(สำเนำ)
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่
เรื่อง กำรลงโทษนักศึกษำที่ทำผิด
ว่ำด้ วยระบบกำรจรำจรบริเวณมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
อาศัยอานาจตามความในข้อ 13 แห่ งระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยระบบ
การจราจรบริ เวณมหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ พ.ศ. 2544 ค าสั่ ง มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ที่
733/2543 เรื่ องยกเลิ กคาสั่ งและมอบหมายให้รองอธิ การบดี ป ฏิ บ ตั ิ ราชการแทนอธิ ก ารบดี โดยมติ ที่
ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นงานกิ จการนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ คราวประชุ มครั้งที่ 3/2545 วันที่
22 พฤษภาคม 2545 มติที่ประชุ มคณะกรรมการประจาวิทยาเขตหาดใหญ่คราวประชุ มครั้งที่ 4/2545
วันที่ 20 มิถุนายน 2545 และมติที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นงานกิจการนักศึกษา ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 7/2545 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 จึงกาหนดการลงโทษนักศึกษาที่ทาผิดระเบียบมหาวิทยาลัยสงลา
นคริ นทร์ ว่าด้วยระบบการจราจรบริ เวณมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2544 ไว้ดงั นี้
ข้อ 1. การกระทาผิดกฎจราจรของนักศึกษาให้แบ่งน้ าหนักของความผิดเป็ นระดับคะแนน
4 ระดับ คือ
1.1 ลักษณะความผิดที่ระดับคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน ได้แก่
- ขับรถบนทางเท้า หรื อ
- ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร เช่น ขับรถจักรยานยนต์ในลักษณะ
เกาะกลุ่มหรื อ
- ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อคหรื อสวมหมวกกันน็อคแต่ไม่
รัดสายรัดคาง หรื อ
- ขับรถยนต์โดยไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย หรื อ
- ขับรถจักรยานยนต์ซอ้ น 3 หรื อมากกว่า หรื อซ้อนด้านหน้า หรื อ
- จอดรถบนทางเท้าหรื อในที่หา้ มจอดหรื อจอดกีดขวางการจราจร
1.2 ลักษณะความผิดที่ระดับคะแนนเท่ากับ 20 คะแนน แก่
- ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้าย หรื อ
- ขับรถในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ โดยไม่เปิ ดหรื อใช้แสงสว่าง หรื อ
- แซงรถในที่หา้ มแซง หรื อ
- ฝ่ าฝื นสัญญาณจราจร หรื อ
- ขับรถโดยไม่ให้สัญญาณตามกฎจราจร เช่น การเลี้ยว การจอด การออกรถ
1.3 ลักษณะความผิดที่ระดับคะแนนเท่ากับ 30 คะแนน ได้แก่
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- ขับรถเร็ วเกินกว่ามหาวิทยาลัยกาหนดหรื อขับรถโดยประมาทน่าหวาดเสี ยว
อันอาจเกิดอันตราย เช่น ขับรถส่ ายไป ส่ ายมา หรื อนอนขับรถจักรยานยนต์ หรื อพูดโทรศัพท์มือถือ
ในขณะขับรถ หรื อแซงแล้วจอด หรื อขับรถมือเดียว หรื อ
- ขับรถโดยไม่คานึงถึงความเดือดร้อนคนอื่น เช่น ปล่อยควันขาว ควันดา หรื อ
- ขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ เช่น ขาหัก แขนหักต้อง
เข้าเฝื อก หรื อหย่อนความสามารถในการมองพิเศษต่าง ๆ
1.4 ลักษณะความผิดที่ระดับคะแนนเท่ากับ 40 คะแนน ได้แก่
- ขับรถก่อให้เกิดความเสี ยหาย และไม่หยุดช่วยเหลือ เช่น ชนแล้วหนี หรื อ
- ขับรถในขณะเมาสุ ราหรื อของมึนเมาชนิดอื่น หรื อ
- ขับรถฝ่ าฝื นสัญญาณไฟจราจร เช่น ฝ่ าสัญญาณไฟจากหน้ามหาวิทยาลัยเข้ามา
ในมหาวิทยาลัย
ข้อ 2 หลักการพิจารณาโทษวินยั นักศึกษา
การพิจารณาโทษวินยั นักศึกษาจะพิจารณาโทษตามระดับคะแนนการกระทา
ความผิด ซึ่ งคะแนนการกระทาผิดจะสะสมในรอบ ปี 1 ปี การศึกษา คะแนนที่มีอยูใ่ ห้ลบทิง้ ไปโดยเริ่ ม
สะสมใหม่ในปี การศึกษาถัดไป แต่หากในช่วงดังกล่าวนักศึกษาถูกลงโทษในระดับโทษพักการเรี ยนก็
ให้ลบคะแนนสะสมทั้งหมด และเริ่ มสะสมใหม่ในปี การศึกษาถัดไป
ข้อ 3 โทษทางวินยั นักศึกษากรณี นกั ศึกษากระทาผิดกฎจราจร
คะแนนสะสม 40 คะแนน โทษภาคทัณฑ์และทางานบาเพ็ญประโยชน์ 50 ชัว่ โมง
คะแนนสะสม 50 คะแนน โทษภาคทัณฑ์และทางานบาเพ็ญประโยชน์ 100 ชัว่ โมง
คะแนนสะสม 60 คะแนน โทษภาคทัณฑ์และทางานบาเพ็ญประโยชน์ 150 ชัว่ โมง
คะแนนสะสม 70 คะแนน โทษภาคทัณฑ์ และห้ามมีหรื อใช้รถในมหาวิทยาลัย
คะแนนสะสม 80 คะแนน โทษพักการเรี ยน 1 ภาคการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2545
(ลงชื่อ)
วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
(รองศาสตราจารย์วรัญ ตันชัยสวัสดิ์)
รองอธิ การบดีวทิ ยาเขตหาดใหญ่
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

*คัดลอกมาจากงานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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