
สรปุ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน  

และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

❖ ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  

❖ เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอก

สถานศึกษา พ.ศ. 2562 และ 

❖ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถาน

ศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

๏ ผลบังคับใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

๏ วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 

❖ นักเรียนและนักศึกษา 

๏ บุคคล ซึ่งกำลังรับการศึกษาในสถานศึกษา 

❖ สถานศึกษา 

๏ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และให้หมายความรวมถึง สถาน

ศึกษาที่อยู่ในกำกับดูแล หรืออยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการด้วย 

❖ หัวหน้าสถานศึกษา 

๏ ผู้อำนวยการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน

ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

❖ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

  การที่หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมาย พานักเรียนและ

นักศึกษาไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษา ซึ่งอาจไปเวลาเปิดทำการสอนหรือไม่

ก็ได้ หรือไปทำกิจกรรมการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุว

กาชาด แต่ไม่รวมถึงการไปนอกสถานที่ตามคำสั่งในทางราชการ 
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❖ สาระสำคัญ คือ การปรับปรุงระเบียบให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยการพา

นักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จำแนกเป็น 3 ประเภท คือ  

1) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม  

2) การพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม  

3) การพาไปนอกราชอาณาจักร 

❖ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมเป็นอันดับแรก 

(2) ต้องได้รับอนุญาตก่อน โดยขออนุญาตตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ 

(3) ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา จำนวน 1 คน 

เป็นผู้ควบคุม และจะต้องมีครูหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา  

จำนวน 1 คน ต่อ นักเรียนไม่เกิน 30 คน เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุม 

๏ กรณีที่มี นร. และ นศ. เป็นหญิงไปด้วย ให้มีครูสตรีควบคุมไปด้วยตามความ

เหมาะสม 

(4) ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะเดินทาง ยานพาหนะที่จะใช้ใน

การเดินทาง ซึ่งต้องอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง รวมถึง พนักงานขับรถหรือควบคุมยาน

พาหนะที่มีความรู้ ความชำนาญด้วย 

(5) ในการเดินทางให้พิจารณาขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคำ

แนะนำหรือขอความร่วมมืออื่น ๆ เท่าที่จำเป็น รวมถึง จัดให้มีป้ายข้อความที่ระบุโครงการ 

กิจกรรม และสถานศึกษาแสดงให้เห็นเด่นชัดที่ด้านข้างรถ และมีหมายเลขกำกับติดที่ด้าน

หน้าและด้านหลังรถ ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน 

๏ กรณีการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา โดยใช้รถโดยสารไม่ต่ำกว่า 

40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ขึ้นไป ควรจัดให้มีรถนำขบวน สำหรับการใช้รถโดยสารต่ำกว่า 

40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ขึ้นไป ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม 

(6) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำรถหรือยานพาหนะ และดูแลนักเรียน 

และนักศึกษาที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ 

(7) เพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของนักเรียนและนักศึกษา ใน

การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจัดให้มีการประกันภัยการ

เดินทางนักเรียนและนักศึกษา เว้นแต่ สถานศึกษาได้จัดให้มีการประกันภัยที่คุ้มครองกรณี

ดังกล่าวแก่นักเรียนและนักศึกษาอยู่ก่อนแล้ว 
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๏ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียนและนักศึกษา โดยความยินยอมของผู้

ปกครอง และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมเป็นอันดับแรก 

❖ ผู้มีอำนาจอนุญาต 

๏ หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการพาไปนอกสถานศึกษา 

ไม่พักแรม 

๏ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน

เอกชน ผู้มีอำนาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง หรือผู้ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี  

เป็นผู้อนุญาตพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม 

๏ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้อนุญาตพาไปนอกราชอาณาจักร 

❖ ผู้มีอำนาจอนุญาต สำหรับสถานศึกษาเอกชน ประเภทโรงเรียน   

ในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 

๏ หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พัก

แรม 

๏ ผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม 

๏ ผู้รับใบอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นผู้มี

อำนาจพิจารณาอนุญาตการพาไปนอกราชอาณาจักร 

❖ ให้ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุม มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1) ให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย 

  (2) ไม่เสพสุรา สิ่งเสพติด ของมึนเมาหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และ

เล่นการพนันทุกชนิด 

  (3) จัดให้มีช่องทางหรือระบบการติดต่อสื่อสาร/หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประสานงานทุกระยะ 

  (4) ดูแล นร./นศ. ให้ได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการเดิน

ทาง/เกิดอุบัติเหตุ จะต้องให้ความช่วยเหลือ 

  (5) เมื่อมีกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตราย...นร./นศ. ให้ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้

ควบคุม ดูแล นร./นศ. รายงานต่อหัวหน้าสถานศึกษาโดยเร็ว และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่าน

พ้นไป ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง 
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❖ ผู้ควบคุมและผู้ช่วยควบคุมต้องกำกับให้พนักงานขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ควบคุม...เป็นตามลำดับหมายเลข ตามเส้นทางที่กำหนดในแผนการเดินทาง ทั้งนี้ การ

ใช้ความเร็วของรถหรือยานพาหนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรอย่างเคร่งครัด 

(2) ตรวจสอบสภาพรถหรือยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่สภาพดี และพร้อมที่จะ

ใช้การได้ตลอดเวลา 

(3) ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ

ในลักษณะประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

(4) ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถหรือควบคุมยานพานะ เว้นแต่ การใช้อุปกรณ์

เสริมสำหรับการสนทนา โดยพนักงานขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ ไม่ต้องถือหรือจับ

โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น 

(5) ไม่ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะในขณะที่มีอาการมึนเมาหรือเสพสุราหรือวัตถุที่ออก

ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทระหว่างการขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ 

❖ การพา นร. และ นศ. ไปนอกสถานศึกษาพักแรมให้ผู้ควบคุมปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) เมื่อเดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรมต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อแจ้งกฎระเบียบ 

ข้อปฏิบัติในการใช้สถานที่ และการปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณที่จัดกิจกรรม และ       

ที่พักแรม 

(2) ที่พัก แยก ชาย - หญิง ให้เป็นส่วนสัด 

(3) จัดระบบดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม 

(4) จัดเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล ระหว่างกระทำกิจกรรม รวมทั้ง รถรับ - ส่ง 

กรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

 กรณีเหตุฉุกเฉินให้รีบรายงานด้วยวาจาต่อผู้อนุญาตโดยด่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไป

ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปให้รายงานเป็นลายลักษณ์

อักษร อีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว 

❖ เมื่อกลับจากการพา นร. และนศ. ไปนอกสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้รายงาน   

ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบ 

❖ ให้ถือว่า ครู อาจารย์ ผู้ควบคุมหรือผู้ช่วยผู้ควบคุม เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ

ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบของทางราชการ 

❖ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
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