มาตรการการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
1.ประเภทการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จำแนกเป็น 3 ประเภท คือ
1) กำรพำไปนอกสถำนศึกษำไม่ค้ำงคืน
2) กำรพำไปนอกสถำนศึกษำค้ำงคืน
3) กำรพำไปนอกรำชอำณำจักร
2.มาตรการในการปฏิบัติงานมีดังนี้
1) จัดทาโครงการ สถำนศึกษำต้องจัดทำโครงกำร แผนงำน กิจกรรมประจำวัน กำรมอบหมำยหน้ำที่
พร้อมทั้งแนบรำยชื่อครู นักเรียน นักศึกษำ ที่เดินทำงไปนอกสถำนศึกษำ และต้องจัดทำแผนที่สังเขปแสดง
เส้นทำงกำรเดินทำง และแผนผังแสดงที่ตั้งของสถำนที่ไปทัศนศึกษำ หรือสถำนที่พักแรมคืน เพื่อกำรตรวจสอบ
และติดตำมผลกำรดำเนินงำน
2) การพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
2.1) กรณีพำไปนอกสถำนศึกษำไม่ค้ำงคืน ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้พิจำรณำและอนุญำต
2.2) กรณีพำไปนอกสถำนศึกษำค้ำงคืน ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมำย หรือผู้มีอำนำจเหนือสถำนศึกษำ ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง แล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจำรณำและอนุญำต
2.3) กรณีพำไปนอกรำชอำณำจักร ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้ที่ได้รับ มอบหมำย เป็นผู้พิจำรณำและ
อนุญำต โดยให้โรงเรียนยื่นแบบขออนุญำตฯ พร้อม เอกสำรที่เกี่ยวข้องมำยังเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเสนอ
เลขำธิกำร สพฐ. พิจำรณำ และอนุญำตก่อนกำรเดินทำง 10 วัน
3. การอนุญาตจากต้นสังกัด ให้สถำนศึกษำยื่นแบบขออนุญำตพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำพร้อม เอกสำรที่
เกี่ยวข้องมำยังเขตพื้นที่ ก่อนกำรเดินทำง 15 วัน โดย ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้พิจำรณำ
และอนุญำตให้พำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ หำกมีเหตุสุดวิสัยที่จะต้องยื่นเรื่องโดยกระชั้นชิด ให้ชี้แจงเหตุผล
ควำมจำเป็นเป็นรำย ๆ ไป ทั้งนี้ ให้มีเอกสำรประกอบกำรอนุญำต ดังนี้
3.1) หนังสือขออนุญำต โดยทำตำมแบบขออนุญำตผู้บังคับบัญชำพำนักเรียน/นักศึกษำไปนอก
สถำนศึกษำ
3.2) โครงกำรที่จะพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ
3.3) กำหนดกำรเดินทำง/ตำรำงกิจกรรมประจำวัน
3.4) แผนที่กำรเดินทำง แผนที่สังเขป รำยละเอียดของสถำนที่ที่จะเดินทำงไป
3.5) รำยชื่อนักเรียนที่พำไปนอกสถำนศึกษำ และรำยชื่อครูผู้ควบคุม
3.6) สำเนำเอกสำรกำรทำประกันภัยและประกันชีวิตให้กับนักเรียน
3.7) ใบตรวจสภำพรถยนต์
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-24. การขออนุญาตผู้ปกครอง ให้สถำนศึกษำมีหนังสือขออนุญำตผู้ปกครอง พร้อมแบบใบตอบรับ โดยระบุชื่อสกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ ทั้งของผู้ปกครองและ ของครูผู้ควบคุม โดยควำมสมัครใจ
(ตำมแบบขออนุญำตผู้ปกครอง)
5. การกาหนดผู้รับผิดชอบ ให้สถำนศึกษำ/ผู้รับผิดชอบโครงกำรจัดทำภำรกิจกำรดำเนินงำน และ กำหนด
ผู้รับผิดชอบงำนเป็นส่วน ๆ เป็นลำยลักษณ์อักษรพร้อมเบอร์โทรศัพท์ โทรสำร แจ้งให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทรำบ เพื่อประชำสัมพันธ์ และสำมำรถติดต่อประสำนงำนได้ทันที (กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน)
6. การใช้รถนาขบวน
6.1)กำรพำนักเรียน นักศึกษำไปนอกสถำนศึกษำ โดยใช้รถโดยสำรไม่ต่ำกว่ำ 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
ขึ้นไป ต้องจัดให้มีรถนำขบวน
6.2) จัดให้มีป้ำยข้อควำมที่ระบุโครงกำร กิจกรรมและสถำนศึกษำแสดง ให้เห็นเด่นชัดติดที่ข้ำงรถ
และมีหมำยเลขกำกับติดที่ด้ำนหน้ำและด้ำนหลังใน ตำแหน่งที่เห็นชัดเจน
6.3) พนักงำนขับรถให้ขับรถตำมลำดับหมำยเลข ตำมเส้นทำงที่กำหนดใน แผนกำรเดินทำง ทั้งนี้กำร
ใช้ควำมเร็วของรถให้ปฏิบัติตำมกฎจรำจรอย่ำงเคร่งครัด
7. การทาประกันภัย ให้สถำนศึกษำจัดทำประกันอุบัติภัยในกำรพำนักเรียน นักศึกษำไปนอกสถำนศึกษำ ทั้งนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของสถำนศึกษำ
8. การเลือกยานพาหนะและผู้ขับขี่
8.1) สถำนศึกษำจัดทำสัญญำเช่ำรถยนต์กับผู้ประกอบกำรพร้อมกับระบุ ควำมรับผิดชอบและควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้น (ตำมแบบสัญญำเช่ำรถยนต์)
8.2) ผู้ประกอบกำรต้องจัดหำรถโดยสำรที่มีสภำพมั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย
8.3) ให้สถำนศึกษำจัดส่งบุคลำกรที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ ดูแลควำม เรียบร้อยของสภำพรถโดยสำร
ให้พร้อมใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย
8.4) ให้ผู้ประกอบกำรจัดพนักงำนขับรถที่มีใบอนุญำตขับรถที่ถูกต้องมีควำมรู้ มีควำมชำนำญ
เส้นทำง มีควำมสุภำพเรียบร้อยและไม่ดื่มสุรำ
8.5) หำกเป็นยำนพำหนะอื่น เช่น เรือ รถไฟ เครื่องบิน ให้ปฏิบัติตำมข้อ 1-4 โดยอนุโลม
9.การจัดทาแผนที่การเดินทาง
9.1) สถำนศึกษำดำเนินกำรสำรวจเส้นทำงก่อนพำนักเรียน นักศึกษำไป นอกสถำนศึกษำ
9.2) สถำนศึกษำจัดทำแผนที่สังเขปแสดงเส้นทำงกำรเดินทำงให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ
9.3) ให้แผนกำรเดินทำงเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำเช่ำรถยนต์กับ ผู้ประกอบกำร
9.4) สถำนศึกษำจัดทำแผนสำรอง กรณีมีเหตุฉุกเฉินและจำเป็น
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-310. การปฏิบัติระหว่างการเดินทาง
10.1) สถำนศึกษำจัดให้มีผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุม ตำมระเบียบ กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำร
พำนักเรียนและนักศึกษำไปนอกสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548
10.2) สถำนศึกษำจัดอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้นประจำรถหรือ ยำนพำหนะ และดูแลนักเรียนที่
มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ
10.3) ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมให้มีเครื่องมือสื่อสำรและหมำยเลข โทรศัพท์ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อกำรประสำนงำนทุกระยะ
10.4) ห้ำมไม่ให้มีกำรเสพสุรำ สิ่งเสพติด ของมึนเมำและเล่นกำรพนันทุกชนิด
12. การรายงานผล
11.1) กรณีฉุกเฉินให้รำยงำนด้วยวำจำ และเมื่อเหตุกำรณ์นั้นผ่ำนพ้นไป แล้วให้รำยงำนเป็นลำย
ลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
11.2) ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/ผู้ควบคุม จัดทำรำยงำนเป็นลำยลักษณ์ อักษรต่อผู้บริหำร
สถำนศึกษำเมื่อสิ้นสุดโครงกำร และรำยงำนต่อหน่วยงำนที่ อนุญำตทรำบ
13. ข้อแนะนาและข้อเสนอแนะทั่วไป
12.1) คำนึงควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงและกำรพักแรมคืนเป็นอันดับแรก
12.2) ศึกษำสภำพภูมิอำกำศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรมท้องถิ่นของสถำนที่ เดินทำงไปทัศนศึกษำ
12.3) คำนึงถึงควำมเหมำะสมของอัตรำส่วนในกำรจัดครูต่อนักเรียน นักศึกษำ 1 : 25 หรือ 1 :
30 ในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย ถ้ำมีนักเรียน นักศึกษำเป็นหญิง ควรมีครูหญิงควบคุมไปด้วย
12.4) สร้ำงควำมตระหนักให้ครูควบคุมมีควำมรับผิดชอบอย่ำงสูง
12.5) กำรประกันภัย ให้ดูควำมเชื่อมั่นของบริษัทประกันอย่ำงละเอียด รอบคอบ (ดูประวัติกำร
จ่ำยเงินที่ผ่ำนมำด้วย)
12.6) รถที่ใช้ในกำรเดินทำง ถ้ำจำนวนนักเรียน นักศึกษำ มีจำนวนมำกให้ใช้รถบัสคัน
ใหญ่ จำนวนน้อยให้ใช้รถตู้ เก็บสำเนำบัตรประชำชน/ใบขับขี่ของพนักงำนขับไว้เป็นหลักฐำน พิจำรณำ
พนักงำนขับรถจำกประสบกำรณ์และควำมชำนำญในเส้นทำง มีกำรตรวจสอบสภำพรถ มำตรฐำนรถ และรำคำ
ในกำรเดินทำง มีสัญญำจัดซื้อ จัดจ้ำง และกำหนดเงื่อนไขต่ำง ๆ ให้ชัดเจน
12.7) ควรขอควำมร่วมมือ/ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชนให้กำรสนับสนุน
12.8) ควรหลีกเลี่ยงกำรเดินทำงในช่วงฤดูฝน หรือเทศกำลสำคัญ และกำรเดินทำงช่วงกลำงคืน
เพรำะ อำจทำให้ประสบเหตุได้ง่ำย และมีจรำจรติดขัด
12.9) ควรกำหนดแผนกำรทัศนศึกษำประจำปี/ภำคกำรศึกษำ
12.10) ควรจัดทัศนศึกษำ/เข้ำค่ำยพักแรมแบบบูรณำกำรร่วมกับกลุ่มสำระ ต่ำง ๆ
ข้อมูลอ้างอิง
ประกำศ ศธ. เรื่อง มำตรกำรในกำรพำนักเรียน และนักศึกษำ ไปนอกสถำนศึกษำและเดินทำงไกล เข้ำค่ำยพัก
แรกของลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำด พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรพำนักเรียนและนักศึกษำไปนอกสถำนศึกษำ พ.ศ.2548

