แนวปฏิบตั ิการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
…………………………..
เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร ได้ถือปฏิบัติ
ถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรพำนักเรียน และนักศึกษำ ไปนอกสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘
และประกำศ กระทรวงศึก ษำธิก ำร เรื่อ ง มำตรกำรในกำรพำนัก เรีย น และนัก ศึก ษำ ไปนอกสถำนศึกษำ
และเดินทำงไกล เข้ำพักแรมของลูกเสือ เนตรนำรีและยุวกำชำด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรสำคร ขอแจ้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เกี่ยวข้องในกำรขออนุญำตพำนักเรียนไปนอก
สถำนศึกษำได้ทรำบ และถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแบบไม่พักค้างคืน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน เป็นผู้พิจำรณำและอนุญำตให้นักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ
๒. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแบบค้างคืน
๒.๑ โรงเรียนยื่นแบบขออนุญำตพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องไปยัง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร ก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน โดยผู้ ผู้อำนวยกำร
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำประถมศึ กษำสมุ ทรสำคร เป็นผู้ พิจำรณำและอนุญ ำตให้ พ ำนัก เรียนไปนอก
สถำนศึกษำ หำกมีเหตุสุดวิสัยที่จะต้องยื่นเรื่องโดยกระชั้ นชิด ให้ชี้แจงเหตุผลควำมจำเป็นเป็นรำยๆไป ทั้งนี้
ให้แนบเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1.1 หนังสืออนุญำต โดยทำตำมแบบขออนุญำตผู้บังคับบัญชำพำนักเรียน ไปนอก
สถำนศึกษำ (เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร)
2.1.2 โครงกำรที่จะพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ
2.1.3 กำหนดกำรเดินทำง/ตำรำงกิจกรรมประจำวัน
2.1.4 แผนที่กำรเดินทำงแผนที่สังเขป และรำยละเอียดของสถำนที่ที่จะเดินทำงไปนอก
สถำนศึกษำ
2.1.5 รำยชื่อนักเรียนที่พำไปนอกสถำนศึกษำ และรำยชื่อครูผู้ควบคุม
2.1.6 สำเนำเอกสำรกำรทำประกันภัย และประกันชีวิต ให้กับนักเรียนและครูผู้ควบคุม
2.1.7 เอกสำรกำรขออนุญำตผู้ปกครอง/ใบตอบรับผู้ปกครอง
สาหรับเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ให้จัดเก็บไว้ที่โรงเรียน
1. เอกสำรกำรจัดจ้ำง ได้แก่
- เอกสำรกำรขออนุญำตผู้ปกครอง/ใบตอบรับของผู้ปกครอง
- สำเนำใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ของพนักงำนขับรถรับจ้ำง ตำมประเภทของรถ
- สำเนำทะเบียนบ้ำนของพนักงำนขับรถรับจ้ำง
๒. เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
๒.๒ โรงเรียนต้องได้รับใบอนุญำตจำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรสำครก่อน จึงจะออกเดินทำงได้ เมื่อโรงเรียนพำนักเรียนกลับจำกกำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำแล้ว
ให้รำยงำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครทรำบ ตำมแบบรำยงำนผลกำรพำนักเรียน
ไปนอกสถำนศึกษำ พร้อมภำพถ่ำยประกอบ
๒.๓ ให้ผู้อำนวยกำรโรงเรียน หรือผู้ได้รับมอบหมำยเป็นผู้ควบคุม และจะต้องมีครูเป็นผูช้ ่วย
ผู้ควบคุมดูแลในกำรเดินทำง โดยมีครู ๑ คน ต่อนักเรียนไม่เกิน ๒๕ – ๓๐ คน ถ้ำมีนักเรียนหญิง ควรมีครูหญิง
ควบคุมไปด้วยตำมควำมเหมำะสม
/๒.๔ ผู้ควบคุม…

-2๒.๔ ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุม ต้องดำเนินกำรให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย เพื่อให้กำรเดินทำง
เป็น ไปด้วยควำมเรีย บร้อยและปลอดภัย และควรมีเครื่องมือสื่อสำร และหมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรประสำนงำนทุกระยะ
๒.๕ ห้ำมผู้ควบคุม ผู้ช่วยผู้ควบคุมเสพหรือชักชวนให้พนักงำนขับรถหรือผู้ขับเรือ เสพสุรำ หรือ
ของมึนเมำขณะเดินทำง
๒.๖ ให้ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิจำรณำเลื อกเส้นทำงที่จะเดินทำง เลือกยำนพำหนะที่อยู่ ใน
สภำพมั่นคงแข็งแรงในกำรเดินทำง รวมถึงจัดให้มีป้ำยข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำยำนพำหนะนั้นบรรทุกนักเรียน
๒.๗ โรงเรียนต้องจัดอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้น ประจำรถ หรือยำนพำหนะ หรือที่พักแรม
และดู แ ลนั ก เรี ย นที่ มี โ รคประจำตั ว เป็ น พิ เ ศษ รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ค รู พ ยำบำล หรื อ ผู้ ที่ มี ค วำมรู้ ใ นด้ ำ น
กำรรักษำพยำบำล ดูแลนักเรียนระหว่ำงกระทำกิจกรรม รวมทั้งจัดรถรับ – ส่ง กรณีมีเหตุฉุกเฉินตลอดเวลำ
๒.๘ กำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำให้เป็นควำมสมัครใจ เพื่อไปทำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
หรือทัศนศึกษำ มิใช่พำไปเพื่อทดสอบสมรรถภำพหรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็นกำรวัดผลให้คะแนน
๒.๙ ห้ำมมิให้มีกำรเสพสุรำ สิ่งเสพติด ของมึนเมำ และเล่นกำรพนันทุกชนิด
๒.๑๐ เมื่อ เดิน ทำงถึงสถำนที่จัดกิจกรรม ต้อ งจัดให้มีกำรปฐมนิเทศ เพื่อ ชี้แจงกฎระเบียบ
ข้อปฏิบัติตน ขณะอยู่ในบริเวณที่จัดกิจกรรมและที่พักแรมค้ำงคืน
๒.๑๑ กำรจัดที่พัก ต้องจัดที่พักแยกชำยและหญิง โดยมีผู้ควบคุมดูแล
๒.๑๒ จัดให้มีครูทำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตลอดช่วงเวลำจัดกิจกรรม
๒.๑๓ กำรจัด กิจ กรรมต้อ งจัด ให้เ หมำะสมกับ ระดับ ชั้น เรีย น วัย เพศ และควำมสำมำรถ
ของนักเรียน หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรำยโลดโผนเกินไป และให้กำรทดสอบปฏิบัติก่อนฝึกปฏิบัติจริงทุกครั้ง
โดยมีครูที่รับผดชอบดูแล
๒.๑๔ กรณีที่เกิดกำรพลัด หรือออกนอกสถำนที่ หรือค่ำยพักแรม โดยไม่ทรำบสำเหตุ ให้แจ้ง
และประสำนงำนกับผู้ดูแลสถำนที่ บุคคลในท้องถิ่น หรือเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวำงแผนค้นหำ ติดตำม พร้อม
แจ้งผู้ปกครอง และผู้บังคับบัญชำทรำบโดยทันที
๒.๑๕ จัดทำแผนที่เส้นทำงกำรเดินทำง และแผนผังแสดงที่ตั้งของสถำนที่ ไปทัศนศึกษำหรือ
สถำนที่พักแรม เพื่อตรวจสอบ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนฯ และช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
๒.๑๖ กำรเดินทำงไกล และกำรเข้ำค่ำยพักแรมของลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำด ต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรพำนักเรียน และนัก ศึกษำ ไปนอกสถำนที่ พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยอนุโลม และต้องเป็นไปตำมกฎ ข้อบังคับ ประกำศ และคำสั่งของกำรเข้ำค่ำยพักแรมของลูกเสือ เนตรนำรี
ยุวกำชำด นั้นๆ โดย กำหนดให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด เป็นผู้รับผิดชอบในกำรทำกิจกรรม
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในหลักสูตรเท่ำนั้น
๒.๑๗ ให้โรงเรียนปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรพำนักเรียน และนักศึกษำ
ไปนอกสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรกำรในกำรพำนักเรียน และ
นักศึกษำ ไปนอกสถำนศึกษำ และเดินทำงไกลเข้ำค่ำยพักแรมของลูกเสือ เนตรนำรี อย่ำงเคร่งครัด โดยคำนึงถึง
ควำมปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ สร้ำงควำมตระหนักให้ครูผู้ควบคุม มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่สูง
๓. กำรพำนั ก เรี ย นไปนอกรำชอำณำจั ก ร โรงเรี ย นยื่ น แบบขออนุ ญ ำตพำนั ก เรี ย นไปนอก
รำชอำณำจักรพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องไปยัง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำครก่อนเดินทำง
ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน โดยแนบหลักฐำนประกอบให้ครบถ้วน
………………………………………………….

