
โดย…ฝายบริการการศึกษา

จากประสบการณที่ผานๆ มา พบวามีขอปฏิบัติ กฎ ระเบียบ หลายอยางที่ 
นดร. ไมคอยเขาใจ ไมสนใจ หรือเขาใจไมถูกตองอยูหลายๆ เร่ือง  ในครั้งนี้จะคัด
เลือก 10 เร่ืองที่ นดร. ควรรู แตไมคอยรู มาเลาใหฟง

1.  อยากทําบัตรประจําตัวนักเรียนเดินเรือพาณิชย  ตองทําอยางไร

บัตรประจําตัว นดร.ถือเปนเอกสารทางราชการ  จะไดทําเมื่อเขาศึกษาในปการศึกษาแรกโดย
เตรียมหลักฐานสงใหหัวหนาชั้น ดังนี้

1. รูปถายแตงเครื่องแบบ นดร. ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 2 รูป
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. คาธรรมเนียม 20 บาท
4. คํารองขอทําบัตรประจําตัว นดร. ที่กรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว

กระซิบ  :  เร่ืองนี้ขอแนะนําใหทําพรอมๆ กัน  ถาคุณไมไดทําพรอมเพื่อน  ก็อยาละเลยมาทําซะ  อยางไร
ก็ตองทํา  เพราะตองใชในการติดตอเร่ืองตางๆ
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2. ในกรณีที่บัตรประจําตัว นดร. หาย / ชํารุด / เปล่ียนชื่อหรือชื่อสกุล ตองทําอยางไร

2.1  กรณีบัตรหายใหไปแจงความที่สถานีตํารวจที่ใกลที่สุด พรอมนําบันทึกประจําวันกลับมา
ยื่นขอทําบัตรใหมพรอมหลักฐานในขอ 1

2.2 กรณีบัตรชํารุดใหนําบัตรที่ชํารุดมาแสดงพรอมหลักฐานในขอ 1
2.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ใหนําบัตรเกาพรอมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล

มาแสดงพรอมหลักฐานในขอ 1
กระซิบ  :  เขาใจวาพวกคุณตองรูสึกยุงยากในการขึ้นโรงพักแนๆ    แตเอาเถอะทําใจนิดนึงจะไดมี
ประสบการณตรง    คุณตํารวจใจดีออก โดยเฉพาะสถานีตํารวจสมุทรปราการ

3. การลงทะเบียนเรียนทําอยางไร

ในแตละภาคการศึกษา นักเรียนเดินเรือพาณิชยจะตองลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กําหนด
ตามที่ศูนยฝกพาณิชยนาวีแจงไว   โดยจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้

3.1  รับแบบฟอรมลงทะเบียน ที่หองงานทะเบียนและวัดผล
3.2 กรอกแบบฟอรมลงทะเบียนเรียนตามตัวอยางที่ติดไว  นักเรียนเดินเรือพาณิชยจะตอง

ศึกษาวิธีการกรอกใหดีเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดภายหลัง และตองเขียนรายละเอียดให
ครบถวนดวย

3.3 เมื่อกรอกแบบฟอรมลงทะเบียนเรียนครบถวนถูกตองแลว จะตองไปพบอาจารยที่ปรึกษา
เพื่อกําหนดแผนการเรียน และจะตองใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจและลงชื่อรับทราบดวย

3.4 ไปตรวจสภาพการเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย ที่สวนกิจการนักเรียน รอประทับตราใน
แบบฟอรมการลงทะเบียน

3.5 นําแบบฟอรมลงทะเบียนเรียนไปยื่นตอเจาหนาที่งานทะเบียนและวัดผลตามวันและเวลาที่
กําหนด

3.6 นําแบบฟอรมลงทะเบียนไปชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่งานการเงินแลวนําแบบ
ฟอรม กลับมาคืนที่งานทะเบียนฯ
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กระซิบ  :  รูนะวา พวกคุณนะคิดวาทําไมมันยุงยากแบบนี้  จริงๆ ไมยุงยากหรอก เพราะเวลาเกรดเฉลี่ย
ไมถึงเกณฑ  ยุงยากกวานี้อีก   พอคุณทําเปนระบบ  คุณก็จะคุนเคย อยางนอยคุณก็จะไดเจออาจารย
สวนกิจการนักเรียน  และอาจารยที่ปรึกษาเทอมละ 1 คร้ังเปนอยางนอย  (รูสึกดีข้ึนแลวใชมั้ย)

4.  ไมไดมาลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลาทําอยางไร

4.1 กรณีที่มาลงทะเบียนหลังจากเปดภาคการศึกษามาแลว ไมเกิน 2 สัปดาห  ถือวาเปนการ
ลงทะเบียนลาชา  จะตองกรอกแบบฟอรม ขออนุมัติลงทะเบียนลาชา  เมื่อไดรับอนุมัติแลว
จึงดําเนินการตามขั้นตอนในขอ 3.

4.2 กรณีที่จะมาลงทะเบียนหลังจากเปดภาคการศึกษามาแลว เกินกวา 2 สัปดาห  นดร.ไม
สามารถลงทะเบียนเรียนไดอีกแลว  จะตองทําการลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักเรียน
เดินเรือพาณิชยไว โดยการ

4.2.1  รับแบบฟอรมลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย  ที่หอง
งานทะเบียนและวัดผล  กรอกรายละเอียดใหครบถวน

4.2.2  เมื่อกรอกแบบฟอรมลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย  จะ
ตองไปพบอาจารยที่ปรึกษาแจงใหอาจารยที่ปรึกษาทราบ และลงชื่อรับทราบดวย

4.2.3  นําแบบฟอรมลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย  ไปยื่นตอ
เจาหนาที่งานทะเบียนและวัดผล  กอนนําไปชําระเงินคาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักเรียนเดินเรือ
พาณิชยที่งานการเงินแลวนําแบบฟอรมกลับมาคืนที่งานทะเบียนฯ
กระซิบ  :  จริงๆ เปนการแกปญหาไดระยะหนึ่ง  แตเราตองการใหคุณตรงเวลา รูจักหนาที่ เปนคนมีวินัย
มากกวา

5.  การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

ศูนยฝกพาณิชยนาวีถือวานักเรียนเดินเรือพาณิชย มีหนาที่ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
ต้ังแตวันที่นักเรียนเดินเรือพาณิชยลงทะเบียนเรียน  ดังนั้นการที่นักเรียนเดินเรือพาณิชยเพิกเฉยไมมาลง
ทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนรักษาสภาพ ตามกําหนด จะมีผลทําใหนักเรียนเดินเรือพาณิชยหมดสิทธิ์
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การเรียนในภาคการศึกษานั้นได  และหมดสภาพการเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชยได  ศูนยฝกพาณิชย
นาวีจะดําเนินการใหพนสภาพจากการเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย
กระซิบ  :  อุย!  อยาพึ่งตกใจ  อยางไรก็ตามคุณสามารถมาดําเนินการขอคืนสภาพได รายละเอียดติดตอ
ที่งานทะเบียนและวัดผล

6.  ไมมีเงินชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทําอยางไร

ในกรณีที่ไมมีเงินชําระคาธรรมเนียมในชวงที่กําหนดใหมาลงทะเบียน  สามารถผอนผันไปไดอีก
ประมาณ 2 สัปดาห  นดร.สามารถมาลงทะเบียนหลังจากเปดภาคการศึกษามาแลวได   แตตองไมเกิน 
2 สัปดาห  จะเปนการลงทะเบียนลาชา  จะตองกรอกแบบฟอรม ขออนุมัติลงทะเบียนลาชา  เมื่อไดรับ
อนุมัติแลว จึงดําเนินการตามขั้นตอนในขอ 3.  หรืออีกวิธีการหนึ่งคือไปพบอาจารยที่ปรึกษา
กระซิบ  :  บางที่อาจารยที่ปรึกษาอาจชวยคุณหาทางแกไขได  สวนใหญก็ใจดีทุกคน  “เพื่อลูกศิษย”

7.  อยากไดหนังสือรับรองสภาพการเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย

นักเรียนเดินเรือพาณิชยอาจขอใหศูนยฝกพาณิชยนาวีออกหนังสือรับรองประเภทตาง ๆ ได เชน 
หนังสือรับรองสภาพการเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย , หนังสือรับรองความประพฤติ , หนังสือรับรองผล
การศึกษา , หนังสือรับรองการฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือเดินทะเลระหวางประเทศ และหนังสือรับ
รองอ่ืน ๆ ในการขอหนังสือรับรองใหปฏิบัติดังนี้

7.1  ขอแบบคํารองขอหนังสือรับรองที่งานทะเบียนและวัดผลโดยระบุใหชัดเจนวาตองการ
หนังสือรับรองชนิดไหน

7.2  นําคํารองที่กรอกและผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่งานทะเบียนและวัดผลแลว ไปยื่นที่
งานการเงินเพื่อชําระคาธรรมเนียม

7.3  นําคํารองพรอมใบเสร็จรับเงินกลับมายื่นที่งานทะเบียนและวัดผล  เจาหนาที่จะนัดวันมา
รับหนังสือรับรองภายหลัง

7.4  ถานักเรียนเดินเรือพาณิชยตองการใหประทับตราศูนยฝกพาณิชยนาวี หรือลงช่ือรับรองใน
หนังสือรับรองพิเศษ  ก็จะตองเสียคาธรรมเนียมเชนกัน
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กระซิบ  :  เวลาที่มาขอหนังสือรับรองนะ ใหเวลากันบางนะเพื่อน จะเอาดวน เอาเร็ว ถาทําไดก็ทําใหอยู
แลวแตเวลามันติดขัดปญหา ก็ขอใหเขาใจกันบางนะจะ

8.  การของดเรียน ไดผลการเรียนเปน W

 เมื่อนักเรียนเดินเรือพาณิชยลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดแลว   นักเรียนเดินเรือพาณิชย
ไมสามารถสอบประจําภาคไดเพราะ ปวย มีความรูไมเพียงพอ หรือมีเหตุพนวิสัย นักเรียนเดินเรือ
พาณิชยอาจของดเรียนไดโดย ขอแบบคํารองของดการเรียน ที่งานทะเบียนและวัดผล เสนอคํารองที่
กรอกแลวผานอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ  สงคํารองที่งานทะเบียนและวัดผลภายในเวลาที่
กําหนด ถาพนกําหนดนี้แลวนักเรียนเดินเรือพาณิชยอาจของดเรียนไดเปนกรณีพิเศษ แตตองงดเรียนทุก
รายวิชาจะของดเรียนบางรายวิชาไมได ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติกอนการสอบประจําภาคการศึกษาปกติ 2 
สัปดาหหรือ 1 สัปดาหของภาคฤดูรอน  การของดเรียนนี้ในเอกสารแสดงผลการเรียนจะออกมาเปน W  
ไมนําหนวยกิตไปหาร
กระซิบ  :  เร่ืองนี้ขอแนะนําใหทําในกรณีที่ รูวาจะตองสอบได F แนๆ  แลวจะเอา F ไปทําไม  เอา W ดีกวา
ขอสอบมีไววัดความรูไมใชเอาไวลุน

9.  ในกรณีที่ขาดสอบ

เมื่อนักเรียนเดินเรือพาณิชยขาดสอบในการสอบระหวางภาค หรือปลายภาค จะดวยเหตุเพราะ
ปวยหรือมีเหตุพนวิสัยก็ตาม  ใหนักเรียนเดินเรือพาณิชยติดตอแจงใหอาจารยที่ปรึกษา   หรืออาจารย
ปกครองทราบทันทีภายในวันที่มีการสอบ  หรือในกรณีที่ไมสามารถแจงใหทราบดวยตนเองไดตองใหผู
ปกครองมาดําเนินการแทน และดําเนินการขอเลื่อนการสอบตอไป
กระซิบ  :  เราจะดูแลกันได กรณี เจ็บปวย อุบัติเหตุ เทานั้น  หายไปเฉยๆ ไมตองมาขอรองหรอกนะ
แลวเรื่องจําผิดวันนะ ไมตองเอามาอางหรอก  มันชวยไมไดจริงๆ

10.  อาจารยที่ปรึกษา
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ศูนยฝกพาณิชยนาวีมีนโยบายใหนักเรียนเดินเรือพาณิชยทุกคนมีอาจารยที่ปรึกษาสําหรับแนะ
นําทั้งปญหาดานวิชาการและปญหาสวนตัว ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนเดินเรือพาณิชยทุกคนมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จการศึกษาในศูนยฝกพาณิชยนาวี และเปนผูมีความสามารถในการออกไปประกอบอาชีพใน
อนาคต
ดานวิชาการ

1. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาและการเลือกวิชาเรียน  แกปญหาและอุปสรรค
ในการเรียนวิชาตาง ๆ

2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรและรายละเอียดของแตละวิชา
3. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและขอบังคับของศูนยฝกพาณิชยนาวี
4. เปนผูอนุมัติการเลือกเรียนรายวิชาในการลงทะเบียนแตละภาคการศึกษา
5. เปนผูใหความเห็นชอบในการขอเพิ่ม ถอน และงดรายวิชาเรียน
6. เปนผูตรวจสอบและรับรองวานักเรียนเดินเรือพาณิชยศึกษาครบหลักสูตรเพื่อขอรับปริญญา

ดานปญหาสวนตัว
1. จัดทําระเบียนสะสมประจําตัวนักเรียนเดินเรือพาณิชย เพื่อใหมีขอมูลอันจําเปนสําหรับการ

ใหคําแนะนําแกปญหา
2. ใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักเรียนเดินเรือพาณิชยในปญหาสวนตัวทุกดาน เชน ปญหา

ครอบครัว การปรับตัว การเขาสังคม และปญหาการเงิน เปนตน
3. จัดตารางเวลาที่แนนอนไวใหนักเรียนเดินเรือพาณิชยสามารถเขาพบไดเมื่อนักเรียนเดินเรือ

พาณิชยตองการ
4. พยายามชวยแกปญหาใหนักเรียนเดินเรือพาณิชยไดอยางเต็มที่ ถาเกินความสามารถก็แนะ

นําใหไปหาผูที่สามารถชวยเหลือที่แทจริงตอไป
5. เปนผูบันทึกความเห็นเมื่อนักเรียนเดินเรือพาณิชยขอหนังสือรับรองความประพฤติจากศูนย

ฝกพาณิชยนาวี
6. เปนผูบันทึกความเห็นและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการรับทุนของนักเรียนเดินเรือพาณิชย

หนาที่นักเรียนเดินเรือพาณิชยตออาจารยที่ปรึกษา
1. อาจารยที่ปรึกษาเปนเพียงผูใหคําแนะนําปรึกษาแกนักเรียนเดินเรือพาณิชยเทานั้น นักเรียน

เดินเรือพาณิชยตองรับผิดชอบตอตัวเองทั้งทางดานการเรียนและสวนตัว
2. นักเรียนเดินเรือพาณิชยตองพบปะอาจารยที่ปรึกษาทุกครั้งที่อาจารยนัดหมาย หรือตาม

กําหนดการกอนการลงทะเบียนเรียน
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3. นักเรียนเดินเรือพาณิชยตองปรึกษา และขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทุกครั้งใน
การลงทะเบียนเรียน การขอเพิ่ม ถอนและงดเรียนรายวิชา

4. นักเรียนเดินเรือพาณิชยควรพบอาจารยที่ปรึกษาทุกครั้งที่เกิดปญหาที่ตัดสินใจดวนตนเอง
ไมได

5. นักเรียนเดินเรือพาณิชยควรใสใจตอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของ
ตัวนักเรียนเดินเรือพาณิชยเอง

กระซิบ  :  คุณโชคดีนะ มีคนมาคอยดูแลเอาใจใสเพิ่มอีกหนึ่งคน  ใชความโชคดีนี้ใหเปนประโยชนนะ


