
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 

และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

ส านักงานเขตื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ค าน า 

 “มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดิน
ทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด” เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นมาตรการความปลอดภัยและเป็นแนวทางของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน
ให้ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอก
สถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ด าเนินการได้บรรลุผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน 
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล 
เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด น าไปใช้ในการปฏิบัติงานการ
พานักเรียนไปนอกสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 

 

                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ.เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ,30 พฤษภาคม พ.ศ.2551 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ.ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ. 2548. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 30 กันยายน 2548 
          มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาและเดิน
ทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 5 มีนาคม 
2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

ที่ ศธ. ........../...........             โรงเรียน.................................... 
                                         วันที่.........เดือน...................พ.ศ. ................... 
เรื่อง  รายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา.................... 
อ้างถึง  หนังสือ.....................ที่ ศธ. ...../........ ลงวันที่......เดือน........พ.ศ. ......... 
      ตามท่ี ข้าพเจ้า ได้รับอนุญาตให้น านักเรียน/นักศึกษาจ านวน.....คน 
และครู/อาจารย์ควบคุม.....คน โดยมี....................เป็นผู้ควบคุมไปเพ่ือ................ 
ณ. .......................จังหวัด..............เริ่มออกเดินทางวันที่.......เดือน..........พ.ศ. ... .. 
ได้ไปตามเส้นทางผ่าน.........................โดยพาหนะ...............และได้กลับถึง
สถานศึกษา วันที่........เดือน.............พ.ศ. ....... นั้น 
     การพานักเรียน/นักศึกษาไปครั้งนี้ เป็นไปด้วยความ (เรียบร้อย/ไม่
เรียบร้อย ให้ชี้แจงให้ละเอียด)............................................................................... 
............................................................................................................................. . 
................................................................. ............................................................ 
                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                    (......................................) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียน..................... 
 
หน่วยงาน...................... 
โทรศัพท์/โทรสาร...................... 

การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

 
 การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา หมายถึง การที่ครู 
อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาพานักเรียนและนักศึกษาไปท ากิจกรรมการเรียน
การสอนนอกสถานศึกษา ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งอาจไปเวลาเปิดท าการสอนหรือไม่ก็
ได้ โดยมีโครงการรองรับและด าเนินการตามล าดับขั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ไปนอกสถานศึกษาหรือสถานที่พักแรมคืน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
ไม่ใช่เพื่อการทดสอบสมรรถภาพ หรือเพ่ือเป็นการวัดผล 
 การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จ าแนกเป็น 3 ประเภท 
คือ 
 1. การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน 
 2. การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน 
 3. การพาไปนอกราชอาณาจักร 
 ส่วนการเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและ      
ยุวกาชาด ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพา
นักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาโดยอนุโลม และต้องเป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ 
ประกาศ และค าสั่งของการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  
นั้น ๆ โดยก าหนดให้ผู้บั งคับบัญชาลูกเสือ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เป็น
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรเท่านั้น 
 
 
 
 



 
มาตรการในการปฏิบัติงานมีดังนี้ 

 1. จัดท าโครงการ 
     สถานศึกษาต้องจัดท าโครงการ แผนงาน กิจกรรมประจ าวัน การ
มอบหมายหน้าที่ พร้อมทั้งแนบรายชื่อครู นักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางไปนอก
สถานศึกษา และต้องจัดท าแผนที่สังเขปแสดงเส้นทางการเดินทาง และแผนผัง
แสดงที่ตั้งของสถานที่ไปทัศนศึกษา หรือสถานที่พักแรมคืน เพ่ือการตรวจสอบและ
ติดตามผลการด าเนินงาน 
 รายละเอียดที่ควรก าหนดในโครงการ 
    1)  ชื่อโครงการ 
    2)  หลักการและเหตุผล 
    3)  วัตถุประสงค์ 
     4)  เป้าหมาย 
    5)  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    6)  ระยะเวลา และสถานที่ด าเนินการ(ต้องปลอดภัยและถูกต้องตาม
สุขลักษณะ) 
    7)  แผนการด าเนินงาน 
    8)  กิจกรรม 
    9)  งบประมาณ 
   10)  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   11)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   12)  ลักษณะโครงการ (โครงการใหม่/โครงการต่อเนื่อง) 
 
 
 

(ส าหรับสถานศึกษา) 
 แบบรายงานเหตุการณ์การพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
     ...............................................................................................................  
 2. วัน/เดือน/ปีที่จัดกิจกรรม 

    ..................................................................................... .......................... 
3. สถานที่จัดกิจกรรม 
    ...............................................................................................................  
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ................................................................. .............................................. 
5. ครูผู้ควบคุม 
    ...............................................................................................................  
6. วัน/เดือน/ปีที่เกิดเหตุการณ์.................................................................... 
7. เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
    ...............................................................................................................  
    ......................................................................................... ...................... 
8. การแก้ไขปัญหา 
    ...............................................................................................................  
    ...............................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ 
  ...............................................................................................................  
 
                                ชือ่..........................................ผูร้ายงาน 
                                  (...........................................) 
                         ต าแหน่ง............................................ 
                         วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ............. 



แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 

ที่ ศธ. .........../............               โรงเรียน.......................................... .... 
                                            วันที่........เดือน.......................พ.ศ. ................ 
เรื่อง  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.โครงการ 
                   2.ก าหนดการเดินทาง 
                   3.รายชื่อครูผู้ควบคุมและนักเรียน 
                   4.ส าเนาเอกสารการท าประกันภัยและประกันชีวิต 
 ด้วย (ชื่อโรงเรียน)........................ขออนุญาตน านักเรียน/นักศึกษา จ านวน
.........คน และคร/ูอาจารย์ผู้ควบคุม........คน โดยมี....................เป็นผู้ควบคุมไปเพ่ือ
.............................ณ ................จังหวัด.............เริ่ มออกเดินทางวันที่.....เดือน
........... พ.ศ. .........และจะไปตามเส้นทางผ่าน..................โดยพาหนะ.............. .....
จะพักค้างคืนที่....................และกลับถึงสถานศึกษา วันที่.....เดือน.............พ.ศ. ......
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจ านวน.....................บาท   การไปครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้ว 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
                                        (..................................) 
                                  ผู้อ านวยการสถานศึกษา....................... 
 
หน่วยงาน................. 
โทรศัพท์/โทรสาร.................. 
 

 2. การพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
    1) กรณีพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้
พิจารณาและอนุญาต 
    2) กรณีพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้มีอ านาจเหนือสถานศึกษา
ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง แล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาและอนุญาต 
    3) กรณีพาไปนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาและอนุญาต โดยให้โรงเรียนยื่นแบบขออนุญาตฯ พร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง สพป.ราชบุรี เขต 1 เพ่ือเสอเลขาธิการ สพฐ. พิจารณา
และอนุญาตก่อนการเดินทาง 10 วัน 

 3. การอนุญาตจากต้นสังกัด  
              ให้สถานศึกษายื่นแบบขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง สพป.ราชบุรี เขต 1 ก่อนการเดินทาง 15 วัน โดย
ผู้อ านวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอก
สถานศึกษา หากมีเหตุสุดวิสัยที่จะต้องยื่นเรื่องโดยกระชั้นชิด ให้ชี้แจงเหตุผลความ
จ าเป็นเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ให้มีเอกสารประกอบการอนุญาต ดังนี้ 
    1) หนังสือขออนุญาต โดยท าตามแบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพา
นักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
    2) โครงการที่จะพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
    3) ก าหนดการเดินทาง/ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
    4) แผนที่การเดินทาง แผนที่สังเขป รายละเอียดของสถานที่ที่จะ
เดินทางไป 
   5) รายชื่อนักเรียนที่พาไปนอกสถานศึกษา และรายชื่อครูผู้ควบคุม 
   6) ส าเนาเอกสารการท าประกันภัยและประกันชีวิตให้กับนักเรียน 
 
               



 4. การขออนุญาตผู้ปกครอง 
     ให้สถานศึกษามีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง พร้อมแบบใบตอบรับ 
โดยระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งของผู้ปกครองและ
ของครูผู้ควบคุม โดยความสมัครใจ (ตามแบบขออนุญาตผู้ปกครอง) 

 5. การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
    ให้สถานศึกษา/ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าภารกิจการด าเนินงาน และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบงานเป็นส่วน ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 
โทรสาร แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานได้ทันที (กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) 

 6. การใช้รถน าขบวน 
     1) การพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา โดยใช้รถโดยสารไม่ต่ า
กว่า 40 ที่นั่ง จ านวน 3 คันขึ้นไป ต้องจัดให้มีรถน าขบวน 
    2) จัดให้มีป้ายข้อความที่ระบุโครงการ กิจกรรมและสถานศึกษาแสดง
ให้เห็นเด่นชัดติดที่ข้างรถ และมีหมายเลขก ากับติดที่ด้านหน้าและด้านหลังใน
ต าแหน่งที่เห็นชัดเจน 
   3) พนักงานขับรถให้ขับรถตามล าดับหมายเลข ตามเส้นทางที่ก าหนดใน
แผนการเดินทาง ทั้งนี้การใช้ความเร็วของรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

 7. การท าประกันภัย 
     ให้สถานศึกษาจัดท าประกันอุบัติภัยในการพานักเรียน นักศึกษาไป
นอกสถานศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 

8. การเลือกยานพาหนะและผู้ขับขี่ 
      1) สถานศึกษาจัดท าสัญญาเช่ารถยนต์กับผู้ประกอบการพร้อมกับระบุ
ความรับผิดชอบและความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน (ตามแบบสัญญาเช่ารถยนต์) 
               2) ผู้ประกอบการต้องจัดหารถโดยสารที่มีสภาพมั่นคง แข็งแรง พร้อม
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

 
5. กิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม 
                    ระยะเวลา 

ปีงบประมาณ ....................... หมาย
เหตุ เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน 

1.จัดท าโครงการ            
2.ประชุมครู            
3.ประชุมคณะกรรมการ            
4.ด าเนินงานตามโครงการ            
5.สรุป/ประเมินผล            

 

6. ทรัพยากรที่ต้องการ (งบประมาณ) 
    ............................................................................................................................  
............................................................................................................................. .... 
7. ประเมินผล 
    7.1………………………………………………………………………………………………………. 
    7.2………………………………………………………………………………………………………. 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ............................................................................................................................  
............................................................................................................................. .... 
 
 
 ลงชื่อ...........................ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ.........................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (............................)                         (............................) 
ต าแหน่ง...............................               ต าแหน่ง............................... 
 
                             ลงชือ่............................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (.............................) 
                          ต าแหนง่................................. 
 
 



ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ 
โครงการ  ....................................................................................  
แผนงาน   .................................................................................... 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ....................................................................................  
ผู้รับผิดชอบโครงการ ....................................................................................  
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ...................................................................................  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล     
    ............................................................................................................................  
.................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .... 
2. วัตถุประสงค์ 
    1).......................................................................................................................  
    2).......................................................................................................................  
    3).......................................................................................................................  
3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
         ……………………………………………………………………………………………………… 
    3.2 ด้านคุณภาพ 
         ..................................................................................................................  
4. วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
    4.1..................................................................................................................  
    4.2.................................................................................................................  
    4.3.................................................................................................................  
 

     3) ให้สถานศึกษาจัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ ดูแลความ
เรียบร้อยของสภาพรถโดยสารให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

                 4) ให้ผู้ประกอบการจัดพนักงานขับรถที่มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง มี
ความรู้ มีความช านาญเส้นทาง มีความสุภาพเรียบร้อยและไม่ดื่มสุรา 
     5) หากเป็นยานพาหนะอ่ืน เช่น เรือ รถไฟ เครื่องบิน ให้ปฏิบัติตามข้อ 
1-4 โดยอนุโลม 
 9. การจัดท าแผนที่การเดินทาง 
     1) สถานศึกษาด าเนินการส ารวจเส้นทางก่อนพานักเรียน นักศึกษาไป
นอกสถานศึกษา 
      2) สถานศึกษาจัดท าแผนที่สังเขปแสดงเส้นทางการเดินทางให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ 
      3)  ให้แผนการเดินทางเป็นส่วนหนึ่ งของสัญญาเช่า รถยนต์กับ
ผู้ประกอบการ 
      4) สถานศึกษาจัดท าแผนส ารอง กรณีมีเหตุฉุกเฉินและจ าเป็น 

 10. การปฏิบัติระหว่างการเดินทาง 
       1) สถานศึกษาจัดให้มีผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุม ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.
2548  
       2) สถานศึกษาจัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจ ารถหรือ
ยานพาหนะ และดูแลนักเรียนที่มีโรคประจ าตัวเป็นพิเศษ 
       3) ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมให้มีเครื่องมือสื่อสารและหมายเลข
โทรศัพทข์องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการประสานงานทุกระยะ 
        4) ห้ามไม่ให้มีการเสพสุรา สิง่เสพติด ของมนึเมาและเลน่การพนนัทกุชนิด 

 
 
 



 11. การพักแรมคืน 

       1) เมื่อเดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรม ต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพ่ือ
แจ้งกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติในการใช้สถานที่ และการปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณที่
จัดกิจกรรมและที่พักแรมคืน 

      2) กรณีท่ีมีการพักค้างคืน ต้องจัดที่พักแยกชายหญิง 
      3) ให้มีครู อาจารย์ท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาท า
กิจกรรม 
      4) ไม่อนุญาตให้น าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พกพาอาวุธ สิ่งเสพติด 
อุปกรณ์การเล่นการพนันเข้าไปในสถานที่จัดกิจกรรม/สถานที่พักแรม 
      5) ไม่อนุญาตให้น าของมีค่าจ าพวกเครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน 
ต่างหู ติดตัวไป เว้นแต่ได้รับอนุญาต (ของมีค่าควรน าฝากครูเวรไว้) 
     6) ให้มีครูพยาบาล/ผู้ที่มีความรู้ในด้านการรักษาพยาบาลดูแลนักเรียน 
นักศึกษาระหว่างกระท ากิจกรรม รวมทั้งจัดรถรับ-ส่ง กรณีมีเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา 
     7) การจัดกิจกรรมต้องจัดให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน วัย เพศ และ
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายโลดโผน
เกินไป และต้องจัดให้มีการทดสอบปฏิบัติก่อนฝึกปฏิบัติจริงทุกครั้ง โดยครู 
อาจารย์ที่รับผิดชอบ 

 12. การรายงานผล 
      1) กรณีฉุกเฉินให้รายงานด้วยวาจา และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไป
แล้วให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง 
     2) ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ควบคุม จัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดโครงการ และรายงานต่อหน่วยงานที่
อนุญาตทราบ 
       
 
 

 13. ข้อแนะน าและข้อเสนอแนะท่ัวไป 
      1) ค านึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมคืนเป็นอันดับ
แรก 
      2) ศึกษาสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานที่
เดินทางไปทัศนศึกษา 
      3) ค านึงถึงความเหมาะสมของอัตราส่วนในการจัดครูต่อนักเรียน 
นักศึกษา 1 : 25 หรือ 1 : 30 ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ถ้ามีนักเรียน 
นักศึกษาเป็นหญิง ควรมีครูหญิงควบคุมไปด้วย 
      4) สร้างความตระหนักให้ครูควบคุมมีความรับผิดชอบอย่างสูง 
      5) การประกันภัย ให้ดูความเชื่อมั่นของบริษัทประกันอย่างละเอียด 
รอบคอบ (ดูประวัติการจ่ายเงินที่ผ่านมาด้วย) 
      6) รถที่ใช้ในการเดินทาง 
                  * ถ้าจ านวนนักเรียน นักศึกษา มีจ านวนมากให้ใช้รถบัสคันใหญ่ 
         * ถ้าจ านวนนักเรียน นักศึกษา มีจ านวนน้อยให้ใช้รถตู้ 
         * เก็บส าเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี่ของพนักงานขับไว้เป็นหลักฐาน 
         * พิจารณาพนักงานขับรถจากประสบการณ์และความช านาญใน
เส้นทาง 
         * มีการตรวจสอบสภาพรถ มาตรฐานรถ และราคาในการเดินทาง 
         * มีสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง และก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
      7) ควรขอความร่วมมือ/ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนให้การสนับสนุน 
      8) ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝน หรือเทศกาลส าคัญ เพราะ
อาจท าให้ประสบเหตุได้ง่าย และมีจราจรติดขัด 
      9) ควรก าหนดแผนการทัศนศึกษาประจ าปี/ภาคการศึกษา 
              10) ควรจัดทัศนศึกษา/เข้าค่ายพักแรมแบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระ
ต่าง ๆ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


