
 
 
 
 
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 

 

โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ให้มีคุณภาพบุคคลสําคัญท่ีจะทําให้การดําเนินงานตามภารกิจสําเร็จตามภารกิจ ดังกล่าว คือ       
ครูและบุคคลกรทางการศึกษา เพราะคนเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุดในปัจจัยการบริหารจากเหตุผล 
ดังกล่าว  จึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

 

1. จัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่าง 
    ไม่เป็นธรรม คํานึงถึงระบบคุณธรรม โดย 

1.1 การรับบุคคลเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลทางการศึกษาและแต่งตั้งให้ 
ดํารง ตําแหน่งต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและ
ประโยชน์ของ ทางราชการ 

1.2 การบริหารงานบุคคล ต้องคํานึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพขององค์กร ลักษณะงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มีความเป็นกลางทางการเมือง 

1.3 พิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหน่งและการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการครู 
และบุคคลกรทางการศึกษา ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และ
ความประพฤติ 

1.4 การดําเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
ตลอดจนป้องกัน การกระทําผิดวินัยและเสริมสร้างพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลการทาง
การศึกษาให้เป็นผู้มวีินัย 
2. เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ ์
3. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและกํากับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาปฏิบัติ
ราชการตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูให้เป็นข้าราชการท่ีดี มี เกียรติและมีศักดิ์ศรีความ
เป็นข้าราชการท่ีดี โดยมุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติและเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองต่อไปนี้ 

4.1 การยึดมั่นและยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง 
4.2 ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
4.3 การปฏิบัติหน้าท่ีหรือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
4.4 การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
4.5 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 



การลาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม  มี  ๑๑  ประเภท  คือ 
๑.  การลาป่วย 
๒.  การลาคลอดบุตร 
๓.  การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
๔.  การลากิจส่วนตัว 
๕.  การลาพักผ่อน 
๖.  การลาอุปสมบทหรือการไปประกอบพิธีฮัจย ์
๗.  การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
๘.  การลาไปศึกษา ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 
๙.   การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
๑๐. การลาติดตามคู่สมรส 
๑๑. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 
1. ลาป่วย 
       การลาป่วย  หมายความว่า  เป็นการลาหยุดเพื่อรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วยหลักเกณฑ์การลา 
           –   ลาป่วยติดต่อกันต้ังแต่สามสิบวันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ 
          –   การลาป่วยไม่ถึงสามสิบวัน ไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอ านาจอนุญาต
เห็นสมควรจะส่ังให้มีใบรับรองแพทย์ หรือส่ังให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
          –   มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาป่วยปีหนึ่งได้  ๖๐ – ๑๒๐ วัน 
การเสนอหรือจัดส่งใบลา 
         –  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
         – ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันท่ีลาก็ได้ ยกเว้นในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวัน
แรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
         – กรณีป่วยจนไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้  จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้  แต่เมื่อสามารถลงช่ือได้แล้วต้อง
เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
         – การลาป่วย แม้จะมีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลาป่วยอยู่นั้น ผู้มีอ านาจอนุญาตก็ไม่สามารถ
เรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้ ท้ังนี้เพราะการลาป่วยเป็นเรื่องจ าเป็น 
2. การลาคลอดบุตร  

ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ ลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา ในส่วนของ
เงินวิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน  
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  

ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ครั้งหนึ่งไม่เกนิ ๑๕ วันท าการ และหากลาภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันท่ีภริยาคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ หากลาเมื่อพ้น ๓๐ วันนับแต่วันท่ี
ภริยาคลอดบุตร ไม่ให้ ได้รับเงินเดือนระหว่างลา ในส่วนของเงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างพิจารณาก าหนด
รายละเอียด เนื่องจากเป็นประเภทการลาท่ีก าหนดขึ้นใหม่ 

 



3. ลากิจส่วนตัว 
          การลากิจส่วนตัว หมายความว่า เป็นการลาหยุดเพื่อท าธุระ  เช่น ลาหยุดเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นต้น 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ครั้งหนึ่งไม่เกนิ ๓๐ วัน อนุญาตได้ครั้งหนึง่ไม่เกนิ ๔๕ วัน  ปีหนึ่งลาโดย
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๔๕ วันท าการ แต่ในปีท่ีเริ่มรับราชการ ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้
ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ  
การลากิจส่วนตัวอาจแยกได้  ดังนี ้

(๑)  การลากิจส่วนตัว  (ด้วยเหตุอื่น) 
(๒)  การลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร 

หลักเกณฑ์การลากิจส่วนตัวด้วยเหตุอื่น 
–    มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา เมื่อมีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลากิจส่วนตัวอยู่นั้น 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานก็ได้ 
หลักเกณฑ์การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร 

–  ข้าราชการท่ีได้ลาคลอดบุตร ๙๐ วัน (นับวันหยุดราชการรวมด้วย)  โดยได้รับเงินเดือนแล้ว  มีสิทธิ              
ลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่เกิน ๑๕๐ วันท าการ  โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา 

–  ระหว่างลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร แม้จะมีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลาอยู่นั้นผู้มีอ านาจ
อนุญาตก็ไม่สามารถเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้ 
การเสนอหรือจัดส่งใบลา   

–    ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
–   ต้องได้รับอนญุาตก่อนจึงหยุดราชการได้ เว้นแต่ มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ 
-    ให้จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้วลาหยุดไปก่อนได้  แต่จะต้องช้ีแจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจ

อนุญาตทราบโดยเร็ว หรือมีเหตุพิเศษ ท่ีไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหยุดได้ เมื่อหยุดไปแล้ว ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตทราบทันทีในวัน
แรกที่มาปฏิบัติราชการ 
อ านาจการอนุญาตการลา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ลาป่วย ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๖๐ วันท าการ  ลากิจส่วนตัว ครั้งหนึ่งไม่เกิน  
๓๐ วันท าการ  นอกเหนือจากนี้เป็นอ านาจ ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เกณฑ์การลาบ่อยคร้ัง ปฎิบัติงานในโรงเรียน ลาเกิน ๖ คร้ัง  
เกณฑ์การมาสายเนื่องๆ  ปฎิบัติงานในโรงเรียน สายเกิน ๘ คร้ัง 

ข้อพึงระวัง 
ลาเกิน(ลาบ่อยครั้ง)จ านวนครั้งท่ีก าหนด ไม่ได้เล่ือนขั้นเงินเดือน 
เว้นแต่ถ้าวันลาไม่เกิน ๑๕ วันและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นอาจผ่อนผันให้เล่ือนขั้นเงินเดือนได้ 
มาท างานสายเนื่องๆ ไม่ได้เล่ือนขั้นเงินเดือน 
ลาป่วย + ลากิจส่วนตัว เกินกว่า ๒๓ วันท าการ ไม่ได้เล่ือนขั้นเงินเดือน 
 
 
 
 



5.  การลาพักผ่อน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ ลาได้ปีละ ๑๐ วันท าการ หากมิได้ลาหรือลาไม่ครบ ให้สะสมรวม

กับปีต่อ ๆ ไปได้ไม่เกิน ๒๐ วันท าการ แต่ส าหรับผู้รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี สะสมได้ไม่เกิน ๓๐ 
วันท าการ ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อน ไม่มี
สิทธิลาพักผ่อน ในส่วนของเงินวิทยฐานะหากลาพักผ่อนเกินสิทธิไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา 
6.  การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย์  

ส าหรับผู้ท่ีรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน หากตั้งแต่เริ่มรับราชการ ผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบท 
หรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์ ให้ผู้นั้นลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ แล้วแต่กรณี ได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน 
โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ในส่วนของเงินวิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
ระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน 
๗. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล   

ลาได้โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่เมื่อครบก าหนดแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ
ภายใน ๗ วัน  ให้งดจ่ายเงินเดือนไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ แต่หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควร ให้จ่าย
เงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะให้เบิก
จ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน 
 ๘. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 

ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๔ ปีนับแต่วนัไป จนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติ
ราชการ หากผู้อนุญาตเห็นสมควรให้ลาเกิน ๔ ปีก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๖ ปี ในประเทศผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และ ผอ.สพม. อนุญาตได้ ต่างประเทศหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงิน             
วิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน 
๙. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่อัตราเงินเดือนท่ีได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ ากว่า
อัตราเงินเดือนของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ รวมแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทาง
ราชการท่ีได้รับอยู่ในขณะนั้น รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะไม่ให้เบิกจ่ายเงิน
วิทยฐานะระหว่างลา 
๑๐. การลาติดตามคู่สมรส (คู่สมรสไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต่างประเทศ) 

ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี กรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 
๒ ปี แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปี ให้ลาออกจากราชการ หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ใน
ส่วนของเงินวิทยฐานะไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา 
๑๑. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
  ส าหรับผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือถูกประทุษร้ายเพราะ
เหตุกระท าการตามหน้าท่ี จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ ลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ลาได้ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่ต้องไม่เกิน ๑๒ เดือน หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างพิจารณาก าหนดรายละเอียด เนื่องจากเป็นประเภท 
การลาท่ีก าหนดขึ้นใหม่ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการพานักเรียน  และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียนและ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  และ 
มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  12  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียน  และ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  8  แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียน

และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.  2562  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  8  ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตตามข้อ  5 
(1) หัวหน้าสถานศึกษา  ส าหรับการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมตามข้อ  5  (1) 
(2) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้มีอ านาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  ส าหรับการพาไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ  5  (2) 
(3) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ส าหรับการพาไปนอกราชอาณาจักร 

ตามข้อ  5  (3) 
ส าหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  

ให้หัวหน้าสถานศกึษาเปน็ผู้มอี านาจพิจารณาอนญุาตการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมตามขอ้  5  (1)  
ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตการพาไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ  5  (2)  และ
ให้ผู้รับใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต
การพาไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ  5  (3)” 

ข้อ 4 ให้ เ พ่ิมความต่อ ไปนี้ เป็นวรรคสามและวรรคสี่ ของข้อ   9   แห่ งระ เบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน  และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.  2562 

“ให้สถานศึกษาเอกชนประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนรายงาน
การพิจารณาอนุญาตตามข้อ  8  วรรคท้าย  ต่อผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า  3  วันท าการ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้   

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ในกรณีที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเห็นว่า  การพิจารณาอนุญาตตามข้อ  8  
วรรคท้าย  อาจมีภยันตรายหรือเหตุการณ์อันกระทบต่อสวัสดิภาพของนักเรียนหรือการจัดการศึกษา
ให้แก่นักเรียน  หรือสถานที่ที่จะเดินทางไปนอกสถานศึกษาหรือสถานที่พักแรมมีสภาพขัดต่อสุขลักษณะ
หรืออนามัย  หรือมีเหตุอื่นอันอาจเป็นภยันตรายต่อนักเรียน  ให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
มีอ านาจสั่งให้ระงับ  ยับยั้ง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกการพิจารณาอนุญาตตามข้อ  8  วรรคท้าย  
ได้ตามที่เห็นสมควร” 

ข้อ 5 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  1๓  แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการพานักเรียน  และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

“ส าหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  
นอกจากการรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ในกรณีที่พาไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ  5  (2)  และ
การพาไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ  5  (3)  ต้องรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาให้กับ 
ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนทราบ  ภายใน  15  วันหลังจากการพานักเรียน 
ไปนอกสถานศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



มาตรการการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
1.ประเภทการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จ ำแนกเป็น 3 ประเภท คือ 
     1) กำรพำไปนอกสถำนศึกษำไม่ค้ำงคืน 
     2) กำรพำไปนอกสถำนศึกษำค้ำงคืน 
     3) กำรพำไปนอกรำชอำณำจักร 
 
2.มาตรการในการปฏิบัติงานมีดังนี้ 
     1) จัดท าโครงการ สถำนศึกษำต้องจัดท ำโครงกำร แผนงำน กิจกรรมประจ ำวัน กำรมอบหมำยหน้ำที่ 
พร้อมทั้งแนบรำยชื่อครู นักเรียน นักศึกษำ ที่เดินทำงไปนอกสถำนศึกษำ และต้องจัดท ำแผนที่สังเขปแสดง
เส้นทำงกำรเดินทำง และแผนผังแสดงที่ตั้งของสถำนที่ไปทัศนศึกษำ หรือสถำนที่พักแรมคืน เพื่อกำรตรวจสอบ
และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
     2) การพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
        2.1) กรณีพำไปนอกสถำนศึกษำไม่ค้ำงคืน ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้พิจำรณำและอนุญำต 
        2.2) กรณีพำไปนอกสถำนศึกษำค้ำงคืน ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมำย หรือผู้มีอ ำนำจเหนือสถำนศึกษำ ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง แล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจำรณำและอนุญำต 
        2.3) กรณีพำไปนอกรำชอำณำจักร ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้ที่ได้รับ มอบหมำย เป็นผู้พิจำรณำและ
อนุญำต โดยให้โรงเรียนยื่นแบบขออนุญำตฯ พร้อม เอกสำรที่เกี่ยวข้องมำยังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเสนอ
เลขำธิกำร สพฐ. พิจำรณำ และอนุญำตก่อนกำรเดินทำง 10 วัน 
 
3. การอนุญาตจากต้นสังกัด ให้สถำนศึกษำยื่นแบบขออนุญำตพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำพร้อม เอกสำรที่
เกี่ยวข้องมำยังเขตพ้ืนที่ ก่อนกำรเดินทำง 15 วัน โดย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นผู้พิจำรณำ
และอนุญำตให้พำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ หำกมีเหตุสุดวิสัยที่จะต้องยื่นเรื่องโดยกระชั้นชิด ให้ชี้แจงเหตุผล
ควำมจ ำเป็นเป็นรำย ๆ ไป ทั้งนี้ ให้มีเอกสำรประกอบกำรอนุญำต ดังนี้ 
          3.1) หนังสือขออนุญำต โดยท ำตำมแบบขออนุญำตผู้บังคับบัญชำพำนักเรียน/นักศึกษำไปนอก
สถำนศึกษำ 
          3.2) โครงกำรที่จะพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ 
          3.3) ก ำหนดกำรเดินทำง/ตำรำงกิจกรรมประจ ำวัน 
          3.4) แผนที่กำรเดินทำง แผนที่สังเขป รำยละเอียดของสถำนที่ที่จะเดินทำงไป 
          3.5) รำยชื่อนักเรียนที่พำไปนอกสถำนศึกษำ และรำยชื่อครูผู้ควบคุม 
          3.6) ส ำเนำเอกสำรกำรท ำประกันภัยและประกันชีวิตให้กับนักเรียน 
          3.7) ใบตรวจสภำพรถยนต์ 
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4. การขออนุญาตผู้ปกครอง ให้สถำนศึกษำมีหนังสือขออนุญำตผู้ปกครอง พร้อมแบบใบตอบรับ โดยระบุชื่อ-
สกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ ทั้งของผู้ปกครองและ ของครูผู้ควบคุม โดยควำมสมัครใจ 
(ตำมแบบขออนุญำตผู้ปกครอง) 
 
5. การก าหนดผู้รับผิดชอบ ให้สถำนศึกษำ/ผู้รับผิดชอบโครงกำรจัดท ำภำรกิจกำรด ำเนินงำน และ ก ำหนด
ผู้รับผิดชอบงำนเป็นส่วน ๆ เป็นลำยลักษณ์อักษรพร้อมเบอร์โทรศัพท์ โทรสำร แจ้งให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทรำบ เพื่อประชำสัมพันธ์ และสำมำรถติดต่อประสำนงำนได้ทันที (กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน) 
6. การใช้รถน าขบวน 
           6.1)กำรพำนักเรียน นักศึกษำไปนอกสถำนศึกษำ โดยใช้รถโดยสำรไม่ต่ ำกว่ำ 40 ที่นั่ง จ ำนวน 3 คัน
ขึ้นไป ต้องจัดให้มีรถน ำขบวน 
           6.2) จัดให้มีป้ำยข้อควำมที่ระบุโครงกำร กิจกรรมและสถำนศึกษำแสดง ให้เห็นเด่นชัดติดที่ข้ำงรถ 
และมีหมำยเลขก ำกับติดท่ีด้ำนหน้ำและด้ำนหลังใน ต ำแหน่งที่เห็นชัดเจน 
           6.3) พนักงำนขับรถให้ขับรถตำมล ำดับหมำยเลข ตำมเส้นทำงที่ก ำหนดใน แผนกำรเดินทำง ทั้งนี้กำร
ใช้ควำมเร็วของรถให้ปฏิบัติตำมกฎจรำจรอย่ำงเคร่งครัด 
 
7. การท าประกันภัย ให้สถำนศึกษำจัดท ำประกันอุบัติภัยในกำรพำนักเรียน นักศึกษำไปนอกสถำนศึกษำ ทั้งนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของสถำนศึกษำ 
8. การเลือกยานพาหนะและผู้ขับขี่ 
            8.1) สถำนศึกษำจัดท ำสัญญำเช่ำรถยนต์กับผู้ประกอบกำรพร้อมกับระบุ ควำมรับผิดชอบและควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้น (ตำมแบบสัญญำเช่ำรถยนต์) 
            8.2) ผู้ประกอบกำรต้องจัดหำรถโดยสำรที่มีสภำพมั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 
            8.3) ให้สถำนศึกษำจัดส่งบุคลำกรที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ ดูแลควำม เรียบร้อยของสภำพรถโดยสำร
ให้พร้อมใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 
            8.4) ให้ผู้ประกอบกำรจัดพนักงำนขับรถที่มีใบอนุญำตขับรถที่ถูกต้องมีควำมรู้ มีควำมช ำนำญ
เส้นทำง มีควำมสุภำพเรียบร้อยและไม่ดื่มสุรำ 
             8.5) หำกเป็นยำนพำหนะอ่ืน เช่น เรือ รถไฟ เครื่องบิน ให้ปฏิบัติตำมข้อ 1-4 โดยอนุโลม        
9.การจัดท าแผนที่การเดินทาง 
             9.1) สถำนศึกษำด ำเนินกำรส ำรวจเส้นทำงก่อนพำนักเรียน นักศึกษำไป นอกสถำนศึกษำ 
             9.2) สถำนศึกษำจัดท ำแผนที่สังเขปแสดงเส้นทำงกำรเดินทำงให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ 
             9.3) ให้แผนกำรเดินทำงเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำเช่ำรถยนต์กับ ผู้ประกอบกำร 
             9.4) สถำนศึกษำจัดท ำแผนส ำรอง กรณีมีเหตุฉุกเฉินและจ ำเป็น 
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10. การปฏิบัติระหว่างการเดินทาง 
            10.1) สถำนศึกษำจัดให้มีผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุม ตำมระเบียบ กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำร
พำนักเรียนและนักศึกษำไปนอกสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 
             10.2) สถำนศึกษำจัดอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้นประจ ำรถหรือ ยำนพำหนะ และดูแลนักเรียนที่
มีโรคประจ ำตัวเป็นพิเศษ 
             10.3) ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมให้มีเครื่องมือสื่อสำรและหมำยเลข โทรศัพท์ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือกำรประสำนงำนทุกระยะ 
              10.4) ห้ำมไม่ให้มีกำรเสพสุรำ สิ่งเสพติด ของมึนเมำและเล่นกำรพนันทุกชนิด 
 
12. การรายงานผล 
              11.1) กรณีฉุกเฉินให้รำยงำนด้วยวำจำ และเม่ือเหตุกำรณ์นั้นผ่ำนพ้นไป แล้วให้รำยงำนเป็นลำย
ลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง 
               11.2) ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/ผู้ควบคุม จัดท ำรำยงำนเป็นลำยลักษณ์ อักษรต่อผู้บริหำร
สถำนศึกษำเม่ือสิ้นสุดโครงกำร และรำยงำนต่อหน่วยงำนที่ อนุญำตทรำบ 
 
13. ข้อแนะน าและข้อเสนอแนะท่ัวไป 
               12.1) ค ำนึงควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงและกำรพักแรมคืนเป็นอันดับแรก 
               12.2) ศึกษำสภำพภูมิอำกำศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรมท้องถิ่นของสถำนที่ เดินทำงไปทัศนศึกษำ 
                12.3) ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของอัตรำส่วนในกำรจัดครูต่อนักเรียน นักศึกษำ 1 : 25 หรือ 1 : 
30 ในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย ถ้ำมีนักเรียน นักศึกษำเป็นหญิง ควรมีครูหญิงควบคุมไปด้วย 
               12.4) สร้ำงควำมตระหนักให้ครูควบคุมมีควำมรับผิดชอบอย่ำงสูง 
               12.5) กำรประกันภัย ให้ดูควำมเชื่อมั่นของบริษัทประกันอย่ำงละเอียด รอบคอบ (ดูประวัติกำร
จ่ำยเงินที่ผ่ำนมำด้วย) 
               12.6) รถที่ใช้ในกำรเดินทำง ถ้ำจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ มีจ ำนวนมำกให้ใช้รถบัสคัน
ใหญ่  จ ำนวนน้อยให้ใช้รถตู้  เก็บส ำเนำบัตรประชำชน/ใบขับขี่ของพนักงำนขับไว้เป็นหลักฐำน พิจำรณำ
พนักงำนขับรถจำกประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในเส้นทำง มีกำรตรวจสอบสภำพรถ มำตรฐำนรถ และรำคำ
ในกำรเดินทำง มีสัญญำจัดซื้อ จัดจ้ำง และก ำหนดเงื่อนไขต่ำง ๆ ให้ชัดเจน 
              12.7) ควรขอควำมร่วมมือ/ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชนให้กำรสนับสนุน 
              12.8) ควรหลีกเลี่ยงกำรเดินทำงในช่วงฤดูฝน หรือเทศกำลส ำคัญ และกำรเดินทำงช่วงกลำงคืน
เพรำะ อำจท ำให้ประสบเหตุได้ง่ำย และมีจรำจรติดขัด 
              12.9) ควรก ำหนดแผนกำรทัศนศึกษำประจ ำปี/ภำคกำรศึกษำ 
              12.10) ควรจัดทัศนศึกษำ/เข้ำค่ำยพักแรมแบบบูรณำกำรร่วมกับกลุ่มสำระ ต่ำง ๆ 
ข้อมูลอ้างอิง 
ประกำศ ศธ. เรื่อง มำตรกำรในกำรพำนักเรียน และนักศึกษำ ไปนอกสถำนศึกษำและเดินทำงไกล เข้ำค่ำยพัก
แรกของลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำด พ.ศ.2551  
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรพำนักเรียนและนักศึกษำไปนอกสถำนศึกษำ พ.ศ.2548 
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หน้าท ี1 เกณฑ์ กคศ.

แบบ 1 โรงเรียนประถมศกึษาทีมีนักเรียน 120 คน ลงมาและจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6

    -  นกัเรียน  1 -20 คน       มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   1  คน    

    -  นกัเรียน 21 -40 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   2  คน    

    -  นกัเรียน 41 -60 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   3  คน    

    -  นกัเรียน 61 -80 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   4  คน    

    -  นกัเรียน 81 -100 คน    มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   5  คน    

    -  นกัเรียน 101 -120 คน  มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   6  คน    

แบบ 2  โรงเรียนประถมศกึษาทีมีนักเรียน 121 คนขนึไป และจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6

อัตราส่วน (อนุบาล)    ครู : นักเรียน              =       1  : 25

                            จาํนวนนักเรียน   :   ห้อง            =       30  : 1

อัตราส่วน (ประถม)    ครู : นักเรียน              =       1  : 25

                            จาํนวนนักเรียน   :   ห้อง            =       40  : 1

จาํนวนครูปฏิบัตกิารสอน  รวม  =  จาํนวนครูสอนอนุบาล  + จาํนวนครูสอนประถม

   ครูสอน รวม  = [(ห้องอนุบาล x นร. : ห้อง)+นักเรียนอนุบาล]  +  [(ห้องประถม xนร.: ห้อง)+นักเรียนประถม]

                              ครู : นักเรียน  ครู : นักเรียน

2

           ครูสอน รวม        =   (ห้องอนุบาล x 30 + นร.อนุบาล) +  (ห้องประถม x 40 + นร.ประถม)

          50           50

จาํนวนบุคลากรสายบริหาร

    -  นกัเรียน  121 - 359 คน           มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง

    -  นกัเรียน  360 - 719 คน           มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ ช่วยได้   1  ตําแหน่ง

    -  นกัเรียน  720 - 1,079 คน        มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ ช่วยได้   2  ตําแหน่ง

    -  นกัเรียน  1,080 - 1,679 คน     มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ ช่วยได้   3  ตําแหน่ง

    -  นกัเรียน  1,680 คนขนึไป         มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ ช่วยได้   4  ตําแหน่ง  

เงอืนไข  -  การคิดจํานวนห้องเรียน (โดยใช้จํานวนนกัเรียน : ห้อง หารจํานวนนกัเรียน)  แตล่ะชนั

                   หากมีเศษตงัแต ่10 คนขนึไป ให้เพิมอีก 1 ห้อง

                -  การคิดจํานวนครูให้ปัดเศษตามหลกัคณิตศาสตร์  (0.5ขนึไปปัดเป็น 1 , ไม่ถงึ 0.5 ปัดทงิ)

สูตรการคาํนวณอัตรากาํลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.



หน้าท ี2 เกณฑ์ กคศ.

แบบ 3  โรงเรียนประถมศกึษาทีมีนักเรียน 120 คนลงมา และจัดการเรียนการสอน อ.1-ม.3/ม.6 หรือ ป.1-ม.3/ม.6

    -  นกัเรียน  1 -20 คน       มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   1  คน    

    -  นกัเรียน 21 -40 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   2  คน    

    -  นกัเรียน 41 -60 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   3  คน    

    -  นกัเรียน 61 -80 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   4  คน    

    -  นกัเรียน 81 -100 คน    มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   5  คน    

    -  นกัเรียน 101 -120 คน  มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   6  คน    

แบบ 4  โรงเรียนประถมศกึษาทีมีนักเรียน 121 คนขนึไป และจัดการเรียนการสอน อ.1-ม.3/ม.6 หรือ ป.1-ม.3/ม.6

อัตราส่วน (อนุบาล)    ครู : นักเรียน              =    1  : 25

                            จาํนวนนักเรียน   :   ห้อง            =    30  : 1

อัตราส่วน (ประถม)    ครู : นักเรียน              =    1  : 25

                            จาํนวนนักเรียน   :   ห้อง            =    40  : 1

อัตราส่วน (มัธยม)     ครู : นักเรียน              =    1  : 20

                            จาํนวนนักเรียน   :   ห้อง            =    40  : 1

จาํนวนครูปฏิบัตกิารสอน รวม  =  จาํนวนครูสอนอนุบาล  + จาํนวนครูสอนประถม + จาํนวนครูสอนมัธยม

      ครูสอน รวม   =   (ห้องอนุบาล x 30 + นร.อนุบาล) +  (ห้องประถม x 40 + นร.ประถม) + (ห้องมัธยม x 2)

                                      50                                50

จาํนวนบุคลากรสายบริหาร

    -  นกัเรียน  121 - 359 คน           มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง

    -  นกัเรียน  360 - 719 คน           มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ ช่วยได้   1  ตําแหน่ง

    -  นกัเรียน  720 - 1,079 คน        มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ ช่วยได้   2  ตําแหน่ง

    -  นกัเรียน  1,080 - 1,679 คน     มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ ช่วยได้   3  ตําแหน่ง

    -  นกัเรียน  1,680 คนขนึไป         มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ ช่วยได้   4  ตําแหน่ง  

เงอืนไข  -  การคิดจํานวนห้องเรียน (โดยใช้จํานวนนกัเรียน : ห้อง หารจํานวนนกัเรียน)  แตล่ะชนั

                 หากมีเศษตงัแต ่10 คนขนึไป ให้เพิมอีก 1 ห้อง

              -  การคิดจํานวนครูให้ปัดเศษตามหลกัคณิตศาสตร์  (0.5ขนึไปปัดเป็น 1 , ไม่ถงึ 0.5 ปัดทงิ)



หน้าท ี3 เกณฑ์ กคศ.

แบบ 5 โรงเรียนมัธยมศกึษา (ปกต)ิ

อัตราส่วน (มัธยม)      ครู : นักเรียน               =     1  : 20

                 จาํนวนนักเรียน   :   ห้อง            =    40  : 1

จาํนวนครูปฏิบัตกิารสอน     =      จาํนวนห้องเรียน x (จาํนวนนักเรียน : ห้อง)

                                               จาํนวนครู : นักเรียน 

           ครูสอนรวม             =     จาํนวนห้องเรียน x  2

จาํนวนบุคลากรสายบริหาร

    -  นกัเรียน  121 - 359 คน           มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง

    -  นกัเรียน  360 - 719 คน           มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ ช่วยได้   1  ตําแหน่ง

    -  นกัเรียน  720 - 1,079 คน        มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ ช่วยได้   2  ตําแหน่ง

    -  นกัเรียน  1,080 - 1,679 คน     มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ ช่วยได้   3  ตําแหน่ง

    -  นกัเรียน  1,680 คนขนึไป         มีผู้บริหารได้  1  ตําแหน่ง    มีผู้ ช่วยได้   4  ตําแหน่ง  

เงอืนไข  -  การคิดจํานวนห้องเรียน (โดยใช้จํานวนนกัเรียน : ห้อง หารจํานวนนกัเรียน)  แตล่ะชนั

                 หากมีเศษตงัแต ่10 คนขนึไป ให้เพิมอีก 1 ห้อง

               -  การคิดจํานวนครูให้ปัดเศษตามหลกัคณิตศาสตร์  (0.5ขนึไปปัดเป็น 1 , ไม่ถงึ 0.5 ปัดทงิ)
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