ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง มาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548
เพื่อให้ โอกาสนักศึกษาผู้กระทาผิดวินยั นักศึกษาและมหาวิทยาลัยสัง่ ลงโทษพักการเรี ยนในบางกรณี จึงเห็นควร
ให้ ชะลอการบังคับตามกฎ หรื อคาสัง่ โดยรอการลงโทษนันไว้
้ ก่ อน เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ปรับพฤติกรรม หรื อความประพฤติ
โดยอยูใ่ นความดูแลของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ ชิด
ฉะนัน้ อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2547 ข้ อ 12
และอาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2522 และโดยมติที่
ประชุมคณบดี ครั ง้ ที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2548 จึงให้ กาหนดประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง
มาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิดวินยั นักศึกษา ไว้ ดงั นี ้
ข้ อ 1 นักศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินยั นักศึกษา และมหาวิท ยาลัยสัง่ ลงโทษพักการเรี ยนไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
เมื่อมหาวิทยาลัยได้ คานึงถึงประวัติ ความประพฤติ ภาวะแห่งจิตใจ และสภาพแวดล้ อมของผู้นนั ้ หรื อสภาพความผิด หรื อ
เหตุอื่นอันควรปราณีแล้ ว มหาวิทยาลัยจะมีคาสัง่ ว่านักศึกษาผู้นนมี
ั ้ ความผิดแต่ให้ รอการลงโทษดังกล่าวไว้ ก่ อน เพื่อให้
โอกาสนักศึกษาผู้นนกลั
ั ้ บตัวภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่มหาวิทยาลัยมีคาสัง่
และให้ กาหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของนักศึกษาผู้นนด้
ั ้ วย
เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทาความผิดวินยั นักศึกษานัน้ มีดงั นี ้
(1) ต้ องไปรายงานตัวต่อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเพือ่ ให้ มีการแนะแนว ให้ การปรึกษาเพื่อ
แลกเปลีย่ นความคิด ทัศนคติที่กอ่ ให้ เกิดการกระทาความผิด และ
(2) ให้ ผ้ กู ระทาผิดวินยั นักศึกษาต้ องเข้ าโครงการพัฒนาตนเองหรื อบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิงาน
ให้ กบั หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 50 ชัว่ โมง แต่ไม่เกิน 100 ชัว่ โมงต่อปี การศึกษา
(3) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกาหนดเพื่อแก้ ไข ฟื น้ ฟู หรื อป้องกันมิให้ ผ้ กู ระทาผิดวินยั
นักศึกษากระทาหรื อมีโอกาสกระทาผิดขึ ้นอีก เช่น
3.1 ให้ ละเว้ นการประพฤติใดๆ อันอาจนาไปสูก่ ารกระทาผิดวินยั นักศึกษาเช่นเดียวนี ้อีก โดยให้ บคุ คลที่
ได้ รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยสอดส่องดูแลตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 ในกรณีกระทาผิดวินยั นักศึกษามีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางจิตใจ มหาวิทยาลัยอาจสัง่ ให้ ผ้ นู นั ้
อยูใ่ นความดูแลของคณะจิตแพทย์
เงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยได้ กาหนดตามความในวรรคก่อนนัน้ ถ้ าภายหลังความปรากฎแก่มหาวิทยาลัยว่า
พฤติการณ์เกี่ยวกับการดูแลความประพฤติของนักศึกษาผู้กระทาผิดวินยั นักศึกษาได้ เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมหาวิทยาลัย
เห็นสมควร มหาวิทยาลัยอาจแก้ ไข เพิ่มเติม หรื อเพิกถอนข้ อหนึ่งข้ อใดเสียก็ได้ หรื อจะกาหนดเงื่อนไขข้ อใดตามที่กล่าว
ในวรรคก่อนที่มหาวิทยาลัยยังมิได้ กาหนดไว้ เพิ่มเติมอีกก็ได้
ข้ อ 2 เมื่อความปรากฎแก่มหาวิทยาลัย ว่านักศึกษาผู้กระทาผิดวินยั นักศึกษาไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยอาจตักเตือนผู้กระทาความผิดหรื อลงโทษซึง่ รอไว้ นนก็
ั ้ ได้

ข้ อ 3 ถ้ าภายในระยะที่มหาวิทยาลัยกาหนด ผู้ที่ถกู สัง่ ลงโทษทางวินยั นักศึกษาได้ กระทาผิดวินยั นักศึกษาอีก
และมหาวิทยาลัยมีคาสัง่ ให้ ลงโทษพักการเรี ยนสาหรับความผิดนัน้ ให้ มหาวิทยาลัยบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ ในคราว
ก่อนเข้ ากับโทษในคราวหลัง
ถ้ าภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ผู้นนมิ
ั ้ ได้ กระทาผิดวินยั นักศึกษาดังกล่าวมาในวรรคแรก ให้ ผ้ นู นั ้
พ้ นจากการที่จะถูกลงโทษทางวินยั นักศึกษาในครัง้ นัน้ และให้ ถือว่า การรอการลงโทษนันเป็
้ นการลงโทษภาคทัณฑ์ตลอด
สภาพการเป็ นนักศึกษา
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 13 มกราคม 2548 เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2548
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