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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



                                                         คํานํา 

                   “คูมือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา” เลมนี้ไดเรียบเรียงข้ึน โดยอาศัย

ขอมูลจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาใน

การเรียบเรียงครั้งนี้ โดยมีจุดประสงคเพ่ือเปนแนวทางสําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ในการพัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินงานไดอยางถูกตองและ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

                    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีความประสงคใหจัดพิมพคูมือ

ดังกลาวสําหรับสถานศึกษาในสังกัดใชเปนแนวปฏิบัติ โดยมีความกระชับสมบูรณ ครอบคลุม สอดรับกับ

ระเบียบประกาศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

                  หวัง เปนอยางยิ่ งวา  คู มือเลมนี้ เปนประโยชนตอบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด 

ใหสามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษา 

ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการในการพานักเรียนและ

นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา นําไปใชในการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไดเปนอยางดี 

 

                                                   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

                                  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

            การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  หมายความวา  การท่ีหัวหนาสถานศึกษา

หรือผูท่ีหัวหนาสถานศึกษามอบหมาย  พานักเรียนและนักศึกษาไปทํากิจกรรมการเรียนการสอนนอก

สถานศึกษาซ่ึงอาจไปเวลาเปดทําการสอนหรือไมก็ได หรือไปทํากิจกรรมการเดินทางไกลและการเขาคาย 

พักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด แตไมรวมถึงการไปนอกสถานท่ีตามคําสั่งในทางราชการ 

                 การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จําแนกเปน 3 ประเภท คือ 

                    1. การพาไปนอกสถานศึกษาไมพักแรม 

                    2. การพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม 

                    3. การพาไปนอกราชอาณาจักร 

แนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

                 1. การเขียนโครงการ 

                   สถานศึกษาตองจัดทําโครงการแผนงานกิจกรรมประจําวัน   การมอบหมายหนาท่ีพรอมท้ัง

แนบรายชื่อครูนักเรียนนักศึกษาท่ีเดินทางไปนอกสถานศึกษา   และตองจัดทําแผนท่ีสังเขปแสดงเสนทาง 

การเดินทาง และแผนผังแสดงท่ีตั้งของสถานศึกษาท่ีไปทัศนศึกษา หรือสถานท่ีพักแรมคืน เพ่ือการตรวจสอบ

และติดตามผลการดําเนินงาน รายละเอียดท่ีควรกําหนดในโครงการ 

                   1.1 ชื่อโครงการ 

                   1.2 หลักการและเหตุผล 

                   1.3 วัตถุประสงค 

                   1.4 เปาหมาย 

                   1.5 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

                   1.6 ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ (ตองปลอดภัยและถูกตองตามสุขลักษณะ) 

                   1.7 แผนการดําเนินงาน 

                   1.8 กิจกรรม 

                   1.9 งบประมาณ 

                   1.10 ผูรับผดิชอบโครงการ/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

                   1.11 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

                   1.12 ลักษณะโครงการ (โครงการใหม/โครงการตอเนื่อง) 

   2. การพิจารณาและอนุญาตใหพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

                         2.1 กรณีพาไปนอกสถานศึกษาไมพักแรม ใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูพิจารณาและ

อนุญาต 
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                         2.2 กรณีพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา/ผูท่ีไดรับมอบหมายหรือผูมีอํานาจเหนือสถานศึกษาข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง แลวแตกรณีเปน 

ผูพิจารณาและอนุญาต 

                         2.3 กรณีไปนอกราชอาณาจักร ใหหัวหนาสวนราชการ/ผูท่ีไดรับมอบหมายเปน 

ผูพิจารณาและอนุญาต 

                    3. การขออนุญาตจากตนสังกัด 

                         ใหสถานศึกษายื่นแบบขออนุญาตการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาพรอมเอกสาร 

ท่ีเก่ียวของมายัง สพป.สงขลา เขต 2 กอนมาเดินทาง 15 วัน 

                         เอกสารประกอบการขออนุญาต มีดังนี้ 

                         3.1 หนงัสือนําของโรงเรียน ตามแบบขออนุญาตพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

                         3.2 โครงการท่ีจะพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

                         3.3 รายชื่อนักเรียนท่ีพาไปนอกสถานศึกษา และรายชื่อครูผูควบคุม/ผูชวยผูควบคุม 

                         3.4 กําหนดการเดินทาง/ตารางกิจกรรมประจําวัน 

                         3.5 ใบตอบรับของผูปกครอง 

                         3.6 แผนท่ีการเดินทาง และรายละเอียดของสถานท่ีท่ีจะเดินทางไป 

                         3.7 สําเนาเอกสารการทําประกันภัยและประกันชีวิตใหกับนักเรียน 

                         3.8 เอกสารของพนักงานขับรถรับจาง ประกอบดวย 

                               - สาํเนาใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ตามประเภทของรถ 

                               - สาํเนาทะเบียนบาน 

                    4. การขออนุญาตผูปกครอง 

                        ใหสถานศึกษามีหนังสือขอออนุญาตผูปกครอง พรอมแนบใบตอบรับโดยระบุ ชื่อ-สกุล    

ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดท้ังของผูปกครองและของครูผูควบคุม โดยความสมัครใจ  

(ตามแบบขออนุญาตผูปกครองฯ) 

                   5. การกําหนดผูรับผิดชอบ 

                      ใหสถานศึกษา/ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําภารกิจการดําเนินงาน และกําหนดผูรับผิดชอบ

งานเปนสวน ๆ เปนลายลักษณอักษร พรอมเบอรโทรศัพท โทรสาร แจงใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบและผูมี 

สวนเก่ียวของไดทราบ เพ่ือประชาสัมพันธ    และสามารถติดตอประสานงานไดทันที กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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                  6. การใชรถนําขบวน 

                      6.1 การพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา โดยใชรถโดยสารไมต่ํากวา 40 ท่ีนั่ง 

จํานวน 3 คันข้ึนไป ตองจัดใหมีรถนําขบวน 

                     6.2 จัดใหมีปายขอความท่ีระบุโครงการ   กิจกรรม และสถานศึกษา   แสดงใหเห็นเดนชัด 

ติดท่ีขางรถ และมีหมายเลขกํากับติดท่ีดานหนาและดานหลังในตําแหนงท่ีเห็นชัดเจน 

                     6.3 พนักงานขับรถใหขับรถตามลําดับหมายเลข ตามเสนทางท่ีกําหนดในแผนการเดิน ท้ังนี้

การใชความเร็วของรถใหปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด 

                  7. การทําประกันภัย 

                      ใหสถานศึกษาจัดทําประกันอุบัติเหตุในการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  

แกนักเรียนและนักศึกษา เวนแตสถานศึกษาไดจัดใหมีการประกันภัยท่ีคุมครองกรณีดังกลาว แกนักเรียนและ

นักศึกษาอยูกอนแลว 

                  8. การเลือกยานพาหนะและผูขับข่ี 

                      8.1 สถานศึกษาจัดทําสัญญาเชารถยนตกับผูประกอบการพรอมกับระบุความรับผิดชอบ

และความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน (ตามแบบสัญญาเชารถยนต) 

                      8.2 ผูประกอบการตองจัดหารถโดยสารท่ีมีสภาพท่ีม่ันคง แข็งแรง พรอมใชงานได 

อยางปลอดภัย 

                       8.3 ใหสถานศึกษาจัดสงบุคลากรท่ีเก่ียวของไปตรวจสอบ ดูแลความเรียบรอยของสภาพรถ

โดยสารใหพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย 

                 9. การจัดทําแผนท่ีการเดินทาง 

                     9.1 สถานศึกษาดําเนินการสํารวจเสนทางกอนพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

                     9.2 สถานศึกษาจัดทําแผนท่ีสังเขป แสดงเสนทางการเดินทางใชชัดเจน พรอมท้ังระบุ

ผูรับผิดชอบ 

                    9.3 ใหแผนการเดินทางเปนสวนหนึ่งของสัญญาเชารถยนตกับผูประกอบการ 

                    9.4 สถานศึกษาจัดทําแผนสํารอง กรณีมีเหตุฉุกเฉินและจําเปน 

               10. การปฏิบัติระหวางการเดินทาง 

                     10.1 สถานศึกษาจัดใหมีผูควบคุม และผูชวยผูควบคุม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

วาดวยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 

                    10.2 สถานศึกษาจัดอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนประจํารถ หรือยานพาหนะ และดูแล

นักเรียนท่ีมีโรคประจําตัวพิเศษ 

                    10.3 ผูควบคุมและผูชวยผูควบคุมใหมีเครื่องมือสื่อสาร และหมายเลขโทรศัพทของหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของเพ่ือการประสานงานทุกระยะ 

                    10.4 หามไมใหมีการเสพสุรา สิ่งเสพติด ของมึนเมา และเลนการพนันทุกชนิด 
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              11. การพักแรมคืน 

                    11.1 เม่ือเดินทางถึงสถานท่ีจัดกิจกรรม ตองจัดใหมีการปฐมนิเทศ เพ่ือแจงกฎระเบียบ  

ขอปฏิบัติในการใชสถานท่ี และการปฏิบัติตนขณะอยูในบริเวณท่ีจัดกิจกรรมและท่ีพักแรมคืน 

                    11.2 กรณีท่ีมีการพักแรม ควรจัดท่ีพักแยกชาย/หญิง 

                    11.3 ใหมีครู อาจารยทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตลอดชวงเวลาจัดกิจกรรม 

                    11.4 ไมอนุญาตใหนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล พกพาอาวุธ สิ่งเสพติด อุปกรณการเลนการพนัน

เขาไปในสถานท่ีจัดกิจกรรม/สถานท่ีพักแรมคืน 

                   11.5 ไมอนุญาตใหนําของมีคา จําพวกเครื่องประดับ เชน สรอย แหวน ตางหู ติดตัวไป  

เวนแตไดรับอนุญาต (ของมีคาควรนําฝากครูเวรไว) 

                   11.6 ใหมีครูพยาบาล/ผูท่ีมีความรูในดานการรักษาพยาบาลดูแลนักเรียน นักศึกษา ระหวาง

กระทํากิจกรรม รวมท้ังจัดรถรับ-สง กรณีมีเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา 

                   11.7 การจัดกิจกรรมตองจัดใหเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน วัย เพศ และความสามารถของ

นักเรียน นักศึกษา หลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีเสี่ยงอันตรายโลดโผนเกินไป และตองจัดใหมีการทดสอบปฏิบัติกอน 

ฝกปฏิบัติจริงทุกครั้ง โดยครู อาจารยท่ีรับผิดชอบ 

                  11.8 กรณีท่ีเกิดการพลัดหลง/ออกนอกสถานท่ี หรือคายพักแรม โดยไมทราบสาเหตุ  

ใหแจงและประสานงานกับผูดูแลสถานท่ี  บุคคลในทองท่ี  หรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนคนหา  

ติดตาม พรอมแจงใหผูปกครองและผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที 

              12. การรายงาน 

                    12.1 กรณีฉุกเฉินใหรายงานดวยวาจา และเม่ือเหตุการณนั้นผานพนไปแลว ใหรายงานเปน

ลายลักษณอักษรอีกครัง้ 

                    12.2 ใหผูรบัผิดชอบโครงการ/ผูควบคุม จัดทํารายงานเปนลายลักษณอักษรตอหัวหนา

สถานศึกษาเม่ือสิ้นสุดโครงการ และรายงานตอหนวยงานท่ีอนุญาตทราบ 

                     12.3 ใหผูประกอบการจัดพนักงานขับรถท่ีมีใบอนุญาตขับรถท่ีถูกตอง มีความรู มีความ

ชํานาญเสนทางตามแผนการเดินทาง มีความสุภาพเรียบรอยและไมดื่มสุรา 

                     12.4 หากเปนยานพาหนะอ่ืน เชน เรือ รถไฟ เครื่องบินใหปฏิบัติตามขอ 1-4 โดยอนุโลม 

             13. ขอแนะนําและขอเสนอแนะท่ัวไป 

                    13.1 คํานึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมคืนเปนอันดับแรก 

                    13.2 ศึกษาสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรมทองถ่ินของสถานท่ีเดินทาง 

ไปทัศนศึกษา 

                    13.3 คํานึงถึงความเหมาะสมของอัตราสวนในการจัดครูตอนักเรียนนักศึกษา  1:30 คน  

ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ถามีนักเรียน นักศึกษาเปนหญิง ควรมีครูหญิงควบคุมไปดวย 

คู่มือการปฏิบติังานการพานกัเรียนไปนอกสถานศึกษา สพป.สงขลา เขต 2 

                                                                                                                                                                 หน้า    5 

 



                   13.4 สรางความตระหนักใหครูควบคุมมีความรับผิดชอบอยางสูง 

                   13.5 การประกันภัย  ใหดูความเชื่อม่ันของบริษัทประกันอยางละเอียด รอบคอบ  

(ดูประวัติการจายจริงท่ีเคยผานมาดวย) 

                   13.6 รถยนตท่ีใชในเดินทาง 

                           - ถาจํานวนนักเรียน นักศึกษา มีจํานวนมากใหใชรถบัสคันใหญ 

                           - ถาจํานวนนักเรียน นักศึกษา มีจํานวนนอยใหใชรถตู 

                           - เก็บสําเนาบัตรประชาชน/ใบขับข่ี ของพนักงานขับรถไวเปนหลักฐาน 

                           - พิจารณาพนักงานขับรถ จากประสบการณและความชํานาญในเสนทาง 

                           - มีการตรวจสอบสภาพรถ มาตรฐานรถ และราคา ในการเดินทาง 

                           - มีสัญญาจัดซ้ือ จัดจาง และกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ ใหชัดเจน 

                     13.7 ควรขอความรวมมือ/ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

ใหการสนับสนุน 

                     13.8 ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในชวงฤดูฝน หรือเทศกาลสําคัญ เพราะอาจทําใหประสบ

อุบัติเหตุไดงาย และมีจราจรติดขัด 

                     13.9 ควรกําหนดแผนการจัดทัศนศึกษาประจําป/ภาคการศึกษา 

                     13.10 ควรจัดทัศนศึกษา/เขาคายพักแรม แบบบูรณาการรวมกับกลุมสาระตาง ๆ  
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                                                  ตัวอยางโครงการ 

โครงการ   .............................................................................................................................. 

แผนงาน   .............................................................................................................................. 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียน................................................................................................................ 

ผูรับผิดชอบโครงการ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................. 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินงาน .............................................................................................................................. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

          ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

2. วัตถุประสงค 

          1........................................................................................................................................................ 

          2........................................................................................................................................................ 

          3....................................................................................................................................................... 

3. เปาหมาย 

          3.1 ดานปริมาณ 

                .................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

           3.2 ดานคุณภาพ 

                 ................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

4. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 

          4.1.................................................................................................................................................... 

          4.2.................................................................................................................................................... 

          4.3................................................................................................................................................... 

          4.4................................................................................................................................................... 
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5. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน 

กิจกรรม 
                   ระยะเวลา                                                                                                                                           

ปงบประมาณ………….. หมายเหต ุ

เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน 

1. จัดทําโครงการ            
2. ประชุมครู            
3. ประชุมคณะกรรมการ            
4. ดําเนินงานตามโครงการ            
5. สรุป/ประเมินผล            
            
 

6. ทรัพยากรท่ีตองการ (งบประมาณ) 

          ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

7. ประเมินผล 

          7.1 ................................................................................................................................................... 

          7.2 .................................................................................................................................................. 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

          ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ     ลงชือ่...........................................ผูเห็นชอบโครงการ 

       (..........................................)                            (.............................................) 

ตําแหนง..............................................                   ตําแหนง................................................... 

 

                               ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ                                                     

                                    (.............................................) 

                                ตําแหนง..............................................                    
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แบบขออนุญาตผูบังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษา 
ไปนอกสถานศึกษา 

 
ท่ี ศธ ......../..................                                           โรงเรียน......................................................... 
 

                                               วันท่ี.......เดือน........................พ.ศ........... 
 

เรื่อง  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน  ........................................................................................... 
 

   ขาพเจาขออนุญาตนํานักเรียน/นักศึกษา มีจํานวน.............................คน และครู/อาจารย
ควบคุม..............คน โดยมี............................................................เปนผูควบคุมไปเพ่ือ................................... 
ณ.................................................จังหวัด..................................เริ่มออกเดินทางวันท่ี...................................... 
เดือน....................................พ.ศ. ..................เวลา .................น. และจะไปตามเสนทางผาน........................ 
.........................................................โดยพาหนะ...........................จะพักคางท่ี............................และกลับถึง
สถานศึกษา วันท่ี............... เดือน.........................พ.ศ............. คาใชจายท้ังสิ้น  จํานวน .......................บาท 
(...........................................................................)  การไปครั้งนี้ไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยการพานักเรยีนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแลว 
 
                                                          ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                      (.......................................) 
                                              ผูอํานวยการโรงเรียน.................................. 
 
 
หนวยงาน...................... 
โทรศัพท/โทรสาร 
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                                แบบขออนุญาตผูปกครองพานักเรียน/นักศึกษา  
                                                ไปนอกสถานศึกษา 

 
ท่ี ศธ ............./..........                                               โรงเรียน......................................................... 
 

                                                              วันท่ี.........เดือน...................พ.ศ............. 
                               

เรื่อง  การพานักศึกษา/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน  ..................................................……………….. 
 

              ดวย (ชื่อสถานศึกษา)....................................................มีความประสงคจะขออนุญาตนํา 
(ชื่อนักเรียน/นักศึกษา)..............................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา ในการไปครั้งนี้มี
นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ..............คน  มีครู/อาจารยควบคุม จํานวน..................................................คน 
โดยมี................................................เปนผูควบคุมไปเพ่ือ....................................ณ....................................... 
จังหวัด..............................เริ่มออกเดินทางวันท่ี..........เดือน......................พ.ศ............เวลา.......................น. 
และจะไปตามเสนทางผาน..............................................โดยพาหนะ.........................................จะพักคางท่ี
.............................และกลับถึงสถานศึกษา วันท่ี............... เดือน......................พ.ศ............. คาใชจายท้ังสิ้น   
จํานวน ...............บาท  (...................................................................................)  การไปครั้งนี้ไดปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแลว 
 

 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
                       (........................................) 
                     ผูอํานวยการโรงเรียน................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
โปรดกรอกแบบขางลางนี้แลวสงกลับคืนสถานศึกษา 
 

   ขาพเจา..........................................................ผูปกครองของ............................................... 
........................................................................................................................................................................ 
  อนุญาต  ไมอนุญาต ให...........................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้ 
 

 
                                                                  ลงชื่อ...................................................ผูปกครอง 
                                                                         (.................................................) 
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                                   แบบรายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษา  
                                               ไปนอกสถานศึกษา 

ท่ี ศธ ............ /………                                     โรงเรียน............................................... 
 

                                                         วันท่ี.......เดือน………………………..พ.ศ.................. 
 

เรื่อง  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา....................... 
 

อางถึง  หนังสือ.................... ท่ี ศธ ........./...... ลงวันท่ี ...... เดือน ............... พ.ศ. .............. 
 

              ตามท่ี ขาพเจา ไดรับอนุญาตใหนํานักเรียน/นักศึกษา มีจํานวน .......................................... คน 
และคร/ูอาจารยควบคุม จํานวน .......... คน โดยมี .............................................................. เปนผูควบคุมไป 
เพ่ือ .............................................. ณ .........................................จังหวัด..............................เริ่มออกเดินทาง 
วันท่ี..............เดือน................................พ.ศ...........................เวลา..........................น. ไดไปตามเสนทางผาน
..................................................................... โดยพาหนะ .................................... และไดกลับถึงสถานศึกษา  
วันท่ี........เดือน.............................พ.ศ. .............นั้น 
 

              การพานักเรียน/นักศึกษาไปครั้งนี้ เปนไปดวยความ....................................................................
(เรียบรอย หรือไมเรียบรอย ใหชี้แจงโดยละเอียด)........................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                      (........................................) 
                                             ผูอํานวยการโรงเรียน.............................. 
 

หนวยงาน...................... 
โทรศัพท/โทรสาร 
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                                                                                                     (สําหรับสถานศึกษา) 
 
                     แบบรายงานเหตุการณการพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
 
1. ชือ่โครงการ/กิจกรรม 
    ................................................................................................................................................................... 
2. วัน/เดือน/ปท่ีจัดกิจกรรม 
    ................................................................................................................................................................... 
3. สถานท่ีจัดกิจกรรม 
    ................................................................................................................................................................... 
4. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    ................................................................................................................................................................... 
5. ครูผูควบคุม 
    1. ................................................................................ 
    2. ................................................................................ 
    3. ................................................................................ 
6. วัน/เดือน/ป ท่ีเกิดเหตุการณ.......................................................เวลา....................น. 
7. เหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
8. การแกปญหา 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
9. ขอเสนอแนะ 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                 ชื่อ......................................ผูรายงาน 
                                                    (.....................................) 
                                             ตําแหนง.......................................... 
                                         วันท่ี.......เดือน.........................พ.ศ. ........... 
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                                                   เอกสารอางอิง 
 
          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และ
เดินทางไกล เขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 30 
พฤษภาคม พ.ศ.2551 
          ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา  
พ.ศ.2562 กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 15  ตุลาคม  2562 
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                                                        ผูจัดทํา 
 
ท่ีปรึกษา 
1. นายปราโมทย  สงสิงห         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
2. นายศุภวัฒน  อวะภาค         รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 
คณะทํางาน 
1. นางกาญจนา  อักษรนิตย       ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
2. นางสาวศศิมน  ยางทอง        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
3. นางสาววินิจ  ชัยหาญ           นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 
จัดพิมพตนฉบับ 
นางสาวศศิมน  ยางทอง            นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                                
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