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 งานส่งเสริมกจิกรรมวันเดก็แห่งชาต ิ
 งานการพานกัเรียนไปนอกสถานศกึษา 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง งานส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเยาวชนฯ 
แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเยาวชน 
การคัดเลือกนักเรียน เยาวชนที่ท าคุณงามดีด้านต่าง ๆ เพ่ือรับ
โล่เกียรติยศ การคัดเลือกนักเรียนดีเด่น เยาวชนดีเด่น เข้า
เย่ียม  คาราวะนายกรัฐมนตรี 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ที่ ไ ด้เข้าเ ย่ียมคาราวะ
นายกรัฐมนตรี 
ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
แจ้งค าขวัญ/สาร เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี 
เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
แจ้งโรงเรียนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

- ด าเนินการภายใน ๒ - ๓ วัน  
- ด าเนินการภายใน ๒ - ๓ วัน หลังจากแจ้ง ร.ร.  
- ด าเนินการภายใน ๕ วัน นับจากการจัดรายละเอียดหรือรวบรวม
ข้อมูลจาก ร.ร.  
 
- ด าเนินการภายใน ๕ วัน นับจากการประชุมคณะกรรมการฯ  
 
- ด าเนินการก่อนประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน  
- ด าเนินการภายใน ๑ - ๒ วันหลังจากได้รับหนังสือจาก สพฐ. 
 
- ด าเนินการก่อนวันเด็กแห่งชาติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพานกัเรียนไปนอกสถานศกึษา 

การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา หมายถึง การท่ีครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา 
พานักเรียนและนักศึกษาไปท ากิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษาต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป ซึ่งอาจไม่เวลาเปิด 
ท าการสอนหรือไม่ก็ได้ โดยมีโครงการรองรับและด าเนินการตามล าดับขั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ       
ไปนอกสถานศึกษาหรือสถานท่ีพักแรมคืน ท้ังนี้ จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เพื่อการทดสอบ 
สมรรถภาพ หรือเพื่อเป็นการวัดผล 

การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จ าแนกเป็น ๓ ประเภท คือ 
1. การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน  
๒. การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน 
๓. การพาไปนอกราชอาณาจักร  

แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานดังนี้ 
1. การเขียนโครงการ 

  สถานศึกษาต้องจัดท าโครงการ แผนงาน กิจกรรมประจ าวัน การมอบหมายหน้าท่ี พร้อมท้ัง
แนบ รายช่ือครู นักเรียน นักศึกษา ท่ีเดินทางไปนอกสถานศึกษา และต้องจัดท าแผนท่ีสังเขปแสดงเส้นทางการ 
เดินทาง และแผนผังแสดงท่ีต้ังของสถานท่ีไปทัศนศึกษา หรือสถานท่ีพักแรมคืน เพื่อการตรวจสอบและติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 
  รายละเอียดท่ีควรก าหนดในโครงการ 
   • ช่ือโครงการ  

• หลักการและเหตุผล  
• วัตถุประสงค์  
• เป้าหมาย  
• ขั้นตอนการด าเนินงาน  
• ระยะเวลา และสถานท่ีด าเนินการ (ต้องปลอดภัยและถูกต้องตามสุขลักษณะ) 
• แผนการด าเนินงาน 
• กิจกรรม 

2. การพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
 * กรณีพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาต 

และ แจ้งให้ สพป. ทราบ 
 * กรณีพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน ให้ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย หรือผู้มีอ านาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง แล้วแต่กรณีเป็นผู้
พิจารณาและ อนุญาต ก่อนการเดินทาง ๑๕ วัน 

* กรณีพาไปนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา
และอนุญาตโดยให้โรงเรียนยืนแบบขออนุญาตฯ พร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องมายัง สพป.พะเยา เขต 2 เพื่อเสนอ
เลขาธิการ สพฐ. พิจารณาและอนุญาต ก่อนการเดินทาง ๓๐ วัน 

  
 
 



3. การขออนุญาตจากต้นสังกัด 
  ให้สถานศึกษายื่นแบบขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
มายัง สพป.พะเยา เขต 2 ก่อนเดินทาง ๑๕ วัน โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ เป็นผู้
พิจารณา และอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา หากมีเหตุ สุดวิสัยท่ีจะต้องยื่นเรื่องโดยกระช้ันชิด     
ให้ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นรายๆไป ท้ังนี้ มีเอกสารประกอบการขออนุญาต มีดังนี้ 

๑. หนังสือขออนุญาต โดยท าตามแบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษาไปนอก 
สถานศึกษา 

๒. โครงการท่ีจะพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  
๓. ก าหนดการเดินทาง เดินทางในเฉพาะเวลากลางวัน)/ตารางกิจกรรมประจ าวัน  
๔. แผนท่ีการเดินทาง แผนท่ีสังเขป รายละเอียดของสถานท่ีท่ีจะเดินทางไป  
๕. รายช่ือนักเรียนท่ีพาไปนอกสถานศึกษา และรายช่ือครูผู้ควบคุม  
6. ส าเนาเอกสารการท าประกันภัยและประกันชีวิตให้กับนักเรียน  
๗. ส าเนาสัญญาจ้างเหมา  
๘. ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถตรงตามประเภทของรถโดยสาร  
9. ใบรับรองแพทย์ผู้ขับขี่รถ  
๑๐. เอกสารการตรวจสอบสภาพรถ 

4. การขออนุญาตผู้ปกครอง 
 ให้สถานศึกษามีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง พร้อมแนบใบตอบรับโดยระบุ ช่ือ - สกุล ท่ีอยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ท้ังผู้ปกครองและของครูผู้ควบคุม โดยความสมัครใจ 

5. การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 ให้สถานศึกษา / ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าภารกิจการด าเนินงาน และก าหนดผู้รับผิดชอบ 

งานเป็นส่วนๆ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร แจ้งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและผู้ มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานได้ทันที กรณีเหตุฉุกเฉิน 

6. การใช้รถน าขบวน 
- การนักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา โดยใช้รถโดยสารไม่ต่ ากว่า ๔๐ ท่ีนั่ง จ านวน    

๓ คันขึ้นไป ต้องจัดให้มีรถน าขบวน 
- จัดให้มีป้ายข้อความท่ีระบุโครงการ กิจกรรม และสถานศึกษา แสดงให้เห็นเด่นชัดติดท่ี 

ข้างรถ และมีหมายเลขก ากับติดท่ีด้านหน้าและด้านหลังในต าแหน่งท่ีเห็นชัดเจน  
- พนักงานขับรถให้ขับรถตามล าดับหมายเลข ตามเส้นทางท่ีก าหนดในแผนการเดินทาง ท้ังนี้ 

การใช้ความเร็วของรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

 7. การท าประกันภัย 
ให้สถานศึกษาจัดท าประกันภัยอุบัติภัยในการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา   

ท้ังนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา 

 8. การเลือกยานพาหนะและผู้ขับขี่ 
  - สถานศึกษาจัดท าสัญญาเช่ารถยนต์กับผู้ประกอบการพร้อมกับระบุความรับผิดชอบ     
และความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น  



- ผู้ประกอบการต้องจัดหารถโดยสารท่ีมีสภาพท่ีมั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งานได้อย่าง 
ปลอดภัย  

- ให้สถานศึกษาจัดส่งบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องไปตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยของสภาพรถ 
โดยสารให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

9. การจัดท าแผนการเดินทาง 
- สถานศึกษาด าเนินการส ารวจเส้นทางก่อนพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
- สถานศึกษาจัดท าแผนท่ีสังเขป แสดงเส้นทางการเดินทางให้ชัดเจน พร้อมท้ังระบุ 

ผู้รับผิดชอบ 
- ให้แผนการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่ารถยนต์กับผู้ประกอบการ  
- สถานศึกษาจัดท าแผนส ารอง กรณีมีเหตุฉุกเฉินและจ าเป็น 

 10. การปฏิบัติระหว่างการเดินทาง 
  - สถานศึกษาจัดให้มีผู้ควบคุม และผู้ช่วยผู้ควบคุม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
การพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- สถานศึกษาจัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นประจ ารถ หรือยานพาหนะ และดูแลนักเรียน 
ท่ีมีโรคประจ าตัวเป็นพิเศษ  

- ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมให้มีเครื่องมือส่ือสาร และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงานทุกระยะ  

- ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมให้มีเครื่องมือส่ือสาร และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงานทุกระยะ 

- ห้ามไม่ให้มีการเสพสุรา ส่ิงเสพติด ของมึนเมา และเล่นการพนันทุกชนิด 

 11. การพักแรมคืน 
  - เมื่อเดินทางถึงสถานท่ีจัดกิจกรรม ต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อแจ้งกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ 
ในการใช้สถานท่ี และการปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณท่ีจัดกิจกรรมและท่ีพักแรมคืน  

- กรณีท่ีมีการพักค้างคืน ควรจัดท่ีพักแยกชาย/หญิง 
- ให้มีครู อาจารย์ท าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม 
- ไม่อนุญาตให้น าเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ พกพาอาวุธ ส่ิงเสพติด อุปกรณ์ การเล่นพนันเข้า

ไป ในสถานท่ีจัดกิจกรรม/สถานท่ีพักแรมคืน  
- ไม่อนุญาตให้น าของมีค่า จ าพวกเครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน ต่างหู ติดตัวไป เว้นแต่ 

ได้รับอนุญาต (ของมีค่าควรน าฝากครูเวรไว้)  
- ให้มีครูพยาบาล/ผู้ท่ีมีความรู้ในด้านการรักษาพยาบาลดูแลนักเรียน นักศึกษาระหว่างการะ 

ท ากิจกรรม รวมท้ังจัดรถ รับ - ส่ง กรณีมีเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา 
- การจัดกิจกรรมต้องจัดให้เหมาะสมกับระดับช้ันเรียน วัย เพศ และความสามารถของ 

นักเรียน นักศึกษา หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีเส่ียงอันตรายโลดโผนเกินไป และต้องจัดให้มีการทดสอบ ปฏิบัติจริงทุก
ครั้ง โดยครู อาจารย์ที่รับผิดชอบ  

- กรณีท่ีเกิดการพลัดหลง/ออกนอกสถานท่ี หรือค่ายพักแรม โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้แจ้งและ 
ประสานงานกับผู้ดูแลสถานท่ี บุคคลในท้องท่ี หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนค้นหา ติดตาม พร้อมแจ้ง
ให้ผู้ปกครองและผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 



 12. การรายผล 
  - กรณีฉุกเฉินให้รายงานด้วยวาจา และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปแล้ว ให้รายงานเป็นลาย 
ลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง  

- ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ควบคุม จัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร 
สถานศึกษาเมื่อส้ินสุดโครงการ และรายงานต่อหน่วยงานท่ีอนุญาตทราบ 

- ให้ผู้รับประกอบการจัดพนักงานขับรถท่ีมีใบอนุญาตขับรถท่ีถูกต้อง มีความรู้มีความช านาญ 
เส้นทางตามแผนการเดินทาง มีความสุภาพเรียบร้อยและไม่ด่ืมสุรา  

- หากเป็นยานพาหนะอื่น เช่น เรือ รถไฟ เครื่องบินให้ปฏิบัติตามข้อ ๑ - ๔ โดยอนุโลม 

 13. ข้อแนะน าและข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  - ค านึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมคืนเป็นอันดับแรก 
  - ศึกษาสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานท่ีเดินทางไปทัศนศึกษา 
  - ค านึงถึงความเหมาะสม ของอัตราส่วนในการจัดครูต่อนักเรียน นักศึกษา 1 : ๒๕ หรือ    
๑ : ๓๐ ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ถ้ามีนักเรียน นักศึกษาเป็นหญิง ควรมีครูหญิงควบคุมไปด้วย 

- สร้างความตระหนักให้ครูควบคุมมีความรับผิดชอบอย่างสูง  
- การประกันภัย ให้ดูความเช่ือมั่นของบริษัทประกันอย่างละเอียด รอบคอบ  
- รถยนต์ท่ีใช้ในการเดินทาง 

* ถ้าจ านวนนักเรียน นักศึกษา มีจ านวนมากให้ใช้รถบัสคันใหญ่  
* ถ้าจ านวนนักเรียน นักศึกษา มีจ านวนน้อยให้ใช้รถตู้  
* มีการตรวจสอบสภาพรถ มาตรฐานรถ และราคาในการเดินทาง  
* มีสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง และก าหนดเงื่อนไขต่างๆให้ชัดเจน 

  - ควรขอความร่วมมือ/ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน 
- ควรหลีกเล่ียงการเดินทางในช่วงฤดูฝน/งดการเดินทางกลางคืน หรือเทศกาลส าคัญ เพราะ 

อาจท าให้ประสบอุบัติเหตุได้ง่าย และมีจราจรติดขัด 
- ควรก าหนดแผนการจัดทัศนศึกษาประจ าปี/ภาคการศึกษา  
- ควรจัดทัศนศึกษา/เข้าค่ายพักแรม แบบบูรณาการร่วมกันกับกลุ่มสาระต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบรายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ศธ......./..........                                     โรงเรียน............................... 
         วันท่ี..........เดือน...............................พ.ศ. ..................... 

เรื่อง   รายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา................................................. 

อ้างถึง   อ้างถึง หนังสือ ท่ี ศธ............ลงวันท่ี.......เดือน.............พ.ศ. 

  ตามท่ี ข้าพเจ้า ได้รับอนุญาตให้น านักเรียน/นักศึกษา จ านวนคน และครูอาจารย์ ควบคุม.......คน 
โดยมี..............เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ...... ......ณ................จังหวัด.............เริ่มออกเดินทางวันท่ี........เดือน.....    
พ.ศ........ได้ไปตามเส้นทางผ่าน..................โดนพาหนะ และได้กลับถึงสถานศึกษา  วันท่ี.........เดือน..............
พ.ศ........นั้น 

  การพานัก เรียน/นักศึกษาไปครั้ งนี้  เป็นไปด้วยความ ( เรี ยบร้อย/ไม่ เรี ยบร้อยให้ ช้ีแจง                 
โดยละเอียด ........................................................................................................................................................ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                        ขอแสดงความนับถือ 

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

                       ผู้อ านวยการโรงเรียน....................... 

 

 

 

 
 
หน่วยงาน.................... 
โทรศัพท์/ โทรสาร.......................... 

 

(ส าหรับสถานศึกษา) 



แบบรายงานเหตุการณ์การพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
.............................................................................................................................................................................. 
2. วัน/เดือน/ปีท่ีจัดท ากิจกรรม 
.............................................................................................................................................................................. 
3. สถานท่ีจัดกิจกรรม 
.............................................................................................................................................................................. 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
.............................................................................................................................................................................. 
5. ครูผู้ควบคุม 
 1).................................................... 
 2).................................................... 
 3).................................................... 
6. วัน/เดือน/ปีท่ีเกิดเหตุการณ์ ………………………………………………………………………………เวลา.......................น. 
7. เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
8. การแก้ไขปัญหา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
9. ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 

                                             ช่ือ........................................ผู้รายงาน 
                                             (...............................................................) 

                                              ต าแหน่ง......................................... 
                                             วันท่ี..............เดือน...................พ.ศ.............. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. คู่มือข้อปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย ในสถานศึกษา ส านักงานอ านวยการ ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘  
๒. คู่มือแนวการปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องการพา      
นักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดิน
ทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ 30 พฤษภาคม 
๒๕๕๑  
๔. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาพ.ศ. ๒๕62 
๕. มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของ ลูกเสือ 
เนตรนารี และยุวกาชาด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี ๕ มีนาคม 2557 
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