๑
แนวทางการขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ของโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล แบงออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้
๑. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไมคางคืน
โรงเรียนดําเนินการดังนี้
๑.๑ ขออนุญาตผูบังคับบัญชาตามแบบฟอรมทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพา
นักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๑.๒ จัดทําแบบขออนุญาตผูปกครองใหแกนักเรียนที่จะพาไปนอกสถานศึกษาตามแบบฟอรม
ท ายระเบี ย บกระทรวงศึ กษาธิ การว า ด ว ยการพานั ก เรี ย นและนั กศึ กษาไปนอกสถานศึ กษา พ.ศ.
๒๕๔๘
1.3 ใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูพิจารณาและอนุญาตใหพานักเรียนและนักศึกษาไป
นอกสถานศึกษา
๒. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาคางคืน
โรงเรียนดําเนินการดังนี้
๒.๑ ขออนุญาตผูบังคับบัญชาตามแบบฟอรมทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพา
นักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๒.๒ จัดทําแบบขออนุญาตผูปกครองใหแกนักเรียนที่จะพาไปนอกสถานศึกษาตาม
แบบฟอรมทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
๒.๓ จัดทําหนังสือขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ไมนอยกวา ๑๕ วันกอนวัน
เดินทาง) หากมีเหตุสุดวิสัยที่จะตองยื่นเรื่องโดยกระชั้นชิดใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนเปนราย ๆ ไป สงมายัง
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
๒.๓.๑ โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดที่ควรกําหนดในโครงการ ดังนี้
- ชื่อโครงการ
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค
- เปาหมาย
- ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ระยะเวลา สถานที่ดําเนินการ (ตองปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ)
- แผนการดําเนินงาน
- กิจกรรม
- งบประมาณ
- ผูรับผิดชอบโครงการ/หนวยงานที่รับผิดชอบ
- ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ลักษณะโครงการ (ใหม/ตอเนื่อง)

๒.๓.๒ คําสั่งแตงตั้งครูผูควบคุมนักเรียน
๒.๓.๓ รายชื่อนักเรียนที่พาไปนอกสถานศึกษาและครูผูควบคุม
๒.๓.๔ สําเนาใบประกันอุบัติเหตุ

๒
๒.๓.๕ แบบขออนุญาตผูบังคับบัญชา (ตามระเบียบ)
๒.๓.๖ ตารางกิจกรรมประจําวัน
๒.๓.๗ ใบตอบรับของผูปกครอง
๒.๓.๘ แผนที่การเดินทาง และรายละเอียดของสถานที่ที่จะเดินทางไป
๒.๔ เมื่อกลับมาแลว ใหรายงานผลมายังสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล (โดยใชแบบ
รายงานผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘)
๓. การพานักเรียนไปนอกราชอาณาจักร
ดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ โรงเรียนขออนุญาตผูบังคับบัญชาตามแบบฟอรมทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๒ โรงเรียนจัดทําแบบขออนุญาตผูปกครองใหแกนักเรียนที่จะพาไปนอกสถานศึกษาตาม
แบบฟอรมทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานั กเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๓ โรงเรียนจัดทําหนังสือขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (สงลวงหนา ๑ เดือน
กอนวันเดินทาง) หากมีเหตุสุดวิสัยที่จะตองยื่นเรื่องโดยกระชั้นชิดใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนเปนราย ๆ ไป
พรอมแนบเอกสารประกอบ เชนเดียวกับการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแบบคางคืน
เสนอผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
3.4 สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเสนอขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัดสตูล
๓.๔ เมื่อโรงเรียนนํานักเรียนกลับมาแลว ใหรายงานผลมายังสํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล เพื่อจะรายงานใหผูสั่งอนุญาตทราบ (โดยใชแบบรายงานผลตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘)
หมายเหตุ ไดมีคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 110/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม
2559 เรื่องมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดและผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปฏิบัติราชการแทน

๓
บทบาทของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ในการอนุญาตใหโรงเรียนนํานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
กรณีการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาคางคืน
๑. รับหนังสือคํารองขออนุญาตนํานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบคําขอ ไดแก
2.๑ หนังสือนําสงจากโรงเรียน
2.๒ โครงการฯ
2.๓ คําสั่งแตงตั้งครูผูควบคุม
2.๔ รายชื่อครูผูควบคุม
2.๕ รายชื่อนักเรียน
2.๖ ตารางกิจกรรม/กําหนดการ
2.๗ สําเนาใบประกันอุบัติเหตุ
2.๘ แผนที่การเดินทาง
2.๙ หนังสือขออนุญาตผูปกครองพรอมแบบตอบรับจากผูปกครอง
(ฟอรมตามระเบียบ)
2.10แบบขออนุญาตผูบังคับบัญชา (ฟอรมตามระเบียบ)
3. เสนอผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลพิจารณาลงนามอนุญาต
4. สงหนังสืออนุญาตไปยังโรงเรียน
กรณีการพานักเรียนไปนอกราชอาณาจักร
๑. รับหนังสือคํารองขออนุญาตนํานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบคําขอ ไดแก
2.๑ หนังสือนําสงจากโรงเรียน
2.๒ โครงการฯ
2.๓ คําสั่งแตงตั้งครูผูควบคุม
2.๔ รายชื่อครูผูควบคุม
2.๕ รายชื่อนักเรียน
2.๖ ตารางกิจกรรม/กําหนดการ
2.๗ สําเนาใบประกันอุบัติเหตุ
2.๘ แผนที่การเดินทาง
2.๙ หนังสือขออนุญาตผูปกครองพรอมแบบตอบรับจากผูปกครอง
(ฟอรมตามระเบียบ)
2.10แบบขออนุญาตผูบังคับบัญชา (ฟอรมตามระเบียบ)

๔
3. เสนอผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลพิจารณาลงนามบันทึกขอความ
เสนอผูวาราชการจังหวัดสตูล
4. รอหนังสือตอบกลับจากผูวาราชการจังหวัดสตูล จากนั้นแจงโรงเรียน

๕

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
................................................
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไวดังตอนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไป
นอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๙
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“นักเรียนและนักศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งกําลังรับการศึกษาในสถานศึกษา
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และให
หมายความรวมถึงสถานศึกษาที่อยูในกํากับดูแล หรืออยูในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการดวย
“หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ อธิการบดี
หรือหัวหนาสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคใน
การจัดการศึกษา
“การพานั กเรี ย นและนั กศึ กษาไปนอกสถานศึ กษา” หมายความว า การที่ ครู
อาจารย หรื อหั ว หน าสถานศึ กษาพานั กเรี ย นและนั กศึ กษาไปทํ ากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนนอก
สถานศึกษาตั้งแตสองคนขึ้นไป ซึ่งอาจไปเวลาเปดทําการสอนหรือไมก็ได แตไมรวมถึงการเดินทางไกล
และการเขาคายพักแรมของลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี และการไปนอกสถานที่ตามคําสั่งในทาง
ราชการ
ขอ ๕ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาจําแนกเปน ๓ ประเภท คือ
(๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไมคางคืน
(๒) การพาไปนอกสถานศึกษาคางคืน
(๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร
ขอ ๖ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ตองไดรับอนุญาตกอน โดยขออนุญาตตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(๒) ใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูควบคุม และจะตองมีครู
เปนผูชวยผูควบคุมดูแลในการเดินทาง โดยครูหนึ่งคนตอนักเรียนหรือนักศึกษาไมเกิน ๓๐ คน
ถานักเรียนและนักศึกษาเปนหญิงไปดวย ใหมีครูหญิงควบคุมไปดวยตามเหมาะสม

๖
(๓) ผูควบคุมและผูชวยผูควบคุม ตองดําเนินการใหนักเรียนและนักศึกษาอยูใน
ระเบียบวินัยเพื่อใหการเดินทางเปนไปดวยความเรียบรอยและปลอดภัย
(๔) หามผูควบคุม ผูชวยผูควบคุมเสพหรือชักชวนใหพนักงานขับรถหรือผูขับเรือ
เสพสุราหรือของมึนเมาขณะเดินทาง
(๕) ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเลือกเสนทางที่จะเดินทาง เลือกยานพาหนะที่
อยูในสภาพมั่นคง แข็งแรงในการเดินทาง รวมถึงใหพิจารณาเลือกพนักงานขับรถหรือผูขับเรือที่มี
ความรู ความชํานาญดวย
(๖) ในการเดินทางใหพิจารณาขอความรวมมือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอ
คํ า แนะนํ า หรื อ ขอความร ว มมื อ อื่ น ๆ เท า ที่ จํ า เป น รวมถึ ง จั ด ให มี ป า ยข อ ความแสดงให เ ห็ น ว า
ยานพาหนะนั้นบรรทุกนักเรียนและนักศึกษา
(๗) ใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูพิจารณาและอนุญาตใหพานักเรียนและนักศึกษาไป
นอกสถานศึกษาตามขอ ๕ (๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูไดรั บมอบหมายหรือ
ผูมีอํานาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแลวแตกรณี เปนผูพิจารณาและอนุญาตตามขอ ๕ (๒)
และหัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาและอนุญาตตามขอ ๕ (๓)
ขอ ๘ ใหสงคําขออนุญาตพรอมโครงการที่จะไปนอกสถานศึกษา ไปใหผูมีอํานาจ
พิจารณากอนวันออกเดินทาง เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงออกเดินทางได
ขอ ๙ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาใหเปนความสมัครใจเพื่อไป
ทํากิจกรรมการเรียนการสอน หรือทัศนศึกษา มิใชพาไปเพื่อทดสอบสมรรถภาพหรือจัดกิจกรรมอื่นๆ
เพื่อเปนการวัดผลใหคะแนน
ขอ ๑๐ เมื่อพานักเรียนและนักศึกษากลับจากการพาไปนอกสถานศึกษาแลว ให
รายงานใหผูสั่งอนุญาตทราบ
ขอ ๑๑ ใหถือวาครู อาจารย หรือผูควบคุมนักเรียนและนักศึกษา ไปปฏิบัติหนาที่
ราชการและใหเบิกคาใชจายในการเดินทางได
ขอ ๑๒ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายจาตุรนต ฉายแสง)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๗
แบบขออนุญาตผูบังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา............................................
(วัน เดือน ป).......................................................
เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เรียน.........................................................................
ขาพเจาขออนุญาตนํานักเรียน/นักศึกษา มีจํานวน..................คน และครู/อาจารย
ควบคุม...........คน โดยมี...................................................เปนผูควบคุมไปเพื่อ...................................
ณ..........................................................จังหวัด..............................เริ่มออกเดินทางวันที่.................
เดือน........................พ.ศ..............เวลา...............น. และจะไปตามเสนทางผาน..................................
...............................................................................โดยพาหนะ..............................................................
จะพักคางที.่ .........................................................และกลับถึงสถานศึกษา วันที่................................
เดือน…………………………………พ.ศ.............................คาใชจายทั้งสิ้น จํานวน............................บาท
การไปครั้งนี้ไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษาแลว
ขอแสดงความนับถือ
(.................................................)
ตําแหนง.............................................

๘
แบบขออนุญาตผูปกครองพานักเรียน/นักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา............................................
(วัน เดือน ป).......................................................
เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เรียน.........................................................................
ดวย (ชื่อสถานศึกษา)...............................................มีความประสงคจะขออนุญาตนํา
(ชื่อนักเรียน/นักศึกษา) ........................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา ในการไปครั้งนี้มีนักเรียน
นั ก ศึ ก ษ า จํ า น ว น . . . . . . . . . . . . . . . . . . ค น มี ค รู / อ า จ า ร ย ค ว บ คุ ม . . . . . . . . . . . ค น โ ด ย มี
...................................................เป น ผู ค วบคุ ม ไปเพื่ อ ...................................
ณ..........................................................จังหวัด..............................เริ่มออกเดินทางวันที่.................
เดือน........................พ.ศ..............เวลา...............น. และจะไปตามเสนทางผาน..................................
...............................................................................โดยพาหนะ..............................................................
จะพักคางที.่ .........................................................และกลับถึงสถานศึกษา วันที่................................
เดือน…………………………………พ.ศ.............................คาใชจายทั้งสิ้น จํานวน............................บาท
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตนํา (ชื่อนักเรียน/นักศึกษา) ...............................................
ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้
ขอแสดงความนับถือ
(.................................................)
ตําแหนง.............................................

โปรดกรอกแบบขางลางนี้แลวสงกลับคืนสถานศึกษา
ขาพเจา.............................................................ผูปกครองของ.................................................
 อนุญาต  ไมอนุญาต ให.....................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง

๙
แบบรายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา............................................
(วัน เดือน ป).......................................................
เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เรียน.........................................................................
ตามที่ขาพเจาไดรับอนุญาตใหนํานักเรียน/นักศึกษา มีจํานวน..................คน และ
มีครู/ อาจารย ควบคุม ...........คน โดยมี. ..................................................เปน ผู ควบคุ มไปเพื่ อ
................................... ณ..........................................................จังหวัด..............................โดยเริ่มออก
เดินทางวันที่.................เดือน........................พ.ศ..............เวลา...............น. ไดไปตามเสนทางผาน
.................................. ...............................โดยพาหนะ......................................................................
และไดกลับถึงสถานศึกษา วันที.่ ...............................เดือน…………………………………พ.ศ. นั้น
การพานักเรียน/นักศึกษาไปครั้งนี้ เปนไปดวยความ...................................................
(เรียบร อย หรื อไมเรีย บรอย ใหชี้แจงโดยละเอียด)……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอแสดงความนับถือ
(.................................................)
ตําแหนง.............................................

เอกสารประกอบการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
กรณีคางคืน และไปนอกราชอาณาจักร
๑. หนังสือนําสงจากโรงเรียน
๒. โครงการฯ
๓. คําสั่งแตงตั้งครูผูควบคุม
๔. รายชื่อครูผูควบคุม
๕. รายชื่อนักเรียน
๖. ตารางกิจกรรม/กําหนดการ
๗. สําเนาใบประกันอุบัติเหตุ
๘. แผนที่การเดินทาง
๙. หนังสือขออนุญาตผูปกครองพรอมแบบตอบรับจากผูปกครอง (ฟอรมตามระเบียบ)
10.แบบขออนุญาตผูบังคับบัญชา (ฟอรมตามระเบียบ)
หมายเหตุ 1. กรณีคางคืน สงลวงหนากอนเดินทาง 15 วัน
2. กรณีไปนอกราชอาณาจักร สงลวงหนากอนเดินทาง 30 วัน
3. หากมีเหตุสุดวิสัยที่จะตองยื่นกระชั้นชิดใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนเปนรายๆไป

เอกสารประกอบการขออนุญาตพานักเรียนเขาคายพักแรม
๑. หนังสือนําสงจากโรงเรียน
๒. โครงการฯ
๓. คําสั่งแตงตั้งครูผูควบคุม
๔. รายชื่อครูผูควบคุม
๕. รายชื่อนักเรียน
๖. ตารางกิจกรรม/กําหนดการ
๗. สําเนาใบประกันอุบัติเหตุ
๘. แผนที่การเดินทาง
๙. หนังสือขออนุญาตผูปกครองพรอมแบบตอบรับจากผูปกครอง (ฟอรมตามระเบียบ)
10.แบบขออนุญาตผูบังคับบัญชา (ฟอรมตามระเบียบ)
หมายเหตุ สงเอกสารลวงหนากอนเดินทาง 15 วัน หากมีเหตุสุดวิสัยที่จะตองยื่นกระชั้นชิดใหชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนเปนรายๆ ไป

