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                                                         บทนํา 

          “คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา” เล่มน้ีได้เรียบเรียงขึ้น โดยอาศัยข้อมูล
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
ในการเรียบเรียงคร้ังน้ี โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ในการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินงาน 
ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

          สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีความประสงค์ให้จัดพิมพ์คู่มือดังกล่าว
สําหรับสถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยมีความกระชับสมบูรณ์ ครอบคลุม สอดรับกับระเบียบ
ประกาศต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

          หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือเล่มน้ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถ
ดําเนินการได้บรรลุผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษา 
ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการในการพานักเรียนและ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา นําไปใช้ในการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 

 

                                                   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                                  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
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การพานกัเรียนไปนอกสถานศกึษา 

          การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา หมายถึง การที่ครูอาจารย์หรือหัวหน้า
สถานศึกษาพานักเรียนและนักศึกษาไปทํากิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษาต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป 
ซึ่งอาจไปเวลาเปิดทําการสอนหรือไม่ ก็ได้ โดยมีโครงการรองรับและดําเนินการ ตามลําดับขั้น 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการไปนอกสถานศึกษาหรือสถานที่พักแรมคืน ทั้งน้ี จะต้องเป็นไปด้วยความ
สมัครใจ ไม่ใช่เพ่ือการทดสอบสมรรถภาพหรือเพ่ือเป็นการวัดผล 

          การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จําแนกเป็น 3 ประเภท คือ 
          1. การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน 
          2. การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน 
          3. การพาไปนอกราชอาณาจักร 

แนวทางในการปฏบิตังิาน ดงันี ้
          1. การเขียนโครงการ 
          สถานศึกษาต้องจัดทําโครงการแผนงานกิจกรรมประจําวัน   การมอบหมายหน้าที่พร้อมทั้งแนบ
รายช่ือครูนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไปนอกสถานศึกษา   และต้องจัดทําแผนทีส่ังเขปแสดงเส้นทาง 
การเดินทาง และแผนผังแสดงที่ต้ังของสถานศึกษาที่ไปทศันศึกษา หรือสถานที่พักแรมคืน เพ่ือการ
ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน รายละเอียดที่ควรกําหนดในโครงการ 
          1.1 ช่ือโครงการ 
          1.2 หลักการและเหตุผล 
          1.3 วัตถุประสงค์ 
          1.4 เป้าหมาย 
          1.5 ขัน้ตอนการดําเนินงาน 
          1.6 ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ (ต้องปลอดภัยและถูกต้องตามสุขลักษณะ) 
          1.7 แผนการดําเนินงาน 
          1.8 กิจกรรม 
          1.9 งบประมาณ 
          1.10 ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
          1.11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1.12 ลักษณะโครงการ (โครงการใหม่/โครงการต่อเน่ือง) 
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           2. การพิจารณาและอนญุาตใหพ้านกัเรียนไปนอกสถานศึกษา 
                2.1 กรณีพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาต 
                2.2 กรณีพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้มีอํานาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกช้ันหน่ึง แล้วแต่กรณีเป็น 
ผู้พิจารณาและอนุญาต 
                2.3 กรณีไปนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา
และอนุญาต 

          3. การขออนญุาตจากตน้สงักดั 
              ใหส้ถานศึกษายื่นแบบขออนุญาตการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง
มายัง สพป.สงขลา เขต 2 ก่อนมาเดินทาง 15 วัน 
              เอกสารประกอบการขออนุญาต มีดังน้ี 
              3.1 หนังสือนําของโรงเรียน ตามแบบขออนุญาตพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
              3.2 โครงการที่จะพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
              3.3 รายช่ือนักเรียนที่พาไปนอกสถานศึกษา และรายช่ือครูผู้ควบคุม 
              3.4 กําหนดการเดินทาง/ตารางกิจกรรมประจาํวัน 
              3.5 ใบตอบรับของผู้ปกครอง 
              3.6 แผนที่การเดินทาง และรายละเอียดของสถานที่ที่จะเดินทางไป 
              3.7 สําเนาเอกสารการทําประกันภัยและประกันชีวิตให้กับนักเรียน 
              3.8 เอกสารของพนักงานขับรถรับจ้าง ประกอบด้วย 
                    - สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ตามประเภทของรถ 
                    - สําเนาทะเบียนบ้าน 

          4. การขออนญุาตผู้ปกครอง 
              ใหส้ถานศึกษามหีนังสือขอออนุญาตผู้ปกครอง พร้อมแนบใบตอบรับโดยระบุช่ือ-สกุล   ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งของผู้ปกครองและของครูผู้ควบคุม โดยความสมัครใจ (ตามแบบ
ขออนุญาตผู้ปกครองฯ) 

          5. การกําหนดผู้รบัผดิชอบ 
              ใหส้ถานศึกษา/ผูร้ับผิดชอบโครงการจัดทําภารกิจการดําเนินงาน และกําหนดผู้รับผิดชอบงาน
เป็นส่วน ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร แจ้งใหห้น่วยงานที่รับผิดชอบและผูม้ีส่วน
เก่ียวข้องได้ทราบ เพ่ือประชาสัมพันธ์    และสามารถติดต่อประสานงานได้ทันที กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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          6. การใชร้ถนําขบวน 
              6.1 การพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา โดยใช้รถโดยสารไม่ตํ่ากว่า 40 ที่น่ัง จาํนวน 
3 คันขึ้นไป ต้องจัดให้มีรถนําขบวน 
              6.2 จัดใหม้ีป้ายข้อความท่ีระบุโครงการ   กิจกรรม และสถานศึกษา   แสดงให้เห็นเด่นชัด 
ติดที่ข้างรถ และมีหมายเลขกํากับติดที่ด้านหน้าและด้านหลังในตําแหน่งที่เห็นชัดเจน 
              6.3 พนักงานขับรถให้ขับรถตามลําดับหมายเลข ตามเส้นทางที่กําหนดในแผนการเดิน ทั้งน้ี
การใช้ความเร็วของรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
          7. การทาํประกันภยั 
              ใหส้ถานศึกษาจัดทําประกันอุบัติเหตุในการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ทั้งน้ีให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา 
          8. การเลือกยานพาหนะและผูข้บัขี่ 
              8.1 สถานศึกษาจัดทําสัญญาเช่ารถยนต์กับผู้ประกอบการพร้อมกับระบุความรับผิดชอบและ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ตามแบบสัญญาเช่ารถยนต์) 
              8.2 ผู้ประกอบการต้องจัดหารถโดยสารที่มีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย 
              8.3 ใหส้ถานศึกษาจัดส่งบุคลากรที่เก่ียวข้องไปตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยของสภาพรถ
โดยสารให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

           9. การจัดทําแผนทีก่ารเดนิทาง 
              9.1 สถานศึกษาดําเนินการสํารวจเส้นทางก่อนพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
              9.2 สถานศึกษาจัดทําแผนทีส่ังเขป แสดงเส้นทางการเดินทางใช้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุ
ผู้รับผิดชอบ 
              9.3 ใหแ้ผนการเดินทางเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเช่ารถยนต์กับผู้ประกอบการ 
              9.4 สถานศึกษาจัดทําแผนสํารอง กรณีมีเหตุฉุกเฉินและจําเป็น 

          10. การปฏบิตัริะหว่างการเดินทาง 
                10.1 สถานศกึษาจัดให้มีผู้ควบคุม และผู้ช่วยผู้ควบคุม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 
               10.2 สถานศึกษาจัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นประจํารถ หรือยานพาหนะ และดูแล
นักเรียนที่มีโรคประจําตัวพิเศษ 
                10.3 ผูค้วบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมให้มีเคร่ืองมือสื่อสาร และหมายเลขโทรศัพท์ของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือการประสานงานทุกระยะ 
                10.4 ห้ามไม่ให้มีการเสพสุรา สิ่งเสพติด ของมึนเมา และเล่นการพนันทุกชนิด 
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          11. การพกัแรมคนื 
                11.1 เมื่อเดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรม ต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพ่ือแจ้งกฎระเบียบ  
ข้อปฏิบัติในการใช้สถานที่ และการปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณที่จัดกิจกรรมและที่พักแรมคืน 
                11.2 กรณทีี่มกีารพักค้างคืน ควรจัดที่พักแยกชาย/หญิง 
                11.3 ให้มีคร ูอาจารย์ทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม 
                11.4 ไม่อนุญาตให้นําเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พกพาอาวุธ สิ่งเสพติด อุปกรณ์การเล่นการพนัน
เข้าไปในสถานที่จัดกิจกรรม/สถานที่พักแรมคืน 
                11.5 ไม่อนุญาตให้นําขอมีค่า จําพวกเครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน ต่างหู ติดตัวไป  
เว้นแต่ได้รับอนุญาต (ของมคี่าควรนําฝากครูเวรไว้) 
                11.6 ให้มีครพูยาบาล/ผู้ที่มคีวามรู้ในด้านการรักษาพยาบาลดูแลนักเรยีน นักศึกษา ระหว่าง
กระทํากิจกรรม รวมทั้งจัดรถรับ-สง่ กรณีมีเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา 
                11.7 การจัดกิจกรรมต้องจัดให้เหมาะสมกับระดับช้ันเรียน วัย เพศ และความสามารถของ
นักเรียน นักศกึษา หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายโลดโผนเกินไป และต้องจัดให้มีการทดสอบปฏิบัติ
ก่อนฝึกปฏิบัติจริงทุกคร้ัง โดยครู อาจารย์ทีร่ับผิดชอบ 
                11.8 กรณทีี่เกิดการพลัดหลง/ออกนอกสถานที่ หรือค่ายพักแรม โดยไมท่ราบสาเหตุ ให้แจ้ง
และประสานงานกับผู้ดูแลสถานที่  บุคคลในท้องที่  หรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนค้นหา  ติดตาม 
พร้อมแจ้งให้ผูป้กครองและผูบั้งคับบัญชาทราบโดยทันที 

          12. การรายงาน 
                12.1 กรณฉีุกเฉินให้รายงานด้วยวาจา และเมื่อเหตุการณ์น้ันผ่านพ้นไปแล้ว ให้รายงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรอีกคร้ัง 
                12.2 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ควบคุม จดัทํารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาเมือ่สิ้นสุดโครงการ และรายงานต่อหน่วยงานท่ีอนุญาตทราบ 
                12.3 ให้ผู้ประกอบการจัดพนักงานขับรถที่มีใบอนุญาตขบัรถที่ถูกต้อง มีความรู้ มีความ
ชํานาญเส้นทางตามแผนการเดินทาง มีความสุภาพเรียบร้อยและไม่ด่ืมสรุา 
                12.4 หากเป็นยานพาหนะอ่ืน เช่น เรือ รถไฟ เครื่องบินให้ปฏิบัติตามข้อ 1-4 โดยอนุโลม 

          13. ข้อแนะนาํและข้อเสนอแนะทั่วไป 
                13.1 คํานึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมคืนเป็นอันดับแรก 
                13.2 ศึกษาสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานที่เดินทางไป 
ทศันศึกษา 
                13.3 คํานึงถึงความเหมาะสมของอัตราส่วนในการจัดครตู่อนักเรียน นักศึกษา 1 : 25 หรือ 
1 : 30  ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ถ้ามีนักเรียน นักศึกษาเป็นหญิง ควรมีครูหญิงควบคุมไปด้วย 
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                13.4 สร้างความตระหนักใหค้รูควบคุมมีความรับผิดชอบอย่างสูง 
                13.5 การประกันภัย  ให้ดูความเช่ือมั่นของบริษัทประกันอย่างละเอียด รอบคอบ (ดูประวัติ
การจ่ายจริงที่เคยผ่านมาด้วย) 
                13.6 รถยนต์ที่ใช้ในเดินทาง 
                        - ถ้าจํานวนนักเรียน นักศึกษา มีจํานวนมากให้ใช้รถบัสคันใหญ ่
                        -  ถ้าจํานวนนักเรียน นักศึกษา มีจํานวนน้อยให้ใช้รถตู้ 
                        - เก็บสําเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี่ ของพนักงานขับรถไว้เป็นหลักฐาน 
                        - พิจารณาพนักงานขับรถ จากประสบการณ์และความชํานาญในเส้นทาง 
                        - มีการตรวจสอบสภาพรถ มาตรฐานรถ และราคา ในการเดินทาง 
                        - มีสญัญาจัดซื้อ จัดจ้าง และกําหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
                 13.7 ควรขอความร่วมมือ/ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การ
สนับสนุน 
                 13.8 ควรหลกีเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝน หรือเทศกาลสําคัญ เพราะอาจทําให้ประสบ
อุบัติเหตุได้ง่าย และมจีราจรติดขัด 
                 13.9 ควรกําหนดแผนการจดัทัศนศึกษาประจําปี/ภาคการศึกษา 
                 13.10 ควรจัดทัศนศึกษา/เข้าค่ายพักแรม แบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบติังานการพานกัเรียนไปนอกสถานศึกษา สพป.สงขลา เขต 2 
                                                                                                                                                                 หน้า    7	
 

 

                                             ตัวอย่างแบบฟอรม์ต่าง ๆ  

โครงการ   .............................................................................................................................. 
แผนงาน   .............................................................................................................................. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียน................................................................................................................ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................. 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่  โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินงาน .............................................................................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
          ........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
2. วัตถุประสงค์ 
          1........................................................................................................................................................ 
          2........................................................................................................................................................ 
          3....................................................................................................................................................... 
3. เป้าหมาย 
          3.1 ด้านปริมาณ 
                .................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
           3.2 ด้านคุณภาพ 
                 ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
4. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
          4.1.................................................................................................................................................... 
          4.2.................................................................................................................................................... 
          4.3................................................................................................................................................... 
          4.4................................................................................................................................................... 
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5. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน 

กิจกรรม 
                   ระยะเวลา   

ปีงบประมาณ………….. หมายเหตุ 
เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน 

1. จัดทําโครงการ            
2. ประชุมคร ู            
3. ประชุมคณะกรรมการ            
4. ดําเนินงานตามโครงการ            
5. สรุป/ประเมินผล            
            
 
6. ทรัพยากรที่ต้องการ (งบประมาณ) 
          ........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
7. ประเมินผล 
          7.1 ................................................................................................................................................... 
          7.2 .................................................................................................................................................. 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

 

ลงช่ือ.............................................ผู้เสนอโครงการ     ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (..........................................)                            (.............................................) 
ตําแหน่ง..............................................                   ตําแหน่ง................................................... 
 
                               ลงช่ือ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                     
                                    (.............................................) 
                                ตําแหน่ง..............................................                    
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แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรยีน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
 

 
ที่ ศธ ............./..........                                                         โรงเรียน............................................ 
 

                                                              วันที่.........เดือน...................พ.ศ............. 
                               

เรื่อง  การพานักศึกษา/นักศกึษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา......................................……………….. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. โครงการ 
                   2. กําหนดการเดินทาง 
                   3. รายช่ือครูผู้ควบคุมและนักเรียน 
                   4. สําเนาเอกสารการทําประกันภัยและประกันชีวิต 
 

          ด้วย (ช่ือโรงเรียน)................................................ขออนุญาตนํานักเรียน/นักศึกษา จํานวน.........คน 
และครูผูค้วบคุม..........คน โดยมี.................................................เป็นผู้ควบคุมไปเพ่ือ..................................... 
ณ.................................จังหวัด..............................เริ่มออกเดินทางวันที่..........เดือน....................พ.ศ............
และจะไปตามเส้นทางผ่าน.......................................โดยพาหนะ........................จะพักค้างที่..........................
และกลับถึงสถานศึกษา วันที่............... เดือน......................พ.ศ............. เวลาประมาณ ...............................  
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จํานวน ................บาท การไปครั้งน้ีได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
พานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแลว้ 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
             (........................................) 
          ผู้อํานวยการโรงเรียน................................. 
 

หน่วยงาน........................... 
โทรศัพท์/โทรสาร............................. 
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                     แบบรายงานผลการพานักเรียน/นักศกึษา ไปนอกสถานศึกษา 
 

ที่ ศธ ............ /………                                     โรงเรียน............................................... 
 

                                                         วันที่.......เดือน………………………..พ.ศ.................. 
 

เรื่อง  รายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา....................... 
 

อ้างถึง  หนังสือ.................... ที่ ศธ ........./...... ลงวันที่ ...... เดือน ............... พ.ศ. .............. 
 

          ตามท่ี ข้าพเจ้า ได้รับอนุญาตให้นํานักเรียน/นักศึกษา จํานวน ..... คน และครูผู้ควบคุม ..... คน 
โดยมี ........................................... เป็นผู้ควบคุมไปเพ่ือ .............................................. ณ ............................ 
....................................................................... โดยพาหนะ .................................... และได้กลับถึง
สถานศึกษา วันที่........เดือน.............................พ.ศ. .............น้ัน 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                      (........................................) 
                                             ผู้อํานวยการโรงเรียน.............................. 
 

หน่วยงาน...................... 
โทรศัพท์/โทรสาร 
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                                                                                                     (สําหรับสถานศกึษา) 
 
                     แบบรายงานเหตุการณ์การพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
    ................................................................................................................................................................... 
2. วัน/เดือน/ปีที่จัดกิจกรรม 
    ................................................................................................................................................................... 
3. สถานที่จัดกิจกรรม 
    ................................................................................................................................................................... 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ................................................................................................................................................................... 
5. ครูผู้ควบคมุ 
    1. ................................................................................ 
    2. ................................................................................ 
    3. ................................................................................ 
6. วัน/เดือน/ปี ที่เกิดเหตุการณ์.......................................................เวลา....................น. 
7. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
8. การแก้ปัญหา 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
9. ข้อเสนอแนะ 
    ................................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                 ช่ือ......................................ผู้รายงาน 
                                                    (.....................................) 
                                             ตําแหน่ง.......................................... 
                                         วันที่.......เดือน.........................พ.ศ. ........... 
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                                                   เอกสารอ้างอิง 
 
          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 
30 พฤษภาคม พ.ศ.2551 
          ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.
2548 กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 30 กันยายน 2548 
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                                                    ผู้จัดทาํ 
 
ทีป่รกึษา 
1. นายปราโมทย์  ส่งสิงห์         ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
2. นายศุภวัฒน์  อวะภาค         รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 
คณะทาํงาน 
1. นางกาญจนา  อักษรนิตย์       ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2. นางสาววินิจ  ชัยหาญ           นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
3. นางสาวศศิมน  ยางทอง         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
จัดพิมพต์น้ฉบบั 
1. นางสาววินิจ  ชัยหาญ            นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
2. นางสาวศศิมน  ยางทอง         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                                
 


