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**หมายเหตุ** 
การแต่งกายเคร่ืองแบบอืน่ๆ 
อนุญาต ให้แต่งตาม เฉพาะวนัที่ 
ทางคณะฯ ได้ขออนุญาต 
ก าหนดไว้ เท่าน้ัน!!! 



คู่มืองานวนิยันกัศึกษา 
 
วทิยาลยันอร์ทเทิร์น 

ข้อบังคบัวทิยาลยันอร์ทเทิร์น 
ว่าด้วยวนัิยนักศึกษา  

พ.ศ.2560  
 

               โดย ท่ีเห็นเป็นการสมควรมีขอ้บงัคบัเก่ียวกบัวนิยันกัศึกษา เพื่อ
มารยาทและความประพฤติอนัดีงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
นกัศึกษา และรักษาไวซ่ึ้งช่ือเสียงของวทิยาลยั 

 
 หมวดที่ 1  

  ข้อความทั่วไป 
 

       ข้อที ่1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ ขอ้บงัคบัวทิยาลยันอร์ทเทิร์น วา่ดว้ย
วนิยันกัศึกษา พ.ศ. 2557  
       ข้อที ่2 ขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากท่ีประกาศเป็นตน้ไป  
       ข้อที ่3 ในขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัน้ี  
               “วทิยาลยั” หมายถึง ”วทิยาลยันอร์ทเทิร์น”  
               “อธิการบดี ” หมายถึง ”อธิการบดี วทิยาลยันอร์ทเทิร์น“ 
               “นกัศึกษา” หมายถึง “นกัศึกษาวทิยาลยันอร์ทเทิร์น”  
       ข้อที ่4 ใหอ้ธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี และใหมี้
อ านาจออกประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 
 



หมวดที่5  
การสอบสวนและการลงโทษการกระท าผดิวนัิย 

 ใหค้ณะกรรมการวนิยันกัศึกษาเป็นผูมี้อ  านาจสอบสวน
การกระท าผดิวนิยัของนกัศึกษา เวน้แต่มหาวทิยาลยัจะเห็นสมควรเป็น
อยา่งอ่ืนเป็นกรณีๆไปและเม่ือไดท้ าการสอบสวนการกระท าผดิวนิยั
ดงักล่าวแลว้ใหเ้สนอเร่ืองพร้อมดว้ยความเห็นต่อวทิยาลยั เพื่อพิจารณา
ลงโทษนกัศึกษาผูน้ั้นต่อไป  
 ในการสอบสวนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้เทจ็จริง และ
พยานหลกัฐานต่างๆ เก่ียวกบัการกระท าผดิวนิยัและเพื่อพิสูจนใ์หเ้ห็นถึง
การกระท าผดิวนิยันั้นใหค้ณะกรรมการวนิยันกัศึกษา ซ่ึงเป็นผูส้อบสวน
การกระท าผดิวนิยัมีอ  านาจดงัต่อไปน้ี  
              (1.)เรียกสอบสวนนกัศึกษาท่ีกระท าผดิวนิยั หรือผูท่ี้เห็นวา่
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าผดิวนิยั  
              (2.)เรียกตรวจและรวบรวมพยานหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกระท าผดิวนิยั  
 ผูท่ี้มีอ  านาจสั่งลงโทษความผดิทางวนิยันกัศึกษาไดแ้ก่ 
อธิการบดี หรือผูซ่ึ้งอธิการบดีมอบหมาย  
 เม่ือไดส้ั่งลงโทษนกัศึกษาผูใ้ดแลว้ ใหรี้บแจง้ต่อบิดา 
มารดาหรือผูป้กครองนกัศึกษาผูน้ั้นอาจารยท่ี์ปรึกษาและวทิยาลยัแลว้แต่
กรณีเพื่อทราบ  

วนัิยนักศึกษาวทิยาลยันอร์ทเทิร์น 
 

      ขอ้ 1 นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ประกาศ และค าสั่งของวทิยาลยัอยา่งเคร่งครัด ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามถือวา่ผูน้ั้นกระท าผดิวนิยั 
       ขอ้ 2 นกัศึกษาตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ช่ือเสียง และเกียรติคุณของวทิยาลยั 
       ขอ้ 3 นกัศึกษาตอ้งประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติใน
ส่ิงท่ีอาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผูป้กครอง
หรือวทิยาลยั 
       ขอ้ 4 นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตามหลกัศีลธรรม จริยธรรม และ
วฒันธรรมอนัดีงามของสังคมไทย และตอ้งไม่น าขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือวธีิการท่ีไม่เหมาะสมต่อวฒันธรรมไทยมาปฏิบติั 
       ขอ้ 5 นกัศึกษาตอ้งไม่น าสุราหรือของมึนเมาใด ๆ เขา้มาใน
บริเวณมหาวทิยาลยัและตอ้งไม่เสพสุราหรือของมึนเมาใด ๆ จน
เป็นเหตุใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผูป้กครอง หรือ
วทิยาลยั 
      ขอ้ 6 นกัศึกษาตอ้งไม่เล่น หรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือสนบัสนุน
การพนนัใดๆ เป็นอนัขาด รวมทั้งไม่เขา้ไปในบริเวณหรือสถานท่ีท่ี
มีการเล่นการพนนัดว้ย 
      ขอ้ 7 นกัศึกษาตอ้งเช่ือฟังค าสั่งหรือค าแนะน าตกัเตือนของ
อาจารยแ์ละ เจา้หนา้ท่ีของวทิยาลยั ผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีโดยชอบ 
 



       ขอ้ 8 นกัศึกษาตอ้งแสดงบตัรประจ าตวันกัศึกษาไดท้นัที เม่ืออาจารย ์
หรือ เจา้หนา้ท่ีของวทิยาลยัตรวจสอบ 
       ขอ้ 9 ใหน้กัศึกษาอยูใ่นบริเวณมหาวทิยาลยัไดใ้นเวลาท่ีก าหนดเวน้
แต่ จะไดรั้บอนุญาตจากวทิยาลยัเป็นกรณีๆไป  
       ขอ้10 นกัศึกษาตอ้งไม่กระท าตนเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั จนมีเร่ือง
เสียหายถึงผูอ่ื้นหรือวทิยาลยั 
       ขอ้11 นกัศึกษาตอ้งไม่ลกั ยกัยอก หรือท าลายทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 
หรือวทิยาลยั 
       ขอ้12 นกัศึกษาตอ้งไม่กระท าการทุจริตใดๆอนัเป็นการเส่ือมเสียแก่
วทิยาลยัอยา่งร้ายแรง 
       ขอ้13 นกัศึกษาตอ้งไม่น าส่ิงผดิกฎหมายเขา้มาในวทิยาลยั หรือมีส่ิง
ผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง 
       ขอ้14 นกัศึกษาตอ้งไม่มีหรือหรือพกพาอาวธุ วตัถุระเบิด หรือส่ิงท่ี
สามารถใชเ้ป็นอาวธุหรืออาจใชต่้างอาวธุเม่ืออยูใ่นบริเวณวทิยาลยั 
 ขอ้15 นกัศึกษาตอ้งไม่ก่อการหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการทะเลาะววิาท 
กบันกัศึกษาดว้ยกนัหรือกบัผูอ่ื้น หรือกระท าการใดๆอนัเป็นการก่อกวน
ความสงบเรียบร้อย 
       ขอ้16 นกัศึกษาผูใ้ดเป็นผูก่้อหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นคดีถึง เจา้
พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตอ้งรีบรายงานพฤติกรรมนั้นต่ออาจารย์
ท่ีปรึกษาหรือส่วนกิจการนกัศึกษา ของวทิยาลยัทนัที  
       ขอ้17 นกัศึกษาผูใ้ดตอ้งโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่
ความผดิลหุโทษหรือความผดิอกัระท าโดยประมาทถือวา่เป็นผูก้ระท าผดิ
วนิยัอยา่งร้ายแรง  

 หมวดที่3  
       คณะกรรมการวนัิยนักศึกษา 

  ใหมี้คณะกรรมการวินยันกัศึกษา ประกอบดว้ย รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนกิจการ
นักศึกษา เป็นกรรมการ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ ง 
จ  านวนไม่นอ้ยกว่า3คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ หวัหนา้งาน
วินัยนักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าท่ีงานวินัย
นกัศึกษา เป็นผูช่้วยเลขานุการ ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการวินัย
นกัศึกษา อาจขอให้นายกองการบริหารหรือประธานสภานกัศึกษา
เขา้ร่วมในการประชุมของคณะกรรมการวนิยัวนิยันกัศึกษาดว้ยกไ็ด ้ 

หมวดที่4  
โทษฐานผดิวนัิย 

 นกัศึกษาท่ีปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัประกาศ
หรือค าสั่งใดๆของวทิยาลยัใหถื้อวา่กระท าผดิวนิยั และอาจไดรั้บ
โทษสถานใดสถานหน่ึงดงัน้ี  
              (1)ตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
              (2)ภาคทัณฑ์  
              (3)ให้พกัการศึกษา 
              (4)ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
              (5)โทษอืน่ๆตามที่วทิยาลยัเห็นสมควร  

 



ที ่ กจิกรรม/โครงการ ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคฤดูร้อน 

1 
2 

นักศึกษาลงทะเบียน 
วนัเปิดภาคการศึกษา 

1 ม.ีค. – 23 ม.ิย. 62 
5 ม.ิย. 62 

1 – 22 พ.ย. 62 
6 พ.ย. 62 

21 ม.ีค. – 9 เม.ย. 63 
4 เม.ย. 63 

3 
4 

โครงการสู่อ้อมกอดนอร์ทเทร์ิน 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่,โครงการน้อมจติวนัทา บูชาครู ประจ าปีการศึกษา 2562 

6 ก.ค. 62 
7 ก.ค. 62 

- 
- 

- 
- 

5 
6 

ประเพณีเดนิเท้าไหว้ศาล หลกัเมอืง สักการะศาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 
โครงการหล่อเทยีนพรรษา สืบสานประเพณีร่วมท าบุญวนัเข้าพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

7 ก.ค. 62 
12 ก.ค. 62 

- 
- 

- 
- 

7 
8 

โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที1่0) 
โครงการ 12 สิงหา วนัแม่แห่งชาต ิ

26 ก.ค. 62 
9 ส.ค. 62 

- 
- 

- 
- 

9 
10 

สอบกลางภาค 
วนัสุดท้ายของการเรียน 

31 ก.ค. – 11 ส.ค. 62 
29 ก.ย. 62 

14 – 12  ม.ค.  62 
8 ม.ีค. 63 

2 – 3 พ.ค. 63 
31 พ.ค. 63 

11 
12 

สอบปลายภาค 
วนัปิดภาคเรียน 

2 – 13 ต.ค. 62 
16 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 

11 – 22 ม.ีค. 63 
13 ม.ีค. – 31 พ.ค. 63 

6 – 7 ม.ิย. 63 
8 – 9 ม.ิย. 63 

13 
14 

วนัประกาศผลสอบ 
โครงการสืบสานประเพณกีระทงสายไหลประทปี ๑๐๐๐ ดวง 

1 พ.ย. 62 
9 – 13 พ.ย. 62  

3 เม.ย. 62 
- 

21 ม.ิย. 63 
- 

15 
16 

โครงการขยบักายสบายชีว ีNTC Fit & Fun season 3 
โครงการงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจ าปี 2562 - 2563 

พ.ย. – ธ.ค. 62 
28 ธ.ค.62 – 3 ม.ค.63 

- 
- 

- 
- 

17 
18 

โครงการกฬีาสีสัมพนัธ์ นอร์ทเทร์ิน-ไฮเทคฯ 
โครงการคดัเลอืกนักศึกษาเข้าประเมนิรางวลัพระราชทาน 

- 
- 

ธันวาคม 62 
3-10 ม.ค. 63 

- 

19 โครงการปัจฉิมนิเทศ - 29 ม.ีค. 63 - 

*** กจิกรรมและโครงการ อาจมีการเปลีย่นแปลง  วนัและเวลา ได้ตามความเหมาะสม สามารถตดิตามข่าวสาร เพิม่เตมิ ได้ที่  
https://www.facebook.com/SADNTC/  

ปฏิทนิกจิกรรม ปีการศึกษา 2562 

https://www.facebook.com/SADNTC/


















อาจารย์ หัสชัย  ตั้งมั่งมี 

รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา 
089-528-2358 

อาจารย์ ภทัรพล  โพธิตชัิย 
หัวหน้าฝ่ายกจิกรรม/งานวฒันธรรม 

093-180-3399 

นางสาว นริศรา  สุขพนัธ์ 
ประสานงาน/กองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 

088-772-2216 

088-7055-517-488 (ต่อ 802) 

-งานกิจกรรม/โครงการนกัศึกษา 
-งานเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 
-งานสวสัดิการ 
 

-งานประสานงานเครือข่าย/นกัศึกษา 
-งานกองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 


