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ท ำเนียบองค์กร กองกิจกำรนักศึกษำ 
วิทยำลัยนอร์ทเทิร์น

อธิการบดี
ผศ.ดร.ไตรรัตน์  ยืนยง

ดร.หัสชัย  ตั้งมั่งมี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.ภัทรพล  โพธิติชัย
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา/

ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรม

น.ส.นริศรำ  สุขพันธุ์
ประสานฝ่ายกิจการนักศึกษา

/งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา



การแต่งกายเคร่ืองแบบอ่ืนๆ อนุญาต ให้แต่งตาม เฉพาะวนัที่ ทางคณะฯ ได้ขออนุญาตก าหนดไว้ เท่านั้น!!!



คู่มืองานวินยันกัศึกาา

วิทยาลยันอร์ทเทิร์น

ข้อบังคบัวทิยาลยันอร์ทเทิร์น
ว่าด้วยวนิัยนักศึกษา 

พ.ศ.2560 

โดย ท่ีเห็นเป็นการสมควรมีขอ้บงัคบัเก่ียวกบัวินยันกัศึกาา เพื่อ
มารยาทและความประพฤติอนัดีงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
นกัศึกาา และรักาาไวซ่ึ้งช่ือเสียงของวิทยาลยั

หมวดที่ 1
ข้อความทั่วไป

ข้อที ่1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ ขอ้บงัคบัวิทยาลยันอร์ทเทิร์น ว่าดว้ย
วินยันกัศึกาา พ.ศ. 2557

ข้อที ่2 ขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากท่ีประกาศเป็นตน้ไป
ข้อที ่3 ในขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัน้ี

“วิทยาลยั” หมายถึง ”วิทยาลยันอร์ทเทิร์น”
“อธิการบดี ” หมายถึง ”อธิการบดี วิทยาลยันอร์ทเทิร์น“
“นกัศึกาา” หมายถึง “นกัศึกาาวิทยาลยันอร์ทเทิร์น”

ข้อที ่4 ใหอ้ธิการบดีรักาาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี และใหมี้
อ านาจออกประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี



วนิัยนักศึกษาวทิยาลยันอร์ทเทิร์น

ขอ้ 1 นกัศึกาาตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ประกาศ และค าสั่งของวิทยาลยัอยา่งเคร่งครัด ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามถือว่าผูน้ั้นกระท าผดิวินยั

ขอ้ 2 นกัศึกาาตอ้งรักาาไวซ่ึ้งความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ช่ือเสียง และเกียรติคุณของวิทยาลยั

ขอ้ 3 นกัศึกาาตอ้งประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติใน
ส่ิงท่ีอาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผูป้กครอง
หรือวิทยาลยั

ขอ้ 4 นกัศึกาาตอ้งปฏิบติัตามหลกัศีลธรรม จริยธรรม และ
วฒันธรรมอนัดีงามของสังคมไทย และตอ้งไม่น าขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือวิธีการท่ีไม่เหมาะสมต่อวฒันธรรมไทยมาปฏิบติั

ขอ้ 5 นกัศึกาาตอ้งไม่น าสุราหรือของมึนเมาใด ๆ  เขา้มาใน
บริเวณวิทยาลยัและตอ้งไม่เสพสุราหรือของมึนเมาใด ๆ  จนเป็นเหตุ
ใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผูป้กครอง หรือวิทยาลยั

ขอ้ 6 นกัศึกาาตอ้งไม่เล่น หรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือสนบัสนุน
การพนนัใดๆ เป็นอนัขาด รวมทั้งไม่เขา้ไปในบริเวณหรือสถานท่ีท่ี
มีการเล่นการพนนัดว้ย

ขอ้ 7 นกัศึกาาตอ้งเช่ือฟังค าสั่งหรือค าแนะน าตกัเตือนของ
อาจารยแ์ละ เจา้หนา้ท่ีของวิทยาลยั ผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีโดยชอบ

ขอ้ 8 นกัศึกาาตอ้งแสดงบตัรประจ าตวันกัศึกาาไดท้นัที เม่ือ
อาจารย ์หรือ เจา้หนา้ท่ีของวิทยาลยัตรวจสอบ

ขอ้ 9 ใหน้กัศึกาาอยูใ่นบริเวณมหาวิทยาลยัไดใ้นเวลาท่ีก าหนดเวน้
แต่ จะไดรั้บอนุญาตจากวิทยาลยัเป็นกรณีๆไป 

ขอ้10 นกัศึกาาตอ้งไม่กระท าตนเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั จนมีเร่ือง
เสียหายถึงผูอ่ื้นหรือวิทยาลยั

ขอ้11 นกัศึกาาตอ้งไม่ลกั ยกัยอก หรือท าลายทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 
หรือวิทยาลยั

ขอ้12 นกัศึกาาตอ้งไม่กระท าการทุจริตใดๆอนัเป็นการเส่ือมเสียแก่
วิทยาลยัอยา่งร้ายแรง

ขอ้13 นกัศึกาาตอ้งไม่น าส่ิงผดิกฎหมายเขา้มาในวิทยาลยั หรือมีส่ิง
ผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง

ขอ้14 นกัศึกาาตอ้งไม่มีหรือหรือพกพาอาวุธ วตัถุระเบิด หรือส่ิงท่ี
สามารถใชเ้ป็นอาวุธหรืออาจใชต่้างอาวุธเม่ืออยูใ่นบริเวณวิทยาลยั

ขอ้15 นกัศึกาาตอ้งไม่ก่อการหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการทะเลาะ
วิวาท กบันกัศึกาาดว้ยกนัหรือกบัผูอ่ื้น หรือกระท าการใดๆอนัเป็นการ
ก่อกวนความสงบเรียบร้อย

ขอ้16 นกัศึกาาผูใ้ดเป็นผูก่้อหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นคดีถึง เจา้
พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตอ้งรีบรายงานพฤติกรรมนั้นต่ออาจารย์
ท่ีปรึกาาหรือส่วนกิจการนกัศึกาา ของวิทยาลยัทนัที 

ขอ้17 นกัศึกาาผูใ้ดตอ้งโทาโดยค าพิพากาาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่
ความผดิลหุโทาหรือความผดิอกัระท าโดยประมาทถือว่าเป็นผูก้ระท าผดิ
วินยัอยา่งร้ายแรง 



หมวดที่3
คณะกรรมการวนิัยนักศึกษา

ใหมี้คณะกรรมการวินยันกัศึกาา ประกอบดว้ย รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกาา เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนกิจการ
นกัศึกาา เป็นกรรมการ อาจารยท่ี์ปรึกาาท่ีวิทยาลยัแต่งตั้ง จ  านวน
ไม่น้อยกว่า3คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ หัวหน้างานวินัย
นกัศึกาา เป็นกรรมการและเลขานุการ เจา้หนา้ท่ีงานวินยันักศึกาา 
เป็นผูช่้วยเลขานุการ ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการวินยันักศึกาา 
อาจขอใหน้ายกองการบริหารหรือประธานสภานกัศึกาาเขา้ร่วมใน
การประชุมของคณะกรรมการวินยัวินยันกัศึกาาดว้ยก็ได ้

หมวดที่4
โทษฐานผดิวนิัย

นกัศึกาาท่ีปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัประกาศ
หรือค าสั่งใดๆของวิทยาลยัใหถื้อว่ากระท าผดิวินยั และอาจไดรั้บ
โทาสถานใดสถานหน่ึงดงัน้ี 

(1)ตักเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร
(2)ภาคทัณฑ์ 
(3)ให้พกัการศึกษา
(4)ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
(5)โทษอ่ืนๆตามที่วทิยาลยัเห็นสมควร 

หมวดที่5
การสอบสวนและการลงโทษการกระท าผดิวนิัย

ใหค้ณะกรรมการวินยันกัศึกาาเป็นผูมี้อ  านาจสอบสวน
การกระท าผดิวินยัของนกัศึกาา เวน้แต่มหาวิทยาลยัจะเห็นสมควรเป็น
อยา่งอ่ืนเป็นกรณีๆไปและเม่ือไดท้  าการสอบสวนการกระท าผดิวินยั
ดงักล่าวแลว้ใหเ้สนอเร่ืองพร้อมดว้ยความเห็นต่อวิทยาลยั เพื่อพิจารณา
ลงโทานกัศึกาาผูน้ั้นต่อไป 

ในการสอบสวนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้เทจ็จริง และ
พยานหลกัฐานต่างๆ เก่ียวกบัการกระท าผดิวินยัและเพื่อพิสูจน์ใหเ้ห็นถึง
การกระท าผดิวินยันั้นใหค้ณะกรรมการวินยันกัศึกาา ซ่ึงเป็นผูส้อบสวน
การกระท าผดิวินยัมีอ  านาจดงัต่อไปน้ี 

(1.)เรียกสอบสวนนกัศึกาาท่ีกระท าผดิวินยั หรือผูท่ี้เห็นว่า
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าผดิวินยั 

(2.)เรียกตรวจและรวบรวมพยานหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกระท าผดิวินยั 

ผูท่ี้มีอ  านาจสั่งลงโทาความผดิทางวินยันกัศึกาาไดแ้ก่ 
อธิการบดี หรือผูซ่ึ้งอธิการบดีมอบหมาย 

เม่ือไดส้ั่งลงโทานกัศึกาาผูใ้ดแลว้ ใหรี้บแจง้ต่อบิดา 
มารดาหรือผูป้กครองนกัศึกาาผูน้ั้นอาจารยท่ี์ปรึกาาและวิทยาลยัแลว้แต่
กรณีเพื่อทราบ 
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กองกิจการ Northern NTC



คณะบริหารธุรกจิวิทยาลัยนอรท์เทริน์



คณะศึกษาศาสตรว์ิทยาลัยนอรท์เทริน์



คณะนิตศิาสตรแ์ละรัฐศาสตร ์วทิยาลัยนอรท์เทริน์



คณะสหเวชศาสตร ์วิทยาลัยนอรท์เทริน์



สหกจิศึกษา วิทยาลัยนอรท์เทริน์



Nort Art ส านักศิลปวัฒนธรรมวทิยาลัยนอรท์เทริน์



N2F - Northern Fit&Fun



Northern Tak United



ไลน์ กลุ่ม คณะ นักศึกษา รหัส 64

ไลน์กลุ่มคณะ นักศึกษา สามารถใช้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา,อาจารย์ประจ าคณะ , เพื่อนๆ ในคณะ



ดร. หัสชัย  ตั้งมัง่มี

รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา
089-528-2358

อาจารย์ ภทัรพล  โพธิติชัย
หัวหน้าฝ่ายกจิกรรม/งานวฒันธรรม

093-180-3399

นางสาว นริศรา  สุขพนัธ์
ประสานงาน/กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา

088-772-2216

055-517-488 

-งานกิจกรรม/โครงการนกัศึกาา
-งานเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
-งานสวสัดิการ

-งานประสานงานเครือข่าย/นกัศึกาา
-งานกองทุนกูย้มืเพื่อการศึกาา (กยศ.)

กองกิจการ Northern NTC

ไลน์กลุ่มนักศึกษา(รวม) ทุกชั้นปี เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรม
และประกาศต่างๆ ของทางวิทยาลัย

sad@northern.ac.th


