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มาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิดวินัยนักศึกษา 
มาตรการตามความหมาย หมายถึง  แนวทางในการควบคุมการดําเนินงาน หรือ วิธีการปรับ 

เพื่อเขาสูผลสําเร็จ  โดยการรณรงคหรือกําหนดวิธีปฏิบัติใหสมาชิกในองคกรเขาใจตรงกัน  และยอมรับถือ
ปฏิบัติภายในองคกร  มาตรการรอการลงโทษนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ซ่ึงบังคับใช
ต้ังแตวันที่ 31 มกราคม  2548  หมายถึง แนวทางหรือวิธีการที่มหาวิทยาลัยไดใหโอกาสนักศึกษาไดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม หรือ ความประพฤติผูกระทําผิดวินัย  และกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของนักศึกษาผูนั้น
ในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  แตไมเกิน  1  ป  นับแตวันที่มหาวิทยาลัยมีคําส่ัง   
  นักศึกษาตามความหมายของประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เร่ืองมาตรการรอการ
ลงโทษ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังวานักศึกษาผูนั้นกระทําผิดวินัยนักศึกษา  และมหาวิทยาลัย
ส่ังลงโทษพักการเรียน ไมเกิน 1 ภาคการศึกษา (ผูที่มหาวิทยาลัยส่ังลงโทษพักการเรียนระยะเวลาที่นอยหรือ
มากกวา 1 ภาคการศึกษา  ไมมีผลตามประกาศฯ ฉบับนี้)  ในบางกรณีที่มหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นควรให
ชะลอการบังคับตามกฎหรือคําส่ัง  โดยรอการลงโทษนั้นไวกอน  เพื่อใหนักศึกษาไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ความประพฤติโดยอยูในความดูแลของมหาวิทยาลัยอยางใกลชิด 
  เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดวินัยนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกําหนดไว
ดังนี้ 
  1.  นักศึกษาตองไปรายงานตัวตอบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีการแนะ
แนว ใหการปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติที่กอใหเกิดการกระทําผิด และ 
  2.  ใหผูกระทําผิดวินัยนักศึกษาตองเขาโครงการพัฒนาตนเองหรือบําเพ็ญประโยชน
สาธารณะ หรือ ปฏิบัติงานใหกับหนวยงานในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 50 ชั่วโมง แตไมเกิน  100  ชั่วโมง ตอป
การศึกษา 
  3.  เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกําหนดเพื่อแกไข  ฟนฟู  หรือ ปองกันมิให
ผูกระทําผิดวินัยนักศึกษากระทํา  หรือมีโอกาสกระทําผิดขึ้นอีก  เชน 
   3.1  ใหละเวนการประพฤติใด ๆ อันอาจนําไปสูการกระทําผิดวินัยนักศึกษา  เชน 
เดียวกันนี้อีก  โดยใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยสอดสองดูแล ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

3.2  ในกรณีการกระทําผิดวินัยนักศึกษามีสาเหตุจากความผิดปกติทางจิตใจ   
มหาวิทยาลัยอาจสั่งใหผูนั้นอยูในความดูแลของคณะจิตแพทย 
 
เงื่อนไขขอแรกและขอ 2  ที่กลาวขางตนนั้น นักศึกษาตองไปรายงานตัวตอบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย และตองเขาโครงการพัฒนาตนเอง หรือบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ  และนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
เห็นควรใหชะลอการบังคับโทษ “พักการเรียน 1 ภาคการศึกษา”  ในรายละเอียดของคําส่ังมหาวิทยาลัยจะระบุ
ไววาใหนักศึกษาตองไปรายงานตัวและเขาโครงการพัฒนาตนเองกับบุคคลใด  คําส่ังดังกลาวจะระบุจํานวน
ช่ัวโมงเวลาการปฏิบัติงานไว  สวนเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเปนรายกรณี  การเขา
โครงการพัฒนาตนเอง หรือบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ  ตามจํานวนชั่วโมงที่กําหนด  ผูที่ไดรับมอบหมายจาก
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มหาวิทยาลัยจะเปนผูกําหนดรูปแบบกิจกรรมและหรือใหนักศึกษาไดมีสวนรวมคิดตามสภาพปญหา หรือ 
พฤติกรรมของแตละบุคคลในแตละกรณี  เพื่อใหเกิดการแกไข  ฟนฟูหรือปองกันมิใหมีโอกาสกระทําผิดอีก  
สวนในบางกรณีที่มหาวิทยาลัยอาจส่ังใหนักศึกษาผูนั้นอยูในความดูแลของคณะจิตแพทย  (คณะจิตแพทยที่
มหาวิทยาลัยไดพิจารณามอบหมาย) 
 
นักศึกษาและมหาวิทยาลัยจะไดอะไรจากมาตรการรอการลงโทษ 
  นักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษา และมหาวิทยาลัยส่ังลงโทษพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา 
นั้น  การพักการเรียน หมายถึง มหาวิทยาลัยใหระงับการลงทะเบียนเรียนหรือเปนการยกเลิกการลงทะเบียน
เรียน โดยรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น  จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  
นักศึกษาที่พักการเรียนจะตองชําระคารักษาสภาพนักศึกษา  ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนไปกอน
แลว  นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยส่ังใหพักการเรียน  โดยทั่วไปที่ผูเขียนไดพูดคุยแลกเปลี่ยน พบวานักศึกษาจะมี
สภาพจิตใจวิตกกังวล  เครียด  สับสน เพราะเขาเหลานั้นตองเผชิญกับสถานการณหลายอยาง  บางคนไมรูวาจะ
บอกครอบครัว (พอ  แม)  วาอยางไร หรือ ไมแนใจวา พอ แม จะคิดอยางไร  รูสึกผิดที่ทําใหพอ แม ผิดหวัง ที่
ไมสามารถจบตามหลักสูตร  กลัวเพื่อน ๆ จะเอาเรื่องของตนเองไปพูด  จะมองหนาเพื่อนรุนเดียวกันอยางไร  
หรือกลัววาไมสามารถรับพระราชทานปริญญาบัตรไดพรอม ๆ กับเพื่อนรุนเดียวกัน ฯลฯ เมื่อตองประสบกับ
เหตุการณที่กลาวขางตน  นักศึกษาเหลานี้หลาย ๆ คนมีผลกระทบที่ตามมามากมายจนบางคนไมรูวาจะจัดการ
กับอะไรกอนหลัง  บางคนก็สามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็ว  บางคนก็ตองใชเวลาหรืออาจหนีหนาผูคน หรือ 
ลาออก  การใหโอกาสนักศึกษากลับตัวภายในเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาํหนดให  จึงนาจะเปนผลดี
ตอตัวนักศึกษาผูนั้น 
  สําหรับมหาวิทยาลัยนั้น มาตรการรอการลงโทษเปนการใหโอกาสนักศึกษา  ระหวาง
มาตรการรอการลงโทษจะมีผูที่คอยชวยเหลือดูแลนักศึกษาขณะใหรอการบังคับโทษ (โทษพักการเรียน) ไว
กอน มาตรการรอการลงโทษจึงเปนเจตจํานงของการบมเพาะนักศึกษารูปแบบหนึ่ง  เพราะมหาวิทยาลัยได
พิจารณาแลววาในบางกรณี  เมื่อไดคํานึงถึงประวัติ  ความประพฤติ  ภาวะแหงจิตใจและสภาพแวดลอมของ
นักศึกษาผูนั้น  มหาวิทยาลัยควรไดดูแลขัดเกลานักศึกษาผูนั้น  บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และ
กิจกรรมโครงการที่จัดขึ้นจึงตองอาศัยความรวมมือของนักศึกษา และความเอาใจใสอยางจริงจังของผูที่ไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย  การที่นักศึกษาไดปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ  ที่เคยกอใหเกิดการกระทําผิด หรือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความประพฤติที่ปองกันมิใหนักศึกษากระทําผิดซํ้า  จึงนับเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของมหาวิทยาลัย 
 

ระยะเวลาสิ้นสุดการใหรอการลงโทษ 
 

  นักศึกษาผูกระทําผิดวินัยนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยส่ังลงโทษพักการเรียนในบางกรณี  และ
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหชะลอการบังคับตามคําส่ังมหาวิทยาลัย โดยรอการลงโทษนั้นไวกอน   ในชวง
ระยะเวลาระหวางรอการลงโทษหากความปรากฏแกมหาวิทยาลัยวาพฤติการณเกี่ยวกับการดูแลความประพฤติ
ของนักศึกษาผูกระทําผิดไดเปลี่ยนแปลงไป โดยการรับรู  รับฟงจากรายงานของผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแล
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นักศึกษา  มหาวิทยาลัยอาจใหแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนเงื่อนไขขอใดก็ได  หรือจะกําหนดเงื่อนไขขอใดไว
เพิ่มเติมอีกก็ได  การเพิกถอนหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนี้  ผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลนักศึกษา จะตองรายงานตาม
แบบประเมินผลการดูแลความประพฤตินักศึกษาตามมาตรการรอการลงโทษจากนั้นนําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินงานวินัยนักศึกษาประจําวิทยาเขตไดพิจารณาทําความเห็นเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยวินิจฉัยส่ังการเรื่องการ
แกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนเงื่อนไขขอใด  หรือ  หากความปรากฏแกมหาวิทยาลัยวานักศึกษาผูกระทําผิดวินัย
นักศึกษาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลยัอาจตักเตือนผูกระทําความผิดหรือลงโทษ  
ซ่ึงรอไวนั้นก็ได  ซ่ึงหมายถึงวาถานักศึกษาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขนักศึกษาอาจไดรับโทษ (พักการเรียน)  ที่รอ
นั้นไว 
 

  สําหรับนักศึกษาโดยทั่วไปอาจจะมีความคิดเห็นในหลากหลายมุมมองวาผูที่มหาวิทยาลัยส่ัง
ใหใชมาตรการรอการลงโทษ  เสมือนวาไมมีการลงโทษทางวินัยนักศึกษา  เพราะนักศึกษาผูกระทําผิดยังคงมา
เรียนไดตามปกติ   รวมทั้งที่กลาววา  ผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลก็จะมีวิธีการดูแลที่แตกตางกันหรือหลาย
มาตรฐาน  แตหากมองในแงมุมของผูที่อยูระหวางรอการลงโทษ  ความรูสึกจะแตกตางจากคํากลาวขางตน  
เพราะชวงระยะเวลาระหวางมหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรการรอการลงโทษ  ผูที่ถูกส่ังลงโทษไดกระทําผิด
วินัยนักศึกษาอีก  และความผิดในครั้งหลังที่มหาวิทยาลัยมีคําส่ังใหลงโทษในระดับโทษพักการเรียนสําหรับ
ความผิดคร้ังหลังนั้น  มหาวิทยาลัยจะบวกโทษที่รอการลงโทษไวในคราวกอนเขากับโทษในคราวหลัง  แตหาก
ในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัยนักศึกษา และมหาวิทยาลัยไดประเมินตาม
รายงานแลวก็ใหถือวาการรอการลงโทษในครั้งนั้น  เปนการลงโทษภาคทัณฑตลอดสภาพการเปนนักศึกษา    
คํากลาวที่กลาววา  วิธีการดูแลมีหลายมาตรฐานก็จะถูกกลั่นกรองโดยคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา
ประจําวิทยาเขต 

กลาวโดยสรุประยะเวลาการรอการลงโทษสิ้นสุดลงตอเมื่อนักศึกษาไมกระทําผิดซํ้า และได 
ปฏิบัติตามเงื่อนไข  ทั้งนี้ตองผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษาประจํา    
วิทยาเขต 
  ม า ต ร ก า ร ร อ ก า ร ล ง โ ทษนั ก ศึ ก ษ า ผู ก ร ะ ทํ า ผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษ า ต า มป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  บังคับใชต้ังแตวันที่ 31 มกราคม 2548  เปนมาตรการที่ชะลอการบังคับตามคําส่ัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เร่ืองการลงโทษนักศึกษาในบางกรณีในระดับโทษพักการเรียน  โดยรอการ
ลงโทษไวกอน  เพื่อใหนักศึกษาไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ความประพฤติโดยอยูในความดูแลของผูที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ในระหวางรอการลงโทษ หากนักศึกษาไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข และมิไดกระทําผิดวินัยนักศึกษาก็ใหถือวาการรอการลงโทษส้ินสุดลง  นักศึกษาผูนั้นก็จะไดรับ
โทษภาคภัณฑตลอดสภาพการเปนนักศึกษา 
 
 

นางอมรา    ศรีสัจจัง 
 


