ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
(ฉบับที่ 1073/2550)
เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์ การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทาความผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ
-----------------------------------

เพื่อให้การพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่ฝ่าฝื นระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี พ.ศ.
2548 หมวดที่ 12 บทกาหนดโทษ ข้อ 41 และข้อ 42 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสอบประจาภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีบรรทัดฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2541 ประกอบกับข้อ 17 ของระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจาภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2550 และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ.2550 จึงออกประกาศ
กาหนดแนวปฏิบตั ิและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทาความผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 1073/2550) เรื่ อง แนวปฏิ บตั ิ และเกณฑ์การ
พิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทาความผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ”
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิ การบดี”
หมายถึง อธิ การบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“การลงโทษทางวิชาการ” หมายถึง การที่นกั ศึกษาถูกพิจารณาโทษทางวิชาการเนื่องจากฝ่ าฝื นระเบียบของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
“กรรมการคุมสอบ”
หมายถึง ผูท้ ี่คณะแต่งตั้งให้เป็ นผูค้ วบคุมห้องสอบวิชาใดวิชาหนึ่งของการสอบ
“คณะกรรมการสอบ” หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งให้รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการสอบ
ประจาภาคของนักศึกษา
ข้อ 4 เมื่อพบว่ามีนกั ศึกษา มีพฤติกรรมที่อาจฝ่ าฝื นระเบียบการสอบ หรื อส่ อเจตนาทุจริ ต หรื อทุจริ ต ให้กรรมการ
คุมสอบ ทารายงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เสนอต่อประธานคณะกรรมการสอบ ภายในวันเกิดเหตุ
พร้อมแนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
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ข้อ 5 ให้ค ณะกรรมการสอบหรื อ คณะท างานที่ ได้รั บ การแต่ งตั้งโดยคณะกรรมการสอบ รวบรวมหลัก ฐาน
ข้อเท็จจริ งต่างๆ โดยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ช้ ี แจงข้อเท็จจริ ง และจัดทารายงานการสอบข้อเท็จจริ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย คาชี้ แจงของกรรมการคุมสอบ คาชี้ แจงของนักศึกษา ความเห็นของคณะกรรมการสอบหรื อ
คณะทางาน และหรื อ เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็ จภายใน 20 วัน นับจากวันเกิ ดเหตุ
แล้วเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาโทษ
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาโทษจากทุกองค์ประกอบทั้งพยานบุคคล เอกสารและหลักฐาน และ
พิจารณาปรับโทษตามสมควรแก่กรณี ดังนี้
6.1 ปรับตกในรายวิชานั้น ในกรณี ที่พบว่านักศึกษามีเจตนาฝ่ าฝื นระเบี ยบว่าด้วยการสอบประจาภาคของ
นักศึกษาข้อ 7 และ 10.1 ของระเบียบดังกล่าว
6.2 ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้วสาหรับภาคการศึกษานั้น ในกรณี ที่พบว่านักศึกษาส่ อเจตนาทุจริ ต
เช่ น น าหรื อมี เอกสาร หรื ออุ ปกรณ์ หรื อบัน ทึ กในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ ง ที่ เอื้ อประโยชน์ต่ อ การ
ประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้นเข้าห้องสอบ เว้นแต่อาจารย์ประจาวิชาได้อนุญาตไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร เป็ นต้น
6.3 ปรับตกในทุ กรายวิชาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนสาหรับภาคการศึ กษานั้น ในกรณี ที่พบว่านักศึ กษามี เจตนา
กระทาการทุจริ ตอย่างชัดเจน เช่น นาหรื อมีเอกสาร หรื ออุปกรณ์ หรื อบันทึกในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ ง
ที่เอื้อประโยชน์ต่อการประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น และได้ใช้ประโยชน์จากสิ่ งของดังกล่าว เว้น
แต่อาจารย์ประจาวิชาได้อนุญาตไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น
ข้อ 7 ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะออกคาสั่งลงโทษนักศึกษาให้แล้วเสร็ จภายใน 20
วัน หลังจากวันสุ ดท้ายของการส่ งผลการเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และแจ้งให้นกั ศึกษาและสานักบริ หารและพัฒนาวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ออกคาสัง่
ข้อ 8 ให้สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการบันทึกผลและประวัติการลงโทษ และแจ้งผูป้ กครองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ
นักศึกษาผูน้ ้ นั ให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อ 9 การสอบกลางภาค หรื อการสอบครั้งสุ ดท้ายของรายวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนระบบชุดวิชาหรื อระบบอื่นๆ
ที่ ไม่ใช่ระบบภาคการศึ กษา และการสอบที่ อาจารย์ประจาวิชาดาเนิ นการจัดสอบเองให้ใช้แนวปฏิ บตั ิ และ
เกณฑ์การพิจารณาโทษตามประกาศนี้ได้โดยอนุโลม
ข้อ 10 กรณี ที่มีเหตุ ผ ลความจาเป็ นให้ส ามารถขออนุ มตั ิ ข ยายระยะเวลาการด าเนิ นการในข้อ 5 และข้อ 7 ตาม
ประกาศนี้ได้ ทั้งนี้ขยายได้ไม่เกิน 30 วัน และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ 11 ให้อธิ การบดีเป็ นผูร
้ ักษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอานาจการวินิจฉัยปัญหา การปฏิบตั ิตามประกาศนี้ และ
ให้ถือคาวินิจฉัยของอธิ การบดีเป็ นที่สิ้นสุ ด
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550
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