
ประกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง มาตรการการลงโทษและการพจิารณาโทษนักศกึษา

ผูกระทาํผดิเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2564

..........................................................................

โดยเหน็สมควรกาํหนดหลักเกณฑการลงโทษนักศกึษาผูกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ เพื่อ
ใหเปนไปตามนโยบายของมหาวทิยาลัย และมตทิี่ประชมุคณะกรรมการพจิารณาการกระทาํความผดิเกี่ยวกับ      การส
อบ ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 ตลุาคม 2562 ใหทบทวนประกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง   การ
ลงโทษนักศกึษาผูกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2553 ฉะนัน้ อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 24
แหงพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมตทิี่ประชมุคณะกรรมการประจาํศนูย
บรกิารการศกึษา ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และมตทิี่ประชมุสภาวชิาการมหาวทิยาลัยวลัย
ลักษณครัง้ที่ 7/2564 เมื่อพธุที่ 21 กรกฎาคม 2564 ใหออกประกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง
มาตรการการลงโทษและการพจิารณาโทษนักศกึษาผูกระทาํความผดิเกี่ยวกับกา รสอบ พ.ศ. 2564 แทน
ดังนี้ 

หมวดที่ 1 
หมวดทัว่ไป 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง มาตรการการลงโทษ
และการพจิารณาโทษนักศกึษาผูกระทาํผดิเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2564" 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การลงโทษนักศกึษาผูกระทาํผดิเกี่ยว

กับการสอบ พ.ศ. 2553 
ขอ 4 บรรดาขอบังคับ ระเบยีบ ประกาศหรอืคาํสัง่อื่นในสวนที่ไดกาํหนดไวแลวในขอบังคับนี้ขัด

หรอืแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ 5 ในประกาศนี้ 
"มหาวทิยาลัย" หมายถงึ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
"สภามหาวทิยาลัย" หมายถงึ สภามหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
"อธกิารบด"ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
"รองอธกิารบด ี หมายถงึ รองอธกิารบดฝีายวชิาการ 
ฝายวชิาการ" มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
"ประธานคณะกรรมการ หมายถงึ รองอธกิารบดฝีายวชิาการ หรอื 
อาํนวยการสอบ" รองอธกิารบดทีี่อธกิารบดมีอบหมาย 

ใหกาํกับดแูลสาํนักวชิา วทิยาลัย หรอื
บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
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"ประธานดาํเนนิการสอบ"  หมายถงึ  ผูอาํนวยการศนูยบรกิารการศกึษา 
"สาํนักวชิา/วทิยาลัย"  หมายถงึ  สาํนักวชิา/ วทิยาลัย มหาวทิยาลัย 

วลัยลักษณ 
"บัณฑติศกึษา"  หมายถงึ  บัณฑติศกึษา มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ
"คณบด"ี  หมายถงึ  คณบดขีองสาํนักวชิา /วทิยาลัย /

บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยลักษณ
"คณะกรรมการพจิารณา  หมายถงึ คณะกรรมการที่มหาวทิยาลัยแตงตัง้
และลงโทษการกระทาํผดิ ใหพจิารณาและลงโทษการกระทาํผดิ 
เกี่ยวกับการสอบ" เกี่ยวกับการสอบของนักศกึษา
"คณะกรรมการดาํเนนิ หมายถงึ  คณะกรรมการที่มหาวทิยาลัยแตงตัง้
ใหการสอบ"  รับผดิชอบดาํเนนิการเกี่ยวกับการสอบ

ของมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
"นักศกึษา"  หมายถงึ  นักศกึษา มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 

ทัง้ระดับไตรภาค และทวภิาค 
"ผูเขาสอบ"  หมายถงึ  นักศกึษา มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ

หรอืผูรวมเรยีนในมหาวทิยาลัย
วลัยลักษณ ที่มสีทิธิ์เขาสอบ ตาม
ประกาศรายชื่อผูมสีทิธิ์สอบ 

"กรรมการคมุสอบ"  หมายถงึ  ผูที่มหาวทิยาลัยแตงตัง้ใหเปน
กรรมการควบคมุหองสอบ วชิาใด
วชิาหนึ่งของการสอบ รวมถงึการสอบยอย
ที่ผูสอนไดรับการแตงตัง้ใหคมุสอบ 

"การสอบ"  หมายถงึ  การสอบกลางภาค ปลายภาค หรอื 
การสอบและการประเมนิผล ใด ๆ 
ที่เกี่ยวของกับหลักสตูรหรอืรายวชิา
ที่เปดสอน ในมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
ทัง้การสอบออนไลนและออฟไลน

หมวดที่ 2 
คณะกรรมการพจิารณาและลงโทษการกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ 

ขอ 6 คณะกรรมการพจิารณาการกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ ประกอบดวย 
1. รองอธกิารบดฝีายวชิาการ  ประธานกรรมการ 
2. รองอธกิารบดฝีายกจิการนักศกึษา  รองประธานกรรมการ 
3. ผูอาํนวยการศนูยบรกิารการศกึษา  รองประธานกรรมการ 
4. เจาหนาที่บรหิารงานทัว่ไป  กรรมการและเลขานกุาร
งานวนิัยนักศกึษา สวนกจิการนักศกึษา 
5. เจาหนาที่บรหิารงานทัว่ไป  ผูชวยเลขานกุาร
ฝายบรกิารการสอนและการสอบ ศนูยบรกิารการศกึษา 
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หนาที่ 
ดาํเนนิการสอบหาขอเทจ็จรงิใหไดมาซึ่งขอเทจ็จรงิที่ครบถวนยตุธิรรม และพจิารณาลงโทษ

นักศกึษาที่กระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ ดวยความเปนธรรม โดยมกีระบวนการ ดังนี้ 
๑. สอบหาขอเทจ็จรงิที่เกี่ยวกับการกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ โดยรวบรวมพยาน

หลักฐาน ไดแก พยานบคุคล พยานเอกสาร พยานแวดลอมและพฤตกิารณ หรอืหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การกระทาํความผดิ 

๒. พจิารณาการกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบและพจิารณาลงโทษการกระทาํความผดิ
ของนักศกึษาจากการสอบสวนเพิ่มเตมิการกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ 

๓. ประธานกรรมการลงนามการลงโทษนักศกึษาที่กระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ 
ทัง้นี้ ใหฝายเลขานกุาร แจงผลการพจิารณาการกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ พรอมทัง้

สาํเนาแจงผลการพจิารณาการกระทาํความผดิของนักศกึษาใหอาจารยที่ปรกึษา อาจารยผูสอนรายวชิา
คณบดปีระจาํสาํนักวชิาที่นักศกึษาผูนัน้สังกัด 

หมวดที่ 3 
ความผดิ 

ขอ 7 นักศกึษาตองปฏบัิตติามระเบยีบการสอบทัง้ในรปูแบบการสอบแบบออฟไลนและ
การสอบแบบออนไลนอยางเครงครัด หากมกีระทาํการในกรณตีอไปนี้ ถอืวามคีวามผดิ 

7.1 มขีอความ สัญลักษณในกระดาษ วัตถอุื่นใด หรอืสวนตาง ๆ ของรางกาย
ตลอดจนบันทกึดวยวธิกีารใด ๆ ในเครื่องมอืสื่อสาร หรอืเครื่องมอือเิลก็ทรอนกิสที่สามารถบันทกึขอมลู
ตาง ๆ ได เชน เครื่องคาํนวณ โทรศัพทมอืถอืที่เปดเครื่อง เครื่องมอืสื่อสารใด ๆ พจนานกุรม พจนานกุรม
อเิลก็ทรอนกิส อปุกรณอเิลก็ทรอนกิสอื่นใดเขาหองสอบ ทัง้นี้ ไมวาขอความ หรอืสัญลักษณนัน้ตรงหรอื
ใกลเคยีงกับขอสอบหรอืไมกต็าม และมเีจตนาจะนาํไปประกอบการสอบหรอืไมกต็าม 

7.2 รับ-สงกระดาษหรอืสิ่งอื่นใด หรอืตดิตอสื่อสารผานอปุกรณใดในระหวาง
การสอบ 

7.3 เตรยีมเอกสารหรอืวัตถอุื่นใดไวที่ตัวหรอืนอกหองสอบ และมพีฤตกิารณ
ในการที่จะกระทาํการทจุรติ 

7.4 ระหวางการสอบมพีฤตกิรรมที่สอไปในทางทจุรติ เชน ออกไปนอกหองสอบโดย
ไมไดรับอนญุาต หรอืดเูอกสารที่เกี่ยวของกับการสอบ ทัง้ในและนอกหองสอบ 

7.5 จดขอความ หรอืบันทกึเนื้อหาหรอืโจทยขอสอบที่ทาํการสอบ หรอื
ทาํสัญลักษณอื่นใด บนกระดาษ เครื่องคาํนวณ วัสดอุปุกรณตาง ๆ อปุกรณอเิลค็ทรอนกิส หรอืสวนตาง ๆ
ของรางกาย ออกนอกหองสอบ 

7.6 เจตนานาํขอสอบ กระดาษคาํตอบ หรอืสมดุคาํตอบออกนอกหองสอบ เวนแต
กรณทีี่ไดรับอนญุาต 

7.7 จัดทาํเอกสารประกอบการสอบเกนิจากขอกาํหนดตามคาํชี้แจงของขอสอบ
ในรายวชิาที่อนญุาตใหนาํเอกสารประกอบการสอบเขาหองสอบ 

7.8 เขาสอบแทนผูอื่น หรอืยอมใหผูอื่นเขาสอบแทน หรอืจัดใหผูอื่นเขาสอบแทน
ผูสอบคนอื่น หรอืมสีวนเกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการใหผูอื่นเขาสอบแทน 

7.9 หรอืการกระทาํความผดิอื่น ๆ ที่สอเจตนาทจุรติ หรอืทาํใหสงสัยวาทจุรติ 
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หมวดที่ 4
โทษและการพจิารณาโทษ 

ขอ 8 โทษของการกระทาํความผดิ 
8.1 นักศกึษาที่กระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ อาจไดรับโทษ ดังนี้ 

(1) บาํเพญ็ประโยชน และตักเตอืนนักศกึษาเปนลายลักษณอักษร 
(2) ลดผลการศกึษาที่สอบไดในรายวชิาที่กระทาํความผดิลง 1 ระดับขัน้ 
(3) ไดรับผลการศกึษาเปน F ในรายวชิาที่กระทาํความผดิ 
(4) กรณทีี่ผูกระทาํความผดิไมมรีายวชิาที่มผีลการประเมนิเปนระดับขัน้

คะแนน ในภาคการศกึษานัน้ ใหไดรับผลการศกึษาในรายวชิาที่มกีารประมวลผลเปน U หรอืไมผานการ
ประเมนิในรายวชิาที่ลงทะเบยีน 

8.2. การพจิารณาโทษตามการกระทาํความผดิ สามารถเลอืกลงโทษ 1 ขอ หรอื
มากกวา 1 ขอ หริือ ทัง้หมดกไ็ด และเพื่อเปนการอบรมบมเพาะจติใจของนักศกึษาใหตระหนกัถงึการ
กระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ นักศกึษาที่ไดรับโทษกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบทกุกรณ ีจะตองทาํ
รายงานการกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบ เสนอประธานหลักสตูร หรอืหัวหนาสาขา แลวสงตอไปยังคณบดี
ที่นักศกึษาที่สังกัด โดยใหอยูในความดแูลของอาจารยที่ปรกึษาใหแลวเสรจ็ภายใน 30 วัน นับตัง้แตวันที่ไดรับ
โทษโดยใหนักศกึษาทาํรายงานในหัวขอ ดังตอไปนี้ 

1. ผลเสยีของการกระทาํความผดิทางการศกึษา 
2. ผลเสยีตอการดาํเนนิชวีติของผูกระทาํความผดิทางการศกึษา ในเรื่อง

- ผลเสยีตอระบบการศกึษาของผูกระทาํความผดิ 
- ผลเสยีตอการทจุรติของผูกระทาํความผดิ 

3. แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคต ิและการดาํเนนิชวีติอยางไรวาจะ
ไมกระทาํการทจุรติซํ้าอกี ของผูกระทาํความผดิ 

สาํหรับนักศกึษาที่ไดรับโทษตามขอ 8.1 (1) การบาํเพญ็ประโยชนของ
นักศกึษา พจิารณาไมนอยกวา 10 ชัว่โมง แตไมเกนิ 20 ชัว่โมง หากกระทาํความผดิเปนครัง้ที่ 2 พจิารณาไม
นอยกวา 20 ชัว่โมงแตไมเกนิ 30 ชัว่โมง  โดยศนูยบรกิารการศกึษาสงรายชื่อนักศกึษาไปยังสวนกจิการนักศกึษา
ควบคมุและดแูลการบาํเพญ็ประโยชนการทาํกจิกรรมจติสาธารณะของนักศกึษาใหแลวเสรจ็ภายใน 30 วัน
หลังจากไดรับคาํสัง่ หากไมดาํเนนิการตามระยะเวลาที่กาํหนด หรอืไมดาํเนนิการบาํเพญ็ประโยชน นักศกึษา
จะตองถดูตัดคะแนนความด ี เทยีบเทากับจาํนวนชัว่โมงที่ไดรับโทษและตองทาํงานจติสาธารณะ เพิ่มขึ้นอกี
รอยละ 50 ระดับโทษที่ไดรับ จากการรับโทษครัง้กอน และใหสวนกจิการนักศกึษาสงรายงานผลการบาํเพญ็
ประโยชนไปยังสาํนักวชิาที่นักศกึษาสังกัดและรองอธกิารบดฝีายวชิาการทราบ 

สาํหรับนักศกึษาที่ไดรับโทษตามขอ 8.1 (1.) การตักเตอืนนักศกึษาเปนลาย
ลักษณอักษรใหลงนามการตักเตอืนโดยรองธกิารบดฝีายวชิาการ และศนูยบรกิารการศกึษาแจงผูปกครองนักศกึษาที่
ไดรับโทษทราบ 



-  ๕  -

หมวดที่ 5
การอทุธรณและการพจิารณาอทุธรณ 

ขอ 9 การอทุธรณ ใหผูที่ไดรับโทษจากการกระทาํความผดิเกี่ยวกับการสอบยื่นคาํรอง
ขออทุธรณภายใน 15 วัน นับตัง้แตวันที่นักศกึษาลงชื่อรับทราบคาํสัง่ลงโทษ 

ขอ 10 การอทุธรณ นักศกึษาตองทาํเปนหนังสอืแสดงขอเทจ็จรงิและเหตผุลในการอทุธรณ
พรอมลงลายมอืชื่อ เสนอรองอธกิารบดทีี่กาํกับดแูลสวนนติกิาร และใหถอืวาการวนิจิฉัยในชัน้อทุธรณ
เปนที่สิ้นสดุ 

หมวดที่ 6 
หมวดเฉพาะกาล 

ขอ 11 กรณทีี่มกีารพจิารณาโทษเกี่ยวกับการกระทาํความผดิ หรอื การดาํเนนิกระบวนการ
สอบสวนเกี่ยวกับการกระทาํความผดิ หรอืการสัง่ลงโทษ หรอืการอื่นใดกอนวันที่ประกาศนี้บังคับใช ใหดาํเนนิ
การไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ ขอกาํหนด ประกาศ หรอืมตอิื่นใดที่บังคับใชอยู เมื่อมกีารบังคับใช
ประกาศฉบับนี้ ในกรณทีี่มกีารดาํเนนิกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทาํความผดิ หรอืการสัง่ลงโทษ
หรอืการอื่นใดหลังจากที่ประกาศนี้บังคับใชใหนาํบัทบัญญัต ิที่มลัีกษณะเปนคณุกับ
ผูถกูกลาวหา หรอืผูที่เกี่ยวของในเรื่องใด มาบังคับใช โดยอนโุลม 

ขอ 12 ประกาศอื่นใดที่มผีลบังคับใชกอนประกาศฉบับนี้ มขีอความที่ขัดหรอืแยงกับ
ประกาศฉบับนี้ ใหใชประกาศฉบับนี้แทน 

ทัง้นี้ ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป

 ประกาศ ณ  วันที่   ๑๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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