
::: ใกลชิด..กิจการนักเรียน :::
โดย.. สวนกิจการนักเรียน

สวนกิจการนักเรียน
(Student Affairs)

นายอารีย  พิจิตรกลาเอี่ยม
วิทยาจารย ๘ ว. ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการสวนกิจการนักเรียน

งานแนะแนวและพัฒนา
(Occupational Guidance)
อ. อารีย  พิจิตรกลาเอี่ยม

วิทยาจารย ๘ ว.
อ. เอกสิทธิ์ บุญรีบสง

วิทยาจารย ๓

งานบริหารงานทั่วไป
(General Administration)
อ. สมถวิล  ปลาทอง

วิทยาจารย ๕

-  งานธุรการ
-  งานพัสดุ
- งานบริหารอาคารหอพัก
(ใน – นอก)
- งานทะเบียนและประวัติ
นักเรียน

งานปกครองและวินัย
(Student Government)
อ. กัมปนาท  ปานไทย

 วิทยาจารย ๕
อ. วรวุฒิ วรวัฒนกุล

วิทยาจารย ๓

- งานปกครองและวินัย
- งานรับรายงานตัวกลับจากฝกภาค
   ทะเล
- งานติดตามผลและประสานงาน
   ผูปกครอง

งานกิจกรรมนักเรียน
(Student Activities)

อ. โชคชัย  บัณฑิตศิละศักดิ์
 วิทยาจารย ๕

- งานสงเสริมวิชาการ
- งานกีฬาและสันทนาการ
- งานสวัสดิการนักเรียน
- งานสนับสนุนการศึกษา (ทุนการศึกษา,
   การศึกษาวิชาทหาร ฯลฯ)
- งานพิธีการไหวครู, รับประกาศนียบัตร
- งานปฐมนิเทศนและปจฉิมนิเทศน

- งานแนะแนวอาชีพ
- งานฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   กอนเขาสูตลาดแรงงาน
- งานสารสนเทศแรงงาน



สวนกิจการนักเรียน
(Student Affairs)

*************
สวนกิจการนักเรียน (กน.) เปนสวนงานในกลุมวิชาการ

จัดระบบการบริหารออกเปน
- งานบริหารงานทั่วไป (General Administration)
- งานปกครองและวินัย (Student Government)
- งานกิจกรรมนักเรียน (Student Activities) และ
- งานแนะแนวและพัฒนา (Occupational

Guidance)
นโยบายสวนกิจการนักเรียน สรางนักเรียนใหเปนผูมีความ

รับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม มีความเปนเลิศทางวิชาชีพ
ภารกิจของสวนกิจการนักเรียน บริหารกิจการนักเรียนและ

พัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางดานสติปญญา ราง
กาย จิตใจ อารมณ และมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม
ภายใตการดําเนินการของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้

(๑)  งานบริหารงานทั่วไป (General Administration)
บริหารงานทั่วไปของสวนกิจการนักเรียนตามภารกิจของ

ราชการในสวนของ
- งานธุรการ
- งานพัสดุ
- งานบริหารหอพัก จัดนักเรียนเขาอยูอาศัยในหอพัก

ใหเปนระเบียบ บริหารพื้นที่หอพักใหเอื้ออํานวยแก

การพักอาศัย ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารประจําหอพัก
บํารุงรักษาหอพัก

- งานทะเบียนประวัตินักเรียน จัดทําประวัตินักเรียน
ใหเปนปจจุบันเพื่อการประสานงานกับผูปกครอง

- ประสานงานระหวางนักเรียนกับศูนยฝกพาณิชยนาวี
ในสวนที่เกี่ยวของกับกิจการนักเรียนโดยรวม

(๒)  งานปกครองและวินัย (Student Government)
บริหารนักเรียนใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเองและ

ตอสวนรวม เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม โดย
- ดําเนินการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ อบรมใหนักเรียนมี

จิตสํานึกในการเปนผูประพฤติดีประพฤติชอบใน
กรอบของระเบียบวินัยอยางเครงครัด ไมวาจะอยู
ภายในหรือภายนอกศูนยฝกพาณิชยนาวี

- สรางจิตสํานึกใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรมและจริย
ธรรมในการดํารงชีวิตที่ดีและการทํางานรวมกับผูอื่น
อยางมีคุณธรรม เปนผูมีจิตใจที่เสียสละ

- ฝกฝนใหนักเรียนสรางภาวะความเปนผูนําอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรม

- อบรม ฝกฝน และสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูการ
บริหารระบบอาวุโสในระหวางนักเรียนอยางมีคุณ
ธรรม มีความอดทน อดกลั้น รูจักปรับตัวใหเขากับ
สังคมไดเปนอยางดี

- กํากับ ลงโทษนักเรียนที่ไมปฏิบัติตนใหเปนไปตาม
ระเบียบ

- กํากับ ดูแลการรายงานตัวกลับจากฝกภาคทะเลของ
นักเรียน

- ประสานงานกับผูปกครองนักเรียนเพื่อรายงานความ
ประพฤติหรือขอมูลอื่นที่จําเปนตอการพัฒนาและ
ปรับปรุงนักเรียนใหดีขึ้นโดยความรวมมือสองฝาย
ระหวางบานกับโรงเรียนไดอยางเปนปจจุบัน

(๓)  งานกิจกรรมนักเรียน (Student Activities)
บริหารนักเรียนใหเปนผูมีความคิดสรางสรรคเพื่อการ

พัฒนาทั้งในดานวิชาการ การเสริมสรางประสบการณชีวิต และ
จัดการดานสวัสดิการนักเรียน โดยดําเนินการในดาน

- กิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ ทั้งภายในและภาย
นอกศูนยฝกพาณิชยนาวี

- กิจกรรมกีฬาภายใน และกีฬาระหวางสถาบัน
- กิจกรรมดานสันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม
- กิจกรรมสวัสดิการนักเรียน การทําประกันภัยอุบัติ

เหตุ
- กิจกรรมสนับสนุนการศึกษา เชน ทุนการศึกษา การ

ศึกษาวิชาทหาร การขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับ
ราชการทหาร และบริการดานไปรษณีย

- กิจกรรมบริจาคโลหิตประจําป



(๔)  งานแนะแนวและพัฒนา (Occupational Guidance)
สงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ ตลอดจนสารสนเทศดาน

แรงงานคนประจําเรือใหแกนักเรียนเพื่อใหมีความพรอมเขาสู
ตลาดแรงงาน

ขอแนะนําการศึกษาในศูนยฝกพาณิชยนาวี

(๑)  ดานการศึกษา  นักเรียนตองประสานกับอาจารย
ที่ปรึกษาอยางใกลชิด เพื่อดําเนินการดานการเรียนใหเปนไปตาม
ระบบการศึกษาของศูนยฝกพาณิชยนาวี

(๒)  ดานการปกครอง  ฝายปกครองและวินัย สวนกิจ
การนักเรียนเปนผูบริหารการปกครองนักเรียนทั้งหมดทุกชั้นปให
ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของระเบียบ ขอบังคับทั้งหลายของ
ศูนยฝกพาณิชยนาวี

ในสวนการปกครองระหวางนักเรียนดวยกัน ใหใช
ระบบอาวุโส ภายใตการกํากับดูแลของฝายปกครองและวินัย เพื่อ
ฝกฝนใหนักเรียนมีภาวะความเปนผูนํา และสรางสัมพันธอันดี
ระหวางรุนพี่และรุนนอง โดยกําหนดใหมีคณะนักเรียนประกอบ
ดวย

- หัวหนานักเรียน
- ผูชวยหัวหนานักเรียนฝายวิชาการ ฝายกิจกรรม และ

ฝายสวัสดิการ
- นายตอน และนักเรียนปกครอง

ทําหนาที่ชวยฝายปกครองและวินัยในการบริหารกิจการนักเรียน
ใหเปนไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ซึ่งคณะนักเรียนนี้ใหทํา
การเลือกตั้งจากนักเรียนอาวุโสตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในขอบังคับ

(๓)  การอยูหอพัก  ในปการศึกษา ๒๕๔๖ สวนกิจการ
นักเรียนกําหนดเปนนโยบายโดยไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวย
การศูนยฝกพาณิชยนาวีใหนักเรียนชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ และชั้นปที่
๓ ทุกนายตองอยูหอพักใน สวนนักเรียนชั้นปที่ ๔ อนุโลมใหอยูหอ
พักนอกได

นักเรียนชั้นปที่ ๑ จะตองเตรียมเครื่องใชประจําตัว ได
แก ปลอกหมอน ผาปูที่นอน พัดลม โคมไฟอานหนังสือ ซึ่งอุปกรณ
ทุกชิ้นควรเขียนชื่อหรือปกชื่อใหชัดเจนเพื่อปองกันการสับสนและ
สูญหาย

กําหนดการเขาออกหอพัก หอพักจะเปดเวลา ๐๖.๐๐
น. และปดเวลา ๒๒.๐๐ น. หากนักเรียนมีภารกิจที่ทําใหกลับหอ
พักไมทันกําหนดเวลาดังกลาว จะตองขออนุญาตอาจารยฝายปก
ครองและวินัยหรืออาจารยเวรประจําวันกอน

กิจกรรมในหอพักใหเปนไปตามตารางเวลาที่กําหนด
(๔)  กิจกรรมนักเรียน  ไดจัดใหมีในรูปแบบชมรมตางๆ

ทั้งดานกีฬา ศิลปและวัฒนธรรม การบําเพ็ญสาธารณประโยชน
วิชาการ เพื่อใหนักเรียนไดประสบการณชีวิตที่ดีตอตนเองและ
สังคม สําหรับนักเรียนชั้นปที่ ๑ สามารถเลือกเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ไดดังนี้

- กิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ ไดแก ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร และโครงการวิชาการอื่น

- กิจกรรมกีฬา ไดแก ชมรมฟุตบอล บาสเกตบอล เท
เบิลเทนนิส เปตอง เชียร รักบี้

- กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ไดแก ชมรมพุทธ
ศาสตร ดนตรีสากล

- กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน ไดแก ชมรมพี่
ชวยนอง ประชาสัมพันธ หมผาใหนอง เปนตน

(๔)  การศึกษาวิชาทหาร นักเรียนที่ประสงคจะศึกษาวิชา
ทหาร (รด.) ใหติดตอฝายกิจกรรมนักเรียน พรอมเอกสารดังตอนี้

- ใบรายงาน จํานวน ๑ ฉบับ
- ใบรับรองการฝก จํานวน ๑ ฉบับ (ขอจากแผนกการ

ฝกตนสังกัด)
- สําเนา สด. ๙ จํานวน ๒ ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๕)  การขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร

กองประจําการ  นักเรียนที่ไมไดศึกษาวิชาทหารหรือไมสําเร็จวิชา
ทหารชั้นปที่ ๓ หากประสงคจะขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับ
ราชการทหารกองประจําการ ใหติดตอฝายกิจกรรมนักเรียน พรอม
เอกสาร สด. ๙ และ สด. ๓๕ (หมายเรียกเกณฑ) กอนสิ้นเดือน
มกราคม เพื่อดําเนินการไปยังภูมิลําเนาทหารของนักเรียนใหทัน
ตามกําหนดหมายเรียก



(๖)  การประกันอุบัติเหตุ  โดยนโยบายศูนยฝก
พาณิชยนาวีกําหนดใหนักเรียนทุกนายตองทําประกันอุบัติเหตุ ซึ่ง
ศูนยฝกพาณิชยนาวีจะเปนผูดําเนินการจัดทําประกันภัยให โดย
ใหความคุมครองกรณีเกิดอุบัติเหตุทุกแหงทั่วโลกตลอด ๒๔ ชั่ว
โมงเปนเวลา ๑ ป

การเรียกเงินคารักษาพยาบาลจากประกันภัย ใหนัก
เรียนเขียนคํารองพรอมแนบใบเสร็จรับเงินตัวจริงพรอมใบรับรอง
แพทยแจงการเกิดเหตุที่ฝายกิจกรรมนักเรียน เพื่อขอรับเงินคา
รักษาพยาบาลคืนได

กรณีเสียชีวิต ใหผูเรียกรองแจงฝายกิจกรรมนักเรียน
โดยดวนที่สุด พรอมทั้งจัดใหมีการชันสูตรศพโดยแพทย และนํา
เอกสารดังตอไปนี้

- สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพของตํารวจ
- สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจ

- สําเนาทะเบียนบานของผูเอาประกันภัยและผูรับ
ประโยชน

- บัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัยและผู
รับประโยชน

- รายงานผูทําการรักษา
มาประกอบคํารองขอรับเงินทดแทนและคารักษาพยาบาลไดที่
ฝายกิจกรรมนักเรียน

(๗)  บริการดานไปรษณีย  สวนกิจการนักเรียนไดจัด
ทําตูบริการฝากจดหมายธรรมดา และเก็บรวบรวมสงที่ทําการ
ไปรษณียให สําหรับจดหมายลงทะเบียน พัสดุไปรษณีย ธนาณัติ
ไปรษณียโทรเลข นักเรียนตองไปดําเนินการดวยตนเอง ณ ที่ทํา
การไปรษณีย

กรณีรับจดหมาย ไปรษณียภัณฑทั้งหมด งานธุรการ
ฝายบริหารงานทั่วไป จะเปนผูรับและแยกจดหมายสงมาที่สวนกิจ
การนักเรียนเพื่อจัดวางไวที่ตูจดหมายที่จัดให สําหรับไปรษณีย-

ภัณฑและลงทะเบียนจะประกาศใหทราบและไปรับไดที่งานธุรการ 
ฝายบริหารงานทั่วไป ที่อาคารอําพล ตียาภรณ

การจาหนาซองจดหมายใหเปนดังนี้
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*** โทรศัพท ::: 0 2756 4971-80,  โทรสาร ::: 0 2384 7063,  เว็บไซต ::: http://www.mmtc.ac.th
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