
มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
และเดินทางไกล เขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.............................................. 

5 มีนาคม 2557 

มาตรการที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 สถานศึกษาตองจัดทําโครงการ แผนงาน กิจกรรมประจําวัน การมอบหมายหนาที่ พรอมทั้งแนบ
รายช่ือครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางไปนอกสถานศึกษา และตองจัดทําแผนที่สังเขปแสดงเสนทาง     
การเดินทาง และแผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ไปทัศนศึกษา หรือสถานที่พักแรมคืน เพื่อการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดําเนินงานทุกระยะ 
 รายละเอียดที่ควรกําหนดในโครงการ 
  1.1  ช่ือโครงการ 
  1.2  หลักการและเหตผุล 
  1.3  วัตถุประสงค 
  1.4  เปาหมาย 
  1.5  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  1.6  ระยะเวลา และสถานที่ดําเนินการ (ตองปลอดภัยและถกูตองตามสุขลักษณะ) 
  1.7  แผนการดําเนินงาน 
  1.8  กิจกรรม 
  1.9  งบประมาณ 
  1.10  ผูรับผิดชอบโครงการ/หนวยงานทีร่ับผิดชอบ 
  1.11  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  1.12  ลักษณะโครงการ (โครงการใหม/โครงการตอเนื่อง) 

มาตรการที่ 2 วัตถุประสงค 
 สถานศึกษาตองกําหนดวัตถุประสงคในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาอยาง
ชัดเจน หากเปนไปไดสามารถบูรณาการเขากับกลุมสาระตางๆ โดยมีโครงการรองรบัและดําเนินการตามลําดับ
ขั้นใหบรรลุวัตถุประสงคของการไปนอกสถานศึกษา หรือสถานที่พักแรมคืน ทั้งนี้ จะตองเปนไปดวย        
ความสมัครใจ ไมใชเพื่อการทดสอบสมรรถภาพ หรือเพื่อเปนการวัดผล 
 สวนการเดินทางไกล และการเขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานที่โดยอนุโลม       
และตองเปนไปตามกฎ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งของการเขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดนั้นๆ 
โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูบังคับบัญชายุวกาชาด เปนผูรับผิดชอบ ในการควบคุมการทํากิจกรรม
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรเทานั้น 
 

 
มาตรการที่ 3... 
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มาตรการที่ 3 การขออนุญาตตนสังกัด 
 สถานศึกษาควรยื่นเรื่องการขออนุญาตการไปนอกสถานศึกษาจากตนสังกัดตามลําดับ กอนการ
เดินทาง 15 วัน หรือหากมีเหตุสุดวิสัยที่จะตองยื่นเรื่องโดยกระชั้นชิดใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนเปนรายๆ ไป 
 เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาต กําหนดใหม ี
  1.  หนังสือนําของโรงเรียน 
  2.  โครงการ รายชื่อครผููควบคุมและนักเรียน 
  3.  ตารางกิจกรรมประจําวัน  
  4.  ใบตอบรับของผูปกครอง 
  5.  แผนที่การเดินทาง แผนทีส่ังเขป และรายละเอียดของสถานที่ที่จะเดินทางไป 

มาตรการที่ 4 การขออนุญาตผูปกครอง 
 สถานศึกษา หรือผูรับผิดชอบโครงการ จะตองจัดทําภารกิจการดําเนินงาน และกําหนดใหมี
ผูรับผิดชอบงานเปนสวนๆ เปนลายลักษณอักษร พรอมเบอรโทรศัพท โทรสาร แจงใหหนวยงานที่รับผิดชอบ 
และผูมีสวนเกี่ยวของไดทราบ เพื่อการประชาสัมพันธ และเพื่อใหการติดตอประสานงานกระทําไดทันที     
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

มาตรการที่ 5  การกําหนดผูรับผิดชอบ 
 สถานศึกษา หรือผูรับผิดชอบโครงการจะตองจัดทําภารกิจการดําเนินงาน และกําหนดใหมี
ผูรับผิดชอบเปนสวนๆ เปนลายลักษณอักษร พรอมเบอรโทรศัพท โทรสาร แจงใหหนวยงานที่รับผิดชอบและ  
ผูมีสวนเกี่ยวของไดทราบ เพื่อการประชาสัมพันธ และเพื่อใหการติดตอประสานงานกระทําไดทันที          
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

มาตรการที่ 6  การใชรถนําขบวน 
1. การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา โดยใชรถโดยสารไมต่ํากวา 40 ที่นั่ง จํานวน 

3 คันข้ึนไป ตองจัดใหมีรถนําขบวน 
2. จัดใหมีปายขอความที่ระบุ โครงการ กิจกรรม และสถานศึกษาแสดงใหเห็นเดนชัดติด       

ที่ดานขางรถ และมีหมายเลขกํากับติดที่ดานหนา และดานหลังรถในตําแหนงที่เห็นชัดเจน 
3. พนักงานขับรถใหขับรถตามลําดับหมายเลข ตามเสนทางที่กําหนดในแผนการเดินทาง ทั้งนี้ 

การใชความเร็วของรถ ใหปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด 

มาตรการที่ 7 การทําประกันภัย 
 ใหสถานศึกษาจัดทําประกันอุบัติภัยในการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ใหอยู
ในดุลพินิจของผูบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 

มาตรการที่ 8... 
 



- 3 - 

มาตรการที่ 8 การเลือกยานพาหนะและผูขับขี่ 
1. สถานศึกษาตองจัดทําสัญญาเชารถกับผูที่ไดรับอนุญาตประกอบการขนสงจากกรมการ

ขนสงทางบกและใชรถที่จดทะเบียนเปนรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะมีการทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ แบบสัญญาเชารถยนตตองกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพรถ
และพนักงานขับรถ พรอมกับระบุความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใหชัดเจน 

2. ผูประกอบการขนสงตองจัดหารถโดยสารที่มีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง พรอมใชงานไดอยาง
ปลอดภัย โดยมีอุปกรณเพื่อความปลอดภัยครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด เชน มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีประตู
ฉุกเฉิน ถังดับเพลิง คอนทุบกระจก ครบถวนสมบูรณ และผานการตรวจสภาพรถจากกรมการขนสงทางบก  

3. ใหสถานศึกษาจัดสงบุคลากรที่เกี่ยวของ ไปตรวจสอบ ดูแลความเรียบรอย ของสภาพรถ
โดยสารใหพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย โดยขอความรวมมือสํานักงานขนสงจังหวัดหรือสถานตรวจสภาพ
รถยนตเอกชนในการตรวจสอบสภาพรถคันที่จะใชเดินทาง 

4. ใหสถานศึกษาตรวจสอบพนักงานขับรถที่ผูประกอบการขนสงจัดหามาใหวา มีใบอนุญาต
ขับรถที่ถูกตองตรงตามประเภทของรถโดยสาร  ใบอนุญาตไมสิ้นอายุ มีความรู มีความชํานาญเสนทาง       
ตามแผนการเดินทาง มีความสุภาพเรียบรอย ไมดื่มสุรา ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบประวัติพนักงานขับรถจาก
กรมการขนสงทางบกหรือสํานักงานขนสงจังหวัด พรอมทั้งขอความรวมมือโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใกลเคียง
ในการตรวจความพรอมและสภาพรางกายของพนักงานขับรถกอนออกเดินทาง 

5. กรณีที่เปนการเดินทางในเสนทางที่ผานภูเขาลาดชันและคดเคี้ยวใหใชรถโดยสารชั้นเดียว       
ในการเดินทาง 

6. หากเปนยานพาหนะอื่น เชน เรือ รถไฟ เครื่องบินใหปฏิบัตติามขอ 1-4 โดยอนุโลม 

มาตรการที่ 9 การจัดทําแผนการเดินทาง 
1. สถานศึกษาตองดําเนินการสํารวจเสนทาง กอนการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอก

สถานศึกษา โดยเลือกเสนทางที่ปลอดภัยที่สุด  
2. สถานศึกษาตองจัดทําแผนที่สังเขป แสดงเสนทางการเดินทางใหชัดเจนพรอมทั้งระบุ

ผูรับผิดชอบ พรอมทั้งจัดสงแผนการเดินทาง แผนที่เสนทาง รวมทั้งจุดที่ตองระมัดระวังในเสนทาง ใหกับ
ผูประกอบการขนสงและพนักงานขับรถศึกษากอนการเดินทาง 

3. ใหแผนการเดินทางเปนสวนหนึ่งของสัญญาเชารถยนตกับผูประกอบการขนสง โดยพิจารณา
กําหนดการเดินทางใหรัดกุมรอบคอบ ไมควรเริ่มเดินทางในเวลากลางคืน เพื่อใหถึงที่ทัศนศึกษาในชวงเชา      
โดยเสนทางที่ขับไกลเกินกวา 4 ชั่วโมง ผูประกอบการตองจัดพนักงานขับรถจํานวน 2 คน เพื่อสับเปลี่ยนกันขับ 
หรือจัดแผนการเดินทางใหมีระยะเวลาหยุดพักไมนอยกวาครึ่งชั่วโมงหลังขับรถติดตอกันเปนเวลา 4 ชั่วโมง 

4. สถานศึกษาตองจัดทําแผนสํารอง กรณีมีเหตุฉุกเฉินและจําเปน โดยจะตองแจงใหผูประกอบการ
ขนสงรับทราบและมีสวนรับผิดชอบกับแผนสํารองดังกลาวดวย 
 
 
 

มาตรการที่ 10... 
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มาตรการที่ 10 การปฏิบัติระหวางการเดินทาง 
1. สถานศึกษาตองจัดใหมีผูควบคุม และผูชวยผูควบคุม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ          

วาดวยการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
2. สถานศึกษาตองจัดหาอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนประจํารถ หรือยานพาหนะ และดูแล

นักเรียนที่มีโรคประจําตัวเปนพิเศษ 
3. ผูควบคุม และผูชวยผูควบคุมใหมีเครื่องมือสื่อสาร และหมายเลขโทรศัพทของหนวยงาน          

ที่เกี่ยวของเพื่อการประสานงานทุกระยะ 
4. ผูควบคุม และผูชวยผูควบคุมตองกํากับ ดูแล ไมใหมีการบรรทุกนักเรียน และนักศึกษาเกิน

จํานวนที่นั่งของรถโดยสาร 
5. ผูควบคุมและผูชวยผูควบคุมตองกํากับ ดูแล พนักงานขับรถไมใหขับรถเร็วเกินอัตรา         

ที่กฎหมายกําหนด หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับรถที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งหามมิใหมีการเสพสุรา 
สิ่งเสพติด ของมึนเมา และเลนการพนันทุกชนิด 

6. ผูควบคุมและผูชวยผูควบคุมตองกํากบั ดูแลนักเรียน และนกัศึกษาใหคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคน 
มาตรการที่ 11 การพักแรมคืน 

1. เมื่อเดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรม ตองจัดใหมีการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบ         
ขอปฏิบัติในการใชสถานที่ และการปฏิบัติตนขณะอยูในบริเวณที่จัดกิจกรรมและที่พักแรมคืน 

2. ในกรณีที่มีการพักคางคืนตองจัดที่พักแยกชาย/หญิง 
3. ตองจัดใหมีครู อาจารย ทําหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอดชวงเวลาจัดกิจกรรม 
4. มีอนุญาตใหนําเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล พกพาอาวุธ สิ่งเสพติด อุปกรณการเลนการพนัน

เขาไปในสถานที่จัดกิจกรรมหรือสาถนที่พักแรมคืน 
5. ไมอนุญาตใหนําของมีคาจําพวกเครื่องประดับ เชน สรอย แหวน ตางหู ติดตัวไปเวนแต

ไดรับอนุญาต (ของมีคาควรนําฝากครูเวรไว) 
6. จัดใหมีครูพยาบาลหรือผูที่มีความรูในดานการรักษาพยาบาลดูแลนักเรียน นักศึกษา 

ระหวางกระทํากิจกรรม รวมทั้งจัดรถรับ-สง กรณีมีเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา 
7. การจัดกิจกรรมตองจัดใหเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน วัย เพศ และความสามารถของ

นักเรียน นักศึกษา หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายโลดโผนเกินไป และตองจัดใหมีการทดสอบปฏิบัติกอนฝก
ปฏิบัติจริงทุกครั้ง โดยครู อาจารยที่รับผิดชอบ 

8. ในกรณีที่เกิดการพลัดหลงหรือออกนอกสถานที่ หรือคายพักแรม โดยไมทราบสาเหตุ ให
แจงและประสานงานกับผูดูแลสถานที่ บุคคลในทองที่ หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนคนหา ติดตาม 
พรอมแจงใหผูปกครอง และผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที 

มาตรการที่ 12 การรายงานผล 
1. กรณีฉุกเฉินใหรายงานดวยวาจา และเมื่อเหตุการณนั้นผานพนไปแลวใหรายงานเปน     

ลายลักษณอักษรอีกครั้งหนึ่ง 
2. ใหผูรับผิดชอบโครงการ หรือผูควบคุม จัดทํารายงานเปนลายลักษณอักษรตอผูบริหาร

สถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

มาตรการที่ 13... 
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มาตรการที่ 13 ขอแนะนําและขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ตองคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และการพักแรมคืนเปนอันดับแรก 
2. ตองศึกษาสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรมทองถิ่นของสถานที่เดินทางไปทัศนศึกษา 
3. ตองคํานึงถึงความเหมาะสมของอัตราสวนในการจัดครูตอนักเรียน นักศึกษา 1:25 ในการ

ดูแลรักษาความปลอดภัย 
4. สรางความตระหนักใหครูควบคุมมีความรับผิดชอบอยางสูง 
5. การประกันภัย ใหดูความเชื่อมั่นของบริษัทประกันภัยอยางละเอียด รอบคอบ (ดูประวัติ       

การจายจริงที่เคยผานมาดวย) 
6. รถยนตที่ใชในการเดินทาง 

6.1 ถาจํานวนนักเรียน นักศึกษา มีจํานวนนอยใหใชรถตู 
6.2 ถาจํานวนนักเรียน นักศึกษา มีจํานวนมากใหใชรถบัสคันใหญ กรณีที่เปนการเดินทาง

ในเสนทางที่ผานภูเขาลาดชันและคดเคี้ยว ใหใชรถโดยสารชั้นเดียวในการเดินทาง 
6.3 ตองถายบัตรประชาชน/ใบขับขี่ ของพนักงานขับรถไวเปนหลักฐาน 
6.4 ตองพิจารณาพนักงานขบัรถจากประสบการณและความชํานาญในเสนทางการขับรถ 
6.5 มีการตรวจสอบสภาพรถ มาตรฐานรถ และราคา ในการเดินทาง 
6.6 ตองมีสญัญาจัดซื้อ จัดจาง และกําหนดเงื่อนไขตางๆ ใหชัดเจน 

7. ควรขอความรวมมือ ประสานงาน กับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน    
การดําเนินงาน 

8. ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในชวงฤดูฝน หรือเทศกาลสําคัญเพราะอาจจะทําใหประสบ
อุบัติเหตุไดงายและการจราจรติดขัด 

9. ควรกําหนดแผนการจัดทัศนศึกษาประจําป/ภาคการศึกษา 
10. ควรจัดทัศนศึกษา/เขาคายพักแรม แบบบูรณาการรวมกบักลุมสาระตางๆ 

 
……………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


