ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
(ฉบับที่ 1072/2550)
เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี
-------------------------

เพื่อให้การพิจารณาการขออุทธรณ์โทษของนักศึกษาที่ถกู สัง่ ลงโทษทางวิชาการเนื่องจากการฝ่ าฝื นระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 12 บทกาหนดโทษ ข้อ 41 และข้อ 42 และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจาภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและ
มีบรรทัดฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2550 และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2550 จึงออกประกาศ
กาหนดแนวปฏิบตั ิการขออุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริ ญญาตรี ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1072/2550) เรื่ อง แนวปฏิบตั ิการขออุทธรณ์และ
การพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริ ญญาตรี ”
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิ การบดี”
หมายถึง อธิ การบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ที่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ถกู สัง่ ลงโทษสังกัดอยู่
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ถกู สัง่ ลงโทษทางวิชาการ
“การลงโทษทางวิชาการ” หมายถึง การที่นกั ศึกษาถูกสัง่ ลงโทษทางวิชาการเนื่องจากฝ่ าฝื นระเบียบของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ทุจริ ตในการสอบ คัดลอกผลงานทาง
วิชาการ ลงทะเบียนเรี ยนผิดเงื่อนไขของรายวิชา มีเวลาเรี ยนและ/
หรื อเวลาสอบซ้ าซ้อนกัน เป็ นต้น
“การอุทธรณ์”
หมายถึง การที่ นักศึ กษายื่นเรื่ องต่ อมหาวิทยาลัยเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่ อขอให้
พิ จารณาทบทวนค าสั่ งลงโทษ เนื่ องจากเห็ น ว่าไม่ ได้รับ ความเป็ นธรรม
หรื อไม่เห็นด้วยกับคาสัง่ ลงโทษ
ข้อ 4 ผูม้ ีสิทธิ อุทธรณ์ตามประกาศนี้ ต้องเป็ นนักศึกษาที่ถูกสัง่ ลงโทษทางวิชาการโดยคาสัง่ ของคณะหรื อ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 5 การอุทธรณ์ คาสั่งลงโทษให้ทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่ อของผูอ้ ุทธรณ์ เสนอต่ออธิ การบดี โดยยื่นที่ สานัก
บริ หารและพัฒนาวิชาการภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทราบคาสัง่ ลงโทษ
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ข้อ 6 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์คาสัง่ ลงโทษได้สาหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผูอ้ ื่นหรื อมอบหมายให้ผอู ้ ื่นอุทธรณ์
แทนมิได้
ข้อ 7 ให้ม หาวิท ยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการพิ จารณาอุท ธรณ์ โทษทางวิชาการชุ ดหนึ่ ง เพื่ อ พิ จารณาอุท ธรณ์ เป็ นการ
เฉพาะราย ประกอบด้วย
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เป็ นประธานกรรมการ
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
2. ผูอ้ านวยการสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
เป็ นรองประธานกรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (หรื อที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่น)
จากคณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ อีก 2 คน
เป็ นกรรมการ
4. นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน
เป็ นกรรมการ
5. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ
สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้อาจแต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการได้อีก 1 คน
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการประชุม พิจารณาอุทธรณ์ จากผลการสอบข้อเท็จจริ งเบื้องต้นที่
ดาเนิ น การโดยคณะ เอกสาร หลักฐาน หรื ออื่ น ๆ ตามเห็ น สมควร และอาจเชิ ญ บุ คคลที่ เกี่ ยวข้อ งให้ข ้อมู ลเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการพิ จารณาอุท ธรณ์ โทษทางวิชาการ ทารายงานสรุ ปผลการพิจารณาอุทธรณ์ เสนอต่ออธิ การบดี
ภายใน 45 วัน นับ จากวัน รั บ คาขออุท ธรณ์ กรณี มี เหตุ ผ ลความจาเป็ นให้สามารถขออนุ ม ัติข ยายระยะเวลาการ
ดาเนินการตามประกาศนี้ได้ ทั้งนี้ครั้งละไม่เกิน 60 วัน
ข้อ 10 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี มีอานาจพิจารณาวินิจฉัย มีคาสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ ยกโทษหรื อยก
อุทธรณ์ ตามควรแก่กรณี แล้วแจ้งคาวินิจฉัยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผอู ้ ุทธรณ์ทราบภายใน 15 วัน
ข้อ 11 ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอานาจการวินิจฉัยปั ญหา การปฏิบตั ิตามประกาศนี้ และให้ถือ
คาวินิจฉัยของอธิการบดีเป็ นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550

2

