผูควบคุมและผูชวยผูควบคุมตองกํากับ ดูแลนักเรียน และนักศึกษาใหคาดเข็มขัด
นิรภัยทุกคน
ทั้งนี้ ขอใหปฏิบัติตามมาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล
เขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่แนบดวย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ แจงสถานศึกษาใหทราบและถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ

ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน
โทร.0 2288 5599 โทรสาร 0 2282 6658

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
1. นางสุพร สามัตถิยะ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

2. นายธีรภัทร วงษ์สว่าง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

3. นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

คณะทำงาน
1. นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

2. นายวริทธิ์ จารุเกษม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

3. นางสาววิสาขา เบ้าทอง

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

4. นายณัฐพงศ์ นัยจิต

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

5. นางสาวนุชนาฎ ทองนู

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6. นางสาวชนากานต์ ทรัพย์สมาน นักวิชาการศึกษา

