
ขอ้สอบ 
การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้เมื่อใด 

 ก. 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 ข. 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 ค. 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 ง. 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

2. ข้อใดคือ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563     

 ก. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 ข. โรงเรียนเอกชน 

 ค. โรงเรียนเทศบาล 

 ง. ถูกทุกข้อ 

3. ข้อใดคือ หัวหน้าสถานศึกษา 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางการศึกษา 

4. ข้อใด ไม่ถือ เป็นการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

 ก. เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี  

 ข. นำนักเรียนไปชมพิพิธภัณฑ์  

 ค. นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เขาเขียว 

 ง. นำนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ ณ จังหวัดสกลนคร 
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5. การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง 

ก. กรณีที่มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นหญิงไปด้วย ให้มีครูสตรีควบคุมไปด้วย จำนวน 1 คน 

ต่อ นักเรียนไม่เกิน 30 คน 

ข. กรณีที่มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นหญิงไปด้วย ให้มีครูสตรีควบคุมไปด้วย จำนวน 2 คน 

ต่อ นักเรียนไม่เกิน 40 คน 

ค. กรณีที่มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นหญิงไปด้วย ให้มีครูสตรีควบคุมไปด้วย จำนวน 2 คน 

ต่อ นักเรียนไม่เกิน 30 คน 

ง. กรณีที่มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นหญิงไปด้วย ให้มีครูสตรีควบคุมไปด้วยตามความ

เหมาะสม 

6. การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา ตามระเบียบนี้ กำหนดเป็นกี่ประเภท 

 ก. 2 ประเภท 

 ข. 3 ประเภท 

 ค. 4 ประเภท 

 ง. 5 ประเภท 

7. ประเภทของการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ก. พักแรม 

 ข. ไม่พักแรม 

 ค. ไปนอกราชอาณาจักร  

 ง. ข้ามจังหวัด 

8. การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา “ไม่พักแรม” ใครมีอำนาจอนุญาต 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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9. การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา “พักแรม” ใครมีอำนาจอนุญาต 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

10. การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา “ไปนอกราชอาณาจักร” ใครมีอำนาจ

อนุญาต 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

11. การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา ตามระเบียบนี้ กำหนดอัตราส่วน

ระหว่างครูผู้ควบคุมต่อจำนวนนักเรียน ตรงกับข้อใด 

 ก. ครูผู้ควบคุม 1 : นักเรียน ไม่เกิน 20 คน  

 ข. ครูผู้ควบคุม 1 : นักเรียน ไม่เกิน 25 คน  

 ค. ครูผู้ควบคุม 1 : นักเรียน ไม่เกิน 30 คน  

 ง. ครูผู้ควบคุม 1 : นักเรียน ไม่เกิน 40 คน 

12. กรณีการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา โดยใช้รถโดยสาร ข้อใดถูกต้อง 

 ก. สำหรับการใช้รถโดยสารไม่ต่ำกว่า 30 ที่นั่งจำนวน 3 คันขึ้นไป ควรจัดให้มีรถนำขบวน  

 ข. สำหรับการใช้รถโดยสารไม่ต่ำกว่า 30 ที่นั่งจำนวน 3 คันขึ้นไป ให้หัวหน้าสถานศึกษา           

    พิจารณาตามความเหมาะสม 

 ค. สำหรับการใช้รถโดยสารไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่งจำนวน 3 คันขึ้นไป ควรจัดให้มีรถนำขบวน  

 ง. สำหรับการใช้รถโดยสารไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่งจำนวน 3 คันขึ้นไป ให้หัวหน้าสถานศึกษา            

    พิจารณาตามความเหมาะสม 
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13. ครูวิชัย ต้องการพานักเรียน นักศึกษา ไป นอกสถานศึกษา ตามระเบียบนี้   

ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง 

 ก. ส่งโครงการและคำขอนุญาตก่อนวันออกเดินทาง 

 ข. ครู อาจารย์ ผู้ควบคุม ให้ถือว่าไปราชการ ให้ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ 

 ค. เมื่อกลับต้องทำรายงานเสนอต่อผู้สั่งอนุญาตทราบ 

 ง. ถูกทุกข้อ 

14. ข้อใด ไม่ใช่ ผู้มีอำนาจอนุญาต สำหรับสถานศึกษาเอกชน ในการพานักเรียน 

นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 

 ก. หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการพาไปนอกสถานศึกษา  

     ไม่พักแรม 

 ข. ผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม  

 ค. ผู้รับใบอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นผู้มีอำนาจ  

     พิจารณาอนุญาตการพาไปนอกราชอาณาจักร 

 ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการพาไป  

    นอกสถานศึกษาไม่พักแรม 

15. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทให้ปฏิบัติสิ่งใด  

เป็นอันดับแรก 

 ก. ต้องได้รับอนุญาตก่อนเดินทาง 

 ข. ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะเดินทาง 

 ค. ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรม 

 ง. ในการเดินทางให้พิจารณาขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ค 11 ค

2 ง 12 ค

3 ก 13 ง

4 ง 14 ง

5 ง 15 ค

6 ข

7 ง

8 ก

9 ข

10 ค

เฉลยข้อสอบ การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา


