
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บทนํา 

 
คูมือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเลมน้ี ไดเรียบเรียงขึ้น              

โดยอาศัยขอมูลจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรการในการพานักเรียน และ

นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และ                  

ยุวกาชาด เปนหลักในการเรียบเรียงคร้ังน้ี  โดยมีจุดประสงคเพ่ือเปนแนวทางสําหรับ

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในการพัฒนา

บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดังกลาว ไดปฏิบัติงานอยางถูกตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมน้ีจะเปนประโยชนตอบุคลากรและสถานศึกษา         

ในสังกัด ใหสามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย                    

การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    

เร่ือง มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกลเขาคายพักแรม               

ของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด นําไปใชในการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอก

สถานศึกษาไดเปนอยางดี 
 

 

 

กลุมสงเสริมการจักการศึกษา 
                                   สพป.เพชรบุรี เขต ๑ 

 

 

 



หรือหั
นอกสถ
รองรับ
หรือสถ
สมรรถ

แนวทา
 

๑. การ
 

หน้าที่พ
ต้องจัด
ไปทัศน

 

รายละ

๑ 

ก

การพานักเรียน
ัวหน้าสถานศึกษา
ถานศึกษาตั้งแต่ ๒ ค
และดําเนินการตาม
ถานที่พักแรมคืน ท
ภาพ หรือเพื่อการวัด
การพานกัเรียนแล
๑. การพาไปนอ
๒. การพาไปนอ
๓. การพาไปนอ

 
างในการปฏิบัตงิา

รเขียนโครงการ

สถานศึกษาต้อ
พร้อมทั้งแนบรายชื
ดทําแผนที่สังเขป แ
นศึกษาหรือสถานทีพ่ั
ะเอียดที่ควรกําหน
  ชื่อโครงการ 
  หลักการและเหต
  วัตถุประสงค์ 
  เป้าหมาย 

การพานักเรยีนไป
 

นและนักศึกษาไปน
าพานักเรียนและนั
คนขึ้นไป ซึ่งอาจไปเว
มลําดับขั้นตอน ให้บ
ทั้งนี้ จะต้องเป็นไป
ดผล 
ละนักศึกษาไปนอกส
อกสถานศึกษาไม่ค้าง
อกสถานศึกษาค้างคืน
อกราชอานาจักร 

านดังนี้ 

องจัดทําโครงการ แ
ชื่อครู นักเรียน นัก
แสดงเส้นทางการเ
พักแรมคืน เพื่อการต
นดในโครงการ 

ตุผล 

ปนอกสถานศึกษา

อกสถานศึกษา หม
นักศึกษาไปทํากิจก
วลาเปิดทําการสอนห
บรรลุวัตถุประสงค์ขอ
ปด้วยความสมัครใ

สถานศึกษา จําแนกเป็
งคืน 
น 

แผนงาน กิจกรรมป
กศึกษา ที่เดินทางไ
เดินทาง และแผนผั
รวจสอบและติดตาม

มายถึง การที่ครู อา
กรรมการเรียนการ
หรือไม่ก็ได้ โดยมีโคร
องการไปนอกสถาน
จ ไม่ใช่เพื่อการทด

ป็น ๓ ประเภท คือ

ระจําวัน การมอบห
ไปนอกสถานศึกษา
ผังแสดงที่ตั้งของสถ
มผลการดําเนินงาน

าจารย์        
รสอน                 
รงการ
ศึกษา          
ดสอบ

หมาย
า และ                
ถานที่                 

ไ
ก

ส
๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

ประกาศก
ไปนอกสถานศึกษา แ
กรุงเทพฯ : กระทรวง

 
ระเบียบก

สถานศึกษา และเดิ
๒๕๔๘ , กรุงเทพฯ : 

เอกส

กระทรวงศึกษาธิกา
และเดินทางไกล เข
งศึกษาธิการ, ๓๐ พ

กระทรวงศึกษาธิกา
นทางไกล เข้าค่ายพ
กระทรวงศึกษาธิกา

 
สารอางองิ 

 
ร. เรื่อง มาตรการใ
ข้าค่ายพักแรมของลู
ฤษภาคม ๒๕๕๑ 

าร. ว่าด้วย การพา
พักแรมของลูกเสือ 
าร, ๓๐ พฤษภาคม ๒

ในการพานักเรียนแล
ลูกเสือ เนตรนารี แล

านักเรียนและนักศึก
เนตรนารี และยุวก
๒๕๔๘ 

ละนักศึกษา       
ละยุวกาชาด. 

กษาไปนอก
กาชาด พ.ศ. 

๑๔ 



 

แบบรายงานการพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
 

 

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

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

เรื่อง  รายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.................. 

อางถึง  หนังสือ................. ที่ ศธ. ........../............ ลงวันที.่.... เดือน............... พ.ศ............ 
 

ตามที่ ขาพเจา ไดรับอนุญาตใหนํานักเรียน/นักศึกษาจํานวน......คน และครู/อาจารย

ควบคุม.......คน โดยมี.................... เปนผูควบคุมไปเพื่อ...................ณ....................จังหวัด............... 

เริ่มออกเดินทางวันที่........เดือน..............พ.ศ. ........ ไดไปตามเสนทางผาน........................................    

โดยพาหนะ............................. และไดกลับถึงสถานศึกษา วันที่.......เดือน...............พ.ศ. ..........น้ัน 
 

การพานักเรียน/นักศึกษาไปครั้งน้ี เปนไปดวยความ (เรียบรอย/ไมเรียบรอย ใหชี้แจง

โดยละเอียด)................................................................................................................................... 

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
                     

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

                          ผูอํานวยการโรงเรียน........................ 
 

 

หนวยงาน.................... 

โทรศัพท/โทรสาร........................... 

 

  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

  ระยะเวลา และสถานท่ีดําเนินการ (ตองปลอดภัยและถูกตอง                           

ตามสุขลักษณะ) 

  แผนการดําเนินงาน 

  กิจกรรม 

  งบประมาณ 

  ผูรับผิดชอบโครงการ/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ลักษณะโครงการ (โครงการใหม/โครงการตอเน่ือง) 
 

สวนการเดินทางไกล และเขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด      

ตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการพานักเรียน นักศึกษา                

ไปนอกสถานศึกษาโดยอนุโลม และตองเปนไปตามกฎ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งของ             

การเขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด น้ันๆ โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชา

ลูกเสือ ผูบังคับบัญชายุวกาชาด เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมการทํากิจกรรมตามท่ีกําหนด

ไวในหลักสูตรเทาน้ัน 
 

 

๒ ๑๓ 



๒. การพิจารณาและอนุญาตใหพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
 

  กรณีพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไมคางคืน  ใหผูบริหารสถานศึกษา        

เปนผูพิจารณาและอนุญาต 

 กรณีพาไปนอกสถานศึกษาคางคืน  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา/ผู ท่ีไดรับมอบหมาย หรือผู มีอํานาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไป                    

อีกชั้นหน่ึง แลวแตกรณีเปนผูพิจารณาอนุญาต 

  กรณีพาไปนอกราชอาณาจักร  ใหหัวหนาสวนราชการ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

เปนผูพิจารณาและอนุญาต โดยใหโรงเรียนยื่นแบบขออนุญาตฯ พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ

มายัง สพป.เพชรบุรี เขต ๑  เพ่ือเสนอเลขาธิการ สพฐ. พิจารณาและอนุญาต กอนการ

เดินทาง ๓๐ วัน 

 
๓. การขออนุญาตจากตนสังกัด 
 

ใหสถานศึกษายื่ นแบบขออนุญาตการพานักเ รียนไปนอกสถานศึกษา                    

พรอมเอกสารท่ีเ ก่ียวของมายัง  สพป.เพชรบุ รี  เขต ๑ กอนการเดินทาง ๑๕ วัน                           

โดยผู อํานวยการ สพป.เพชรบุ รี เขต ๑ เปนผู พิจารณาและอนุญาตใหพานักเรียน                        

ไปนอกสถานศึกษา หากมีเหตุสุดวิสัยท่ีตองยื่นเร่ืองโดยกระชัดชิด ใหชี้แจงเหตุผล                   

ความจําเปน เปนรายๆ ไป ท้ังน้ี มีเอกสารประกอบการขออนุญาต มีดังน้ี 

  หนังสือขออนุญาต โดยทําตามแบบขออนุญาตผูบังคับบัญชาพานักเรียน/ 

นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

  โครงการท่ีจะพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

  กําหนดการเดินทาง/ตารางกิจกรรมประจําวัน 

  แผนท่ีการเดินทาง แผนท่ีสังเขป รายละเอียดของสถานท่ีท่ีจะเดินทางไป 

  รายชื่อนักเรียนท่ีพาไปนอกสถานศึกษา และรายชื่อครูผูควบคุม 

  สําเนาเอกสารการทําประกันภัยและประกันชีวิตใหกับนักเรียน 

(สําหรับสถานศึกษา) 

แบบรายงานเหตุการณการพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

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

๒. วัน/เดือน/ปที่จัดกิจกรรม 

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

๓. สถานที่จัดกิจกรรม 

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

๔. ผูรับผิดชอบโครงการ 

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

๕. ครูผูควบคุม 

๑)..................................................................  

๒)..................................................................  

๓).................................................................. 

๖. วัน/เดือน/ปที่เกิดเหตุการณ........................................................เวลา..................น. 

๗. เหตุการณที่เกิดขึ้น 

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

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

๘. การแกไขปญหา 

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

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

๙. ขอเสนอแนะ 

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

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

 

              ชื่อ.................................ผูรายงาน 

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

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

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

๑๒ ๓ 



 

แบบขออนุญาตผูปกครองพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
 

 

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

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

เรื่อง  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.................. 

ส่ิงที่สงมาดวย ๑. โครงการ 

๒. กําหนดการเดินทาง 

๓. รายชื่อครูผูควบคุมและนักเรียน 

๔. สําเนาเอกสารการทําประกันภัยและประกันชีวิต 
 

ดวย (ชื่อโรงเรียน)........................... ขออนุญาตนํานักเรียน/นักศึกษาจํานวน...........คน 

และครู/อาจารยผูควบคุม.......คน โดยมี............................... เปนผูควบคุมไปเพื่อ............................  

ณ..................จังหวัด............... เริ่มออกเดินทางวันที่........เดือน..............พ.ศ. ........ และจะไปตาม

เสนทางผาน........................................ โดยพาหนะ.................. จะพักคางคืนที่................................ 

และกลับถึงสถานศึกษา วันที.่......เดือน...............พ.ศ. ....... คาใชจายทั้งส้ิน จํานวน................บาท 

การไปครั้งน้ีไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษา                

ไปนอกสถานศึกษาแลว 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
                     

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

                             ผูอํานวยการโรงเรียน........................ 
 

หนวยงาน.................... 

โทรศัพท/โทรสาร........................... 

๔. การขออนุญาตผูปกครอง 
 

ใหสถานศึกษามีหนังสือขออนุญาตผูปกครอง พรอมแนบใบตอบรับโดยระบุ                

ชื่อ-สกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดท้ังของผูปกครองและของครูผูควบคุม 

โดยความสมัครใจ (ตามแบบขออนุญาตผูปกครองฯ) 

 

๕. กําหนดผูรับผิดชอบ 
 

ใหสถานศึกษา/ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําภารกิจการดําเนินงาน และกําหนด

ผูรับผิดชอบงานเปนสวนๆ เปนลายลักษณอักษรพรอมเบอรโทรศัพท โทรสารแจงให

หนวยงานท่ีรับผิดชอบและผูมีสวนเก่ียวของไดทราบ เพ่ือประชาสัมพันธ และสามารถติดตอ

ประสานงานไดทันที กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
๖. การใชรถนําขบวน 

 

  การพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา โดยใชรถโดยสารไมต่ํากวา ๔๐ ท่ีน่ัง 

จํานวน ๓ คันขึ้นไป ตองจัดใหมีรถนําขบวน 

  จัดใหมีปายขอความท่ีระบุโครงการ กิจกรรมและสถานท่ีแสดงใหเห็นเดนชัด      

ติดท่ีขางรถ และมีหมายเลขกํากับติดท่ีดานหนาและดานหลังในตําแหนงท่ีเห็นชัดเจน 

  พนักงานขับรถใหขับรถตามหมายเลข ตามเสนทางท่ีกําหนดในแผนการเดินทาง 

ท้ังน้ีการใชความเร็วของรถใหปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด 

 
๗. การทําประกันภัย 
 

ใหสถานศึกษาจัดทําประกันอุบัติเหตุ ในการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

ท้ังน้ี ใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารสถานศึกษา 
 

 

 

๔ ๑๑ 



  

๘. การเลือกยานพาหนะและผูขับข่ี 
 

  สถานศึกษาจัดทําสัญญาเชารถยนตกับผูประกอบการพรอมกับระบุความรับผิดชอบ 

และความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น (ตามแบบสัญญาเชารถยนต) 

  ผูประกอบการตองจัดหารถโดยสารท่ีมาภาพม่ันคง แข็งแรงพรอมใชงานได           

อยางปลอดภัย 

  ใหสถานศึกษาจัดสงบุคลากรท่ีเก่ียวของไปตรวจสอบ ดูแลความเรียบรอย         

ของสภาพรถโดยสารใหพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย 

 
๙. การจัดทําแผนการเดินทาง 
 

  สถานศึกษาดําเนินการสํารวจเสนทางกอนพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

  สถานศึกษาจัดทําแผนท่ีสังเขป แสดงเสนทางการเดินทางใหชัดเจน พรอมท้ังระบุ

ผูรับผิดชอบ 

  ใหแผนการเดินทางเปนสวนหน่ึงของสัญญาเชารถยนตกับผูประกอบการ 

  สถานศึกษาจัดทําแผนสํารอง กรณีมรเหตุฉุกเฉินและจําเปน 

 
๑๐. การปฏิบัติระหวางการเดิน 
 

  สถานศึกษาจัดใหมีผูควบคุม และผูชวยผูควบคุม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

วาดวยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  สถานศึกษาจัดอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนประจํารถ หรือยานพาหนะ และ

ดูแลนักเรียนท่ีมีโรคประจําตัวเปนพิเศษ 

  ผูควบคุมและผูชวยผูควบคุมใหมีเคร่ืองมือสื่อสาร และหมายเลขโทรศัพท                 

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการประสานงานทุกระยะ 

  หามไมใหมีการเสพสุรา สิ่งเสพติด ของมึนเมา และเลนการพนันทุกชนิด 

 

๕. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินงาน 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ปีงบประมาณ ........... 
 

หมายเหตุ 
เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน 

๑. จัดทําโครงการ            

๒. ประชุมครู            

๓. ประชุมคณะกรรมการ            

๔. ดําเนินงานตามโครงการ            

๕. สรุป/ประเมินผล            

 

๖. ทรัพยากรที่ตองการ (งบประมาณ) 

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

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

๗. ประเมินผล 

๗.๑.................................................................................................................................. 

๗.๒.................................................................................................................................. 

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

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

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

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

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

 

             ลงชื่อ.....................................ผูเสนอโครงการ         ลงชื่อ.....................................ผูใหความเห็นชอบโครงการ 

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

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

 

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

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

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

๑๐ ๕ 



แบบการเขียนโครงการ 
 

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

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

หนวยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียน................................................................................................ 

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

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม            โครงการตอเน่ือง 

ระยะเวลาดําเนินงาน   .............................................................................................. 
___________________________________________________________________________________________ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
....................................................................................................................................................................

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

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

๒. วัตถุประสงค 
๑) ............................................................................................................................................... 

๒) ............................................................................................................................................... 

๓) ............................................................................................................................................... 

๓. เปาหมาย 

๓.๑ ดานปริมาณ 
................................................................................................................................................................

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

๓.๑ ดานคุณภาพ 

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

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

๔. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
๔.๑ ............................................................................................................................................................... 

๔.๒ ............................................................................................................................................................... 

๔.๓ ............................................................................................................................................................... 

๔.๔ .......................................................................................................................................... 

๑๑. การพักแรมคืน 
 

  เม่ือเดินทางถึงสถานท่ีจัดกิจกรรม ตองจัดใหมีการปฐมนิเทศ เพ่ือชี้แจง

กฎระเบียบ และขอปฏิบัติ ในการใชสถานท่ี และการปฏิบัติตนขณะอยู ในบริเวณ                                        

ท่ีจัดกิจกรรมและพักแรมคืน 

  กรณีท่ีมีการพักคางคืน ควรจัดท่ีพักแยกชาย/หญิง 

  ใหมีครู อาจารยทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตลอดชวงเวลาจัดกิจกรรม 

  ไมอนุญาตใหนําเคร่ืองดื่มท่ีมีแฮลกอฮอล พกพาอาวุธ สิ่งเสพติด อุปกรณการเลน

การพนันเขาไปในสถานท่ีจัดกิจกรรม/สถานท่ีพักแรมคืน 

  ไมอนุญาตใหนําของมีคา จําพวกเคร่ืองประดับ เชน สรอย แหวน ตางหู ติดตัวไป 

เวนแตไดรับอนุญาต (ของมีคาควรนําฝากครูเวรไว) 

  ใหมีครูพยาบาล/ครูท่ีมีความรูในดานการรักษาพยาบาลดูแลนักเรียน นักศึกษา

ระหวางกระทํากิจกรรม รวมท้ังจัดรถรับ-สง กรณีมีเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา 

  การจัดกิจกรรมตองจัดใหเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน วัย เพศ และความสามารถ

ของนักเรียน นักศึกษา หลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีเสี่ยงอันตรายโลดโผนเกินไป และตองจัดใหมีการ

ทดสอบปฏิบัติกอนฝกปฏิบัติจริงทุกคร้ัง โดยครู อาจารยท่ีรับผิดชอบ 

  กรณีท่ีเกิดการพลัดหลง/ออกนอกสถานท่ี หรือคายพักแรมโดยไมทราบสาเหตุ      

ใหแจงและประสานงานกับผูดูแลสถานท่ี บุคคลในทองถิ่น หรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ               

เพ่ือวางแผนคนหาติดตาม พรอมแจงใหผูปกครอง และผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที  
  

๑๒. การรายงานผล 
 

  กรณีฉุกเฉินใหรายงานดวยวาจา และเม่ือเหตุการณน้ันผานพนไปแลว                  

ใหรายงานเปนลายลักษณอักษรอีกครั้งหน่ึง  

  ใหผูรับผิดชอบโครงการ/ผูควบคุม จัดทํารายงานเปนรายลักษณอักษร                 

ตอผูบริหารสถานศึกษาเม่ือส้ินสุดโครงการ และรายงานตอหนวยงานที่อนุญาตทราบ 

๖ ๙ 



  ใหผูประกอบการจัดพนักงานขับรถท่ีมีใบอนุญาตขับขี่รถท่ีถูกตอง มีความรู                      

มีความชํานาญเสนทางตามแผนการเดินทาง มีความสุภาพเรียบรอยและไมดื่มสุรา 

  หากเปนยานพาหนะอ่ืน เชน เรือ รถไฟ เคร่ืองบินใหปฏิบัติตามขอ ๑-๔ โดยอนุโลม 
 

๑๓. ขอแนะนําและขอเสนอแนะท่ัวไป 

  คํานึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมคืนเปนอันดับแรก 

  ศึกษาภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรมทองถิ่นของสถานท่ีท่ีเดินทางไปทัศนศึกษา 

  คํานึงถึงความเหมาะสมของอัตราสวนในการจัดครูตอนักเรียน นักศึกษา ๑:๒๕ 

หรือ ๑:๓๐ ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ถามีนักเรียน นักศึกษาเปนหญิงควรมีครูหญิง

ควบคุมไปดวย 

  สรางความตระหนักใหครูควบคุมมีความรับผิดชอบอยางสูง 

  การประกันภัย ใหดูความเชื่อม่ันของบริษัทประกันอยางระเอียดรอบครอบ       

(ดูประวัติการ จายจริงท่ีเคยผานมาดวย) 

  รถยนตท่ีใชในการเดินทาง 

  ถาจํานวนนักเรียน นักศึกษาทีจํานวนมากใหใชรถบัสคันใหญ 
  ถาจํานวนนักเรียน นักศึกษามีจํานวนนอยใหใชรถตู 
  เก็บสําเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี ่ของพนักงานขับรถไวเปนหลักฐาน 

  พิจารณาพนักงานขับรถ จากประสบการณและความชํานาญในเสนทาง 

  มีการตรวจสอบสภาพรถ มาตรฐานรถ และราคาในการเดินทาง 
  มีสัญญาจัดซ้ือ จัดจาง และกําหนดเงื่อนไขตางๆใหชัดเจน 

  ควรขอความรวมมือ/ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน                      

ใหการสนับสนุน 

  ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในชวงฤดูฝน หรือเทศกาลสําคัญ เพราะอาจทําให

ประสบอุบัติเหตุไดงาย และมีการจราจรติดขัด 

  ควรกําหนดแผนการจัดทัศนศึกษาประจําป/ภาคการศึกษา 

  ควรจัดทัศนศึกษา/เขาคายพักแรม แบบบูรณาการรวมกับกลุมสาระตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 
แบบฟอรมตางๆ 

๘ ๗ 


